
 



Pesan Gembala 

Tahun dibuka-nya pintu-pintu mujizat 
“ tetapi orang-orang yang menanti-nantikan   TUHAN mendapat kekuatan   baru  : mereka 

seumpama rajawali   yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak 
menjadi lesu,  mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. “ Yes 40:31 

Kalau Saudara membaca dari Wahyu 3:8 itu adalah pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di 
Filadelfia. Tuhan Yesus berkata “Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah membuka pintu 
bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, 
namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku.” Tuhan Yesus yang 
memegang kunci Daud, dimana kalau Dia yang membuka tidak ada seorangpun yang bisa menutup. 
Tetapi kalau Dia menutup tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Dia berkata kepada jemaat 
Filadelfia “Aku telah  membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun.” Kalau 
lebih kurang 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Filadelfia, memasuki 
Tahun 2014 Tuhan Yeuss berkata kepada kita bahwa Tahun 2014 adalah Tahun dibukaNya pintu-
pintu mujizat. 

Kita tidak tahu berapa banyak pintu-pintu di depan Saudara yang tertutup, tetapi saat ini 
Tuhan berkata Tahun ini adalah tahun dibuka-Nya pintu-pintu mujizat.  

RAHASIA DIBUKANYA PINTU-PINTU MUJIZAT 

Kita akan melihat rahasia dibukanya pintu-pintu seperti yang dialami oleh jemaat di 
Filadelfia. Ketika Tuhan Yesus berkata “Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun 
engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Ini adalah rahasia yang harus 
Saudara pegang baik-baik memasuki tahun 2014.  

Kalau Saudara menginginkan tahun 2014 pintu-pintu yang tertutup di depan Saudara 
dibuka oleh Tuhan, maka Saudara harus datang kepada Tuhan dan berkata, “Tuhan, kekuatan saya 
tidak seberapa, karena itu saya hanya berharap kepada Tuhan, saya hanya mengandalkan Tuhan, 
saya hanya percaya kepada Tuhan.”  

Kalau Saudara lakukan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan berjanji bahwa di tahun 2014 
pintu-pintu mujizat akan terbuka, itu akan terjadi dalam kehidupan Saudara. Orang yang 
mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan dan yang percaya kepada Tuhan itu pasti akan 
menuruti Firman Tuhan sebab tidak ada yang lainnya yang akan dia ikuti. Hanya Firman Tuhan! 
Apa yang firman Tuhan katakan itulah yang dilakukannya. Orang yang seperti ini akan berkata, 
“Tuhan, pertajam pendengaranku. Berikan saya telinga seorang murid supaya saya bisa lebih lagi 
mendengar suara-Mu.” Orang yang seperti ini tidak akan pernah menyangkal Tuhan Yesus.  

 Yesaya 40:31 “...tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan 
baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari 
dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.” Kata ‘menanti-nantikan Tuhan’ 



dalam bahasa aslinya adalah berharap hanya kepada Tuhan. Orang yang berharap hanya kepada 
Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia seumpama rajawali yang naik terbang dengan 
kekuatan sayapnya. Dia berlari dan tidak menjadi lesu, dia berjalan dan tidak menjadi lelah. 

Orang yang berkenan kepada Tuhan itu bisa saja jatuh, tetapi satu hal yang ingin saya 
nyatakan, dia boleh jatuh tetapi tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. 
Sebaliknya, kalau orang fasik jatuh akan tergeletak dan tidak bangun lagi. 

TIGA PRASYARAT DAN PIHAK YANG HARUS BEKERJASAMA AGAR PINTU-PINTU MUJIZAT 
TERBUKA 

Kita lihat kisah bagaimana Tuhan Yesus membuka pintu-pintu mujizat, yaitu dengan 
memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak.  

Suatu ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang Kerajaan Allah serta menyembuhkan 
orang sakit, dan dengan tidak terasa hari menjadi malam. Murid-murid-Nya datang kepada Tuhan 
Yesus dan berkata, “Guru, apa sebaiknya mereka dibubarkan dulu? Biarlah mereka mencari 
makanan terlebih dahulu? Mereka lapar dan hari sudah malam.” Tuhan Yesus berkata kepada 
murid-murid-Nya, “Kamu yang harus memberi makan mereka!” Para murid-Nya kebingungan, 
“Kami? Uang 200 dinar pun tidak cukup, apalagi kami tidak punya uang!” Lalu Tuhan Yesus berkata, 
“Coba kamu cari; ada berapa roti dan ikan yang mereka miliki?”  

1. Anak kecil yang memberikan persem-bahan seluruhnya dari apa yang dia miliki 

Ternyata dari sekian banyak, ada seorang anak yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. 
Anak itu mengerti masalah apa yang sedang dihadapi murid-murid Tuhan, lalu ia memberikan roti 
dan ikan tersebut kepada Tuhan Yesus. Anak kecil itu sungguh luar biasa, dia tidak memikirkan 
apakah nanti dia bisa makan lagi atau tidak, yang dia lakukan adalah menyerahkan semuanya 
kepada Tuhan Yesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu lalu menengadah ke atas sambil mengucapkan 
berkat, setelah itu Dia memecahkan roti itu. Anak itu sudah tidak memikirkan bagaimana nanti 
menyelesaikannya, apakah Tuhan Yesus sanggup, dsb. Itulah yang anak kecil lakukan. Itu tidak 
mudah, artinya menyerahkan permasalahan kepada Tuhan Yesus dengan mengucap syukur itu 
tidak mudah. Tetapi kalau Saudara mau melihat pintu mujizat itu dibuka, kita harus melakukan 
seperti itu. 

2.  Murid-murid yang taat kepada perintah Tuhan 

Setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Kamu bagikan ikan dan roti ini 
kepada mereka.” Sebagai murid pada waktu itu hanya berkata, “Mana cukup ini semua?” Tetapi 
Alkitab dengan jelas berkata, “Mereka mulai membagi-bagikannya dan itu sesuatu yang sangat-
sangat tidak masuk akal.” Ketika mereka mulai melangkah dengan iman serta membagikannya, 
multiplikasi terjadi! Kalau mereka tidak melangkah maka multiplikasi tidak akan terjadi.  

Mungkin Saudara sudah cukup lama bergumul, tetapi nanti Saudara akan dituntun setelah 
Saudara berkata, “Tuhan, saya menyerahkan ini kepada Tuhan!” sambil Saudara mengucap syukur 
dan tidak sambil mengomel-ngomel lagi. Mengucap syukurlah meskipun itu belum terjadi. 
Tuntunan Tuhan biasanya tidak masuk akal! Iman kita akan diuji oleh Tuhan dengan sesuatu yang 
tidak masuk akal dan logis! Bagian kita hanyalah percaya dan taat melakukan. Begitu taat dan 
bertindak melakukan, mujizat itu mulai terjadi. 

3. Orang-orang yang menunggu dengan sabar waktunya Tuhan 

Orang-orang yang banyak itu pun dengan sabar duduk menantikan giliran mereka 
menerima makanan. Dikatakan oleh Alkitab bahwa mereka makan kenyang dan sisanya tidak 
tanggung-tanggung, ada 12 bakul! Luar biasa! Kita harus seperti orang banyak yang dengan sabar 
menunggu giliran roti dan ikan sampai kepada Saudara. Ini berbicara tentang waktu-Nya Tuhan. 
Semua itu ada prosesnya, ada waktu dan waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat atau terlalu 
terlambat, tetapi selalu ada pada saat yang tepat!. Kita tidak bisa mengukur waktu-Nya Tuhan, 
tetapi Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat, Dia yang mempunyai waktu itu 
untuk kita semua.  

PERTANDA KEDATANGAN TUHAN YESUS SUDAH SEMAKIN DEKAT 

  Baru-baru ini gembala Pembina pulang dari Tanah Perjanjian. Beliau berada di sana dalam 
rangka Empowered 21 sidang global kabinetnya. Saat itu Gembala Pembina merasakan ada sesuatu 
yang akan Tuhan bukakan kepada Gembala Pembina. Ketika di Upperoom bersama dengan hamba-
hamba Tuhan dari denominasi terkenal di dunia yang bersama-sama berada di sana. Gembala 
teringat bagaimana Tuhan menyuruh Gembala Pembina untuk memperkatakan pentakosta yang 
ketiga. 

Ada 5 hal yang perlu Saudara perhatikan, yaitu: 

1. Sebab bumi akan penuh dengan kemuliaan  Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. 

2. Tiga generasi (anak-anak, pemuda dan oang tua akan dipakai Tuhan dengan luar biasa).  



3. Goncangan-goncangan 

4. Penuaian jiwa besar-besaran 

5. Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua 

 

Saat Gembala Pembina berada di Israel, bertepatan dengan hari pemakamam dari Ariel Sharon, 
mantan Perdana Menteri Israel yang sejak Januari 2006 mengalami koma dan meninggal. Delapan 
tahun ia mengalami koma (Januari 2006 - Januari 2014). Ariel Sharon adalah seorang yang sangat 
dihormati di Israel. Di sana Gembala Pembina bertemu dengan hamba-hamba Tuhan lainnya yang 
tiba-tiba membicarakan tentang akhir zaman. Ada beberapa hal yang dikemukakan dalam 
pembicaraan tersebut, antara lain: 

1. Nubuatan Rabbi Yitzhak Kaduri       

Ada seorang Rabbi Orthodox senior yang bernama Yitzhak Kaduri yang meninggal tahun 2006 
setelah Ariel Sharon mengalami koma. Yitzhak Kaduri meninggal pada usia 108 tahun. Yitzhak 
Kaduri adalah orang Orthodox dan bagi orang Orthodox mendengar nama Tuhan Yesus itu alergi-
nya bukan main. Menjelang hari dipanggilnya Yitzhak Kaduri oleh Tuhan, dia bercerita kepada 



pengikutnya bahwa dia didatangi oleh Mesias. Yitzhak Kaduri mengatakan bahwa Mesias itu 
berkata kepadanya, “Nanti Aku akan datang tidak lama setelah meninggalnya Ariel Sharon.” Lalu 
dia menuliskan satu pesan seperti surat wasiat dan berkata, “Ini boleh dibuka 1 tahun setelah 
kematianku. Sebelum 1 tahun tidak boleh dibuka.”  

Akhirnya pada tahun 2006 beliau meninggal, apa yang terjadi? Satu tahun kemudian surat 
wasiatnya dibuka dan ternyata dia menulis pernyataan, “Mesias orang Israel namanya Yehoshua 
(Yosua)... yaitu Yesus!” Selama ini mereka tidak tahu Mesiasnya itu, tetapi setelah beliau 
menuliskan bahwa Mesias yang ditunggu orang Israel namanya adalah Yehoshua (Yosua) atau 
Yesus, maka gemparlah di sana. Dan beliau juga katakan bahwa Mesias akan datang tidak lama 
setelah meninggalnya Ariel Sharon. 

Setelah Saudara mendengar ini semua, kita harus tetap semakin waspada dan makin berjaga-
jaga dan Saudara akan ikut dalam pengangkatan. Tetapi bagi mereka yang acuh tak acuh 
mendengarkannya, berhati-hatilah! Mungkin Saudara belum pernah terpikirkan kalau sampai tidak 
ikut dalam pengangkatan.  

2.  Laporan NASA 

 NASA, badan antariksa Amerika mengeluarkan satu pernyataan bahwa tahun 2014-2015 
akan terjadi 4 (empat) kali Blood Moon, yaitu gerhana bulan yang berwarna seperti darah; 2x di 
tahun ini dan 2x di tahun 2015, totalnya 4x sehingga disebutkan dengan Tetrad. Ini berkaitan 
dengan nubuatan yang tertulis dalam Yoel 2:30-31, “Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di 
langit dan di bumi: darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi 
gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari TUHAN yang hebat dan dahsyat itu.” 
Ini berbicara tentang goncangan. 

Kitab Yahudi yaitu Talmud dari Sukkah 29a tertulis, “Ketika terjadi gerhana bulan pertanda 
buruk bagi Israel. Jika wajah bulan merah seperti darah, ini pertanda pedang atau perang sedang 
datang ke dunia.” Dalam sejarah, peristiwa bulan menjadi darah ini sudah pernah terjadi, dan 
ditemukan bahwa fenomena tersebut selalu berkaitan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang 
besar dan dahsyat. 

• Tahun 32 - 33 dimana Tuhan Yesus disalib, yaitu pada waktu Paskah 

• Tahun 1493 - 1494 dimana banyak orang Yahudi dikejar-kejar dan dibantai di Spanyol dan itu 
melibatkan banyak negara. 

• Tahun 1948 - 1950, lahirnya Israel menjadi sebuah negara 

• Tahun 1967 - 1968, perang 6 hari di Israel 

• Tahun 1973, perang Yom Kippur 



• Dan sekarang menurut NASA akan terjadi lagi blood moon pada tahun 2014 - 2015 

 

3.  Nubuatan Chuck Pierce 

Pada bulan September - Oktober  yang lalu, Gembala Pembina pernah berbicara tentang 
“Incredible Prophecy” yaitu apa yang dilihat oleh Chuck Pierce dan teman-temannya untuk 3 tahun 
ke depan. Perhatikan baik-baik! 

a. “Kerajaan-kerajaan di bumi akan menjadi Kerajaan-Ku,” kata Tuhan. 

b. Pintu-pintu yang tertutup di depan Saudara akan dibuka, kalau Saudara mau bergerak agar 
pintu-pintu itu dibuka. (Jadi, bukan dengan sendirinya, melainkan kalau Saudara tahu kehendak 
Tuhan). Kalau kita bergerak sekarang justru dalam 3 tahun mendatang akan mendatangkan 
keuntungan yang besar. Kuncinya adalah kerendahan hati dan miskin di hadapan Tuhan. 

c. Dalam tahun yang ketiga kerajaan akan melawan kerajaan. Kerajaan-kerajaan di dunia akan 
memasuki konflik besar, hanya Kerajaan Allah saja yang tidak tergoncangkan. 

d. Penuaian jiwa besar-besaran akan terjadi 

e.  Roh-roh jahat yang mengontrol perdagangan-perdagangan ilegal akan dihancurkan 

f. Akan muncul pasukan Tuhan yang menyerbu kerajaan-kerajaan di bumi. Mereka akan membawa 
keluar apa saja yang diperlukan dan dibawa masuk ke dalam Kerajaan Allah. 



g. Goncangan-goncangan terjadi dari Utara ke Barat dan ini akan membuat pemimpin-pemimpin 
akan berlutut. Bahkan pemimpin-pemimpin dengan karakter yang jahat akan memberikan “favor”, 
perkenanan kepada kita. Amerika Serikat akan digoncang, kekuatan-kekuatan yang tersembunyi 
yang mengendali-kan negeri itu akan digoncang runtuh. 

h. Otoritas yang lebih besar akan diberikan kepada kita untuk mengusir roh-roh jahat 

i. Akan ada kelaparan rohani terhadap Firman Tuhan! 

PERHATIKAN BERITA AKHIR ZAMAN 

Mari Perhatikan baik-baik tentang berita akhir zaman ini!!! Yesus akan segera datang untuk 
kali yang kedua.  

Hal-hal apa yang harus kita perhatikan? 

• “Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju 
kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya; karena sesaklah pintu dan 
sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.” (Matius 
7:13-14). 

Kata ‘sedikit’ ini bukan dibandingkan dengan penduduk dunia, tetapi kalau kita melihat di 
kekristenan itu sendiri. Orang Kristen secara statistik itu hanya 30%, tetapi hanya sekitar 25% yang 
mengalami kelahiran baru. Biarlah kita yang 25% ini semua masuk surga. Karena Firman Tuhan 
begitu kuat yang memberikan peringatkan kepada kita, jangan sampai Mat 7:21-23 itu terjadi pada 
kita. “Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan 
Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak 
orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan 
mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?” 

 



• “Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil 
kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.” (I Kor 9:26-27) 

Mari kita memprioritaskan, melatih diri kita lebih dari pada yang lain termasuk profesi 
Saudara. Hari-hari ini benar-benar kita harus melihat diri kita supaya kita bersungguh-sungguh 
bagaimana cara kita hidup, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Menjadi orang yang sudah 
lahir baru, biarlah Saudara yang sudah lahir baru benar-benar masuk surga. Amin (Sh) 

Pesan Gembala, Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERI AKHIR ZAMAN BAGIAN KE-47 

MENUJU TATANAN DUNIA BARU (BAGIAN 20) 

FILM – 8 PENGHUJATAN 

“ Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat;   kepadanya 
diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh dua bulan lamanya. Lalu ia membuka 
mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat nama-Nya dan kemah kediaman-Nya dan semua 

mereka yang diam di sorga “ Why 13 : 5-6 

 

Pembahasan terakhir dari film dunia yang akan kita bahas adalah tentang pesan-pesan 
terselubung dan “pesan-pesan terbuka” dari PENGHUJATAN terhadap Allah yang hidup didalam 
nama Tuhan Yesus Kristus. 

Jika kita menonton film di bioskop atau bahkan acara-acara TV yang notebene telah melalui 
sensor, kita pasti banyak mendengar bahasa yang cemar, kata-kata tidak sopan dan penyebutan 
nama Tuhan dengan tidak hormat. Seperti kata-kata: “F*ck y*u”, “As* h*l*”, “M*th*r f*ck*r”, “B*tch”, 
J*ck*ss”, “D*mn”, “B*llsh*t”, “Go to H*ll”, “St*p*d”, “SOB” (S*n of B*tch) dan sebagainya telah 
menjadi kata-kata sehari-hari yang tidak pernah lepas dari telinga kita dan anak-anak kita yang 
setiap hari menonton TV. Tapi yang lebih menghawatirkan adalah penggunaan kata-kata 
sembarangan untuk menyebut nama Tuhan, seperti: “G*dd*mm*d”, “Je....”, “J*s*s Chr*st”, “J*s*s”, 
“H*lly Sh*t”, “G*d’s Sake”, “Oh My G*d”, dll. Sepertinya rasa hormat terhadap Tuhan sudah tidak 
berlaku lagi di dunia perfilman. 

Saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan ke-10 hukum-Nya untuk 
menuntun bangsa pilihan-Nya tersebut kepada kehidupan yang diberkati. Dalam salah satu hukum 
tersebut, yaitu hukum ke-3, Tuhan berkata: 

“Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan, sebab TUHAN akan 
memandang bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan.”  (Kel 20:7) 

Bangsa Yahudi sangat menghormati hukum ini dan melakukannya dengan sungguh-
sungguh. Mereka sangat berhati-hati dalam menyebut Nama Tuhan, yaitu “YAHWEH”. Mereka akan 
menggunakan suara yang sangat kecil saat menyebut kata “YAHWEH” dalam keadaan apapun, 
bahkan agar tidak mengucapkan kesalahan saat mengucapkan kata “YAHWEH”, mereka 
menyingkatnya menjadi “YHWH” saja atau menyebutnya dengan kata “Nama-Nya”. Bukan hanya 
itu, untuk menghormati nama Tuhan-nya itu, jika mereka hendak menulis sebuah kitab maka para 
juru tulis harus membasuh tangan mereka dulu saat akan menulis kata “YAHWEH”, lalu mereka 
menggunakan tinta emas dan pena yang baru hanya untuk menuliskan kata “YAHWEH”/ ”YHWH”. 
Saat Tuhan Yesus berada di dunia, Ia juga mengajarkan murid-murid-Nya untuk menguduskan 
nama Allah (Mat 6:9). 



Tapi lihatlah apa yang terjadi pada masa sekarang, yaitu apa yang terjadi di industri 
perfilman. Kata-kata kasar kepada Allah, cemooh terhadap nama Yesus Kristus, kata-kata sia-sia 
terhadap Roh Kudus dan hinaan terhadap orang-orang kudus terdengar setiap hari. Sepertinya 
telinga kita tidak pernah lepas dari kata-kata yang merendahkan nama Tuhan, menghina-Nya dan 
menggunakan-Nya untuk eksploitasi dan parodi murahan. Dampaknya sungguh signifikan, anak-
anak kini berkata-kata kasar terhadap sesamanya dan bahkan terhadap orang tuanya. Begitu juga 
para orang tua saling berkata-kata kasar terhadap sesamanya, terhadap istri dan anak-anak 
mereka. Orang tidak lagi “takut” akan nama Tuhan, tapi menggunakannya dengan serampangan 
bahkan untuk tujuan penghujatan (blasphemy). 

Pergeseran moral film 

Sebenarnya saat dunia 
perfileman dimulai, banyak dari 
para pendirinya adalah orang-
orang terhormat dan penganut 
kekristenan yang taat, bahkan 
beberapa dari mereka akhirnya 
mendirikan rumah produksi 
Kristen dan membuat film-film 
kekristenan dan film-film 
terhormat yang menjunjung 
tinggi kesopanan, sebagai contoh 
film “Ben-Hur: A Tale of the 
Christ”. Ben-Hur, adalah sebuah 
film yang dibuat berdasarkan 

novel karangan Lewis Wallace (1880) tentang kepahlawanan dan kisah drama kehidupan yang 
menyentuh dengan sebuah pesan transformasi yang terjadi lewat pengorbanan Kristus di kayu 
salib. Film ini dibuat pertama kali pada tahun 1907 (masih versi one-reel silent movie atau film 
bisu), kemudian di buat ulang (remake) oleh MGM pada tahun 1925 (masih sebagai film bisu) dan 
kemudian MGM membuat ulang kembali pada tahun 1959 secara kolosal dan dilengkapi suara dan 
warna. Film ini mendapatkan penghargaan 11 piala Oscar dan disebut sebagai film yang digemari 
sepanjang masa. Masa itu, umat percaya masih dapat menemukan karya insan perfileman seperti 
yang Rasul Paulus sebutkan sebagai “yang mulia yang baik dan yang benar” (Lih. Fil 4:8). Masa itu, 
adalah merupakan masa keemasan film-film kekristenan, seperti “The Ten Commandments” 
(1956); “King of Kings” (1961); “The Bible: In the Beginning” (1966), dsb.  

Oleh karena besarnya pengaruh para sineas Kristen di dunia perfileman saat itu, maka 
mereka terlibat juga dalam pembuatan undang-undang atau badan sensor perfileman. Salah satu 
undang-undang yang berhasil disumbang-kan adalah bahwa dalam SETIAP pembuatan film mereka 
membuat sebuah batasan dan norma-norma tertulis yang disebut sebagai “Motion Picture 
Production Code”, yaitu perangkat pedoman sensor moral yang mengatur produksi perfilman 
studio besar Amerika Serikat (1930-1968), yang dikenal juga dengan sebutan “Kode Hays”, sesuai 
nama kepala sensor Hollywood waktu itu, Will H. Hays. Kode ini kemudian diubah menjadi “Motion 



Picture Association of America” (MPAA). Sensor moral ini sangat penting, yaitu sebagai panduan  
kode etik setiap konten/isi sebuah film yang akan diproduksi sehingga layak untuk ditonton 
audiens umum di Amerika Serikat. Salah satunya adalah article no. 8 dari kode Hays yang 
menyatakan bahwa :  

1.Tidak boleh ada film yang melemparkan hinaan terhadap keyakinan beragama, agama apapun. 

2.Tidak boleh menggunakan materi agama atau karakter agama sebagai bahan komedi, sebagai 
penjahat atau sebagai orang yang tidak menyenangkan. 

3.Penggunaan konten ibadah keagamaan harus dengan hati-hati dan rasa hormat. 

Namun sayang, dengan berkembangnya industri film AS (Hollywood) dan semakin 
banyaknya rumah-rumah produksi perfileman mengakibatkan semakin tajamnya persaingan bisnis 
diantara industri film tersebut, yang otomatis mengakibatkan banyak pihak meminta kode etik 
perfilman yang ada untuk ditinjau ulang, sebab dianggap tidak diperlukan lagi dan terlalu 
memberikan batasan yang semakin tidak relevan dalam pembuatan karya mereka. Hal tersebut 
mengakibatkan kode etik produksi benar-benar diabaikan, bahkan disaat yang bersamaan 
beberapa kantor perfilman Kristen, yang telah lama memberikan arahan moral selama 30 tahun, 
akhirnya ditutup.  

Saat ini, sulit sekali menemukan etika, norma, sensor atau apapun yang disebut “batasan” 
didalam film-film Hollywood, bahkan hujatan terhadap nama Tuhan, agama dan penggunaan tokoh-
tokoh keagamaan marak di film-film. Sulit dikatakan jika hal ini terjadi begitu saja atau hanya 
akibat perkembangan jaman. Pasti ada “usaha” pihak tertentu yang menciptakan penghujatan 
dalam film (media) untuk tujuan tertentu. 

Tatanan Dunia Baru, masanya penghujatan 

Penghujatan yang sedang terjadi di dunia film terjadi bukan secara kebetulan atau karena 
pergeseran moral semata. Penghujatan terhadap Allah yang benar dan terhadap Yesus Kristus 

merupakan tindakan akhir jaman yang disengaja 
dan terorgarnisir untuk menciptakan 
masyarakat penghujat. Mereka adalah antikris-
antikris dunia perfilman, yang simbol 
keberadaannya dilambangkan dengan simbol-
simbol mata satu dan piramida terpancung, yang 
sedang mempersiapkan dunia ini menuju 
Tatanan Dunia Baru melalui dunia mereka yaitu 
perfilman. 

Saat nabi Daniel tinggal di Babel, suatu malam ia mendapat vision (penglihatan) tentang apa yang 
akan terjadi di akhir jaman. Daniel melihat seorang pemimpin yang begitu sombong... 

“Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk 
lain yang kecil, sehingga tiga dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut; dan pada tanduk itu 



tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong ... Aku terus melihatnya, 
karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu; ...  Ia akan mengucapkan perkataan 
yang menentang Yang Mahatinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang 
Mahatinggi; ...” (Dan 7:8,11,25) 

“Raja itu akan berbuat sekehendak hati; ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya 
terhadap setiap allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala allah ia akan 
mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir 
murka itu; sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para allah nenek moyangnya tidak 
akan diindahkannya; baik pujaan orang-orang perempuan maupun allah manapun juga tidak 
akan diindahkannya, sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri.” (Dan 11:36-
37) 

Saat Rasul Yohanes berada di pulau Patmos, yaitu saat ia mendapat vision (penglihatan) tentang 
apa yang akan terjadi di dunia ini di akhir jaman, ia juga melihat seperti yang Daniel lihat. Di akhir 
jaman, Yohanes memperhatikan bahwa dunia dipenuhi dengan hujatan. Terlebih-lebih 
pemimpinnya saat itu, yaitu Antikris, adalah manusia durhaka yang mulutnya dipenuhi oleh 
hujatan terhadap Allah. Rasul Yohanes menulis apa yang ia lihat tentang Antikris di akhir jaman: 

“Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat; kepadanya 
diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh dua bulan lamanya. Lalu ia membuka 
mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat nama-Nya dan kemah kediaman-Nya dan 
semua mereka yang diam di sorga.” (Why 13:5-6) 

Bagi Antikris penghujatan sudah mendarah daging. Iblis, yang mendiami diri Antikris, sudah 
sejak lama menaruh dendam terhadap “Allah yang benar” (Ibr. Elohim). Iblis sangat membenci 
Allah, dan karena kebencian terhadap-Nya itulah tertanam kata-kata hujat dalam mulut iblis, tidak 
ada hari dalam kehidupan iblis tanpa menghujat Allah. Penghujatan iblis berasal dari 
kesombongannya. Iblis dulunya adalah malaikat yang sempurna nan cantik yang bernama Lucifer 
(Yes 14:12, KJV) dalam mulutnya terdapat puji-pujian kepada Allah, sebab ia adalah malaikat 
pemuji dan penyembah. Akan tetapi karena kesempurnaannya itulah Lucifer akhirnya menjadi 
sombong (Yes 14:13), ia ingin menyamai “Yang Maha Tinggi” yaitu Allah dan ingin disembah oleh 
seluruh penghuni surga. Namun Allah tidak bisa membiarkan itu terjadi, sehingga akhirnya Allah 
melemparkan Lucifer dari surga ke bumi. Lucifer, yang tadinya merupakan malaikat yang 
sempurna dan mulutnya dipenuhi puji-pujian kini menjadi iblis yang buruk rupa dan mulutnya 
penuh hujatan. Oleh sebab itu, sejak peristiwa kejatuhan Lucifer tersebut, dalam mulut iblis, para 
setan dan pengikut-pengikutnya dipenuhi kebencian terhadap Tuhan dan mulut mereka tertanam 
hujatan terhadap “Yang Maha Tinggi”. 

Nubuatan berkata bahwa di akhir jaman, dalam kurun waktu yang singkat yang ditentukan 
Tuhan sendiri, telah tetapkan bahwa Antikris “diperkenankan” untuk menghujat Nama-Nya, bahkan 
semua nama tuhan dan dewa-dewa sembahan manusia, bahkan ia akan menghianati dewa yang 
telah membawanya ke puncak pemerintahan dunia, yaitu “allah pujaan orang-orang perempuan” 
(Dan 11:37) yang oleh banyak ahli Alkitab ditafsirkan sebagai dewa Tamuz, dewi kesuburan Babel 
(Yeh 8:14).  



Saat Antikris muncul kelak, yaitu setelah pengangkatan terjadi, banyak orang, kelompok, agama, 
kepercayaan dan sekte akan mengang-gap ia adalah juruselamat yang telah ditunggu-tunggu 
kedatangannya. Antikris akan sangat mewakili ciri-ciri dari para juruselamat yang dinanti-nantikan 
itu. Bahkan orang Yahudi pun akan terkecoh mengenali Mesias mereka sendiri, dan menyangka 
bahwa Antikris adalah Mesias yang telah lama mereka dinanti-nantikan. Pada saat itu semua agama 
akan menyambut kedatangan Antikris yang dianggapnya sebagai Mesias. Namun sayang, ditengah-
tengah pemerintahannya, Antikris akan membongkar kedoknya sendiri dengan mengakui dirinya 
sebagai Allah, menuntut disembah dan mulai menghina semua tuhan dan dewa-dewa agama dunia, 
bahkan dewanya sendiri...  

“Sepuluh tanduk yang kaulihat dan binatang itu akan membenci pelacur itu (Babel 
Besar/Tatanan Dunia Baru). Mereka akan merampas segala sesuatu yang dimilikinya, dan 
membuat dia menjadi telanjang. Mereka akan makan dagingnya dan membinasakannya dengan 
api.” (Why 17:16, BIS) 

Saat itulah (dipertengahan masa Babel Besar/Tatanan Dunia Baru) Antikris akan kelihatan 
aslinya, yaitu: penghianat, penghujat, pembinasa keji dan segala yang buruk ada didalam diri 
Antikris akan tampak saat itu. Mulutnya sombong dan penuh hujat terhadap Allah yang benar dan 
semua allah. Bahkan Tatanan Bunia Baru yang ia bangun selama ini dan yang telah mengangkatnya 
akan dikhianati. Saat itu dunia ini akan dipenuhi dengan hujat, hujat dan hujat. Apapun kata-kata 
yang tidak pantas untuk menggambarkan Tuhan akan diucapkan oleh Antikris dan para loyalisnya, 
bahkan mereka akan menggunakan kata-kata tidak senonoh sama sekali (Dan 11:36). Bukan hanya 
melalui perkataan, penghujatan akan berkembang pada tindakan, seperti pemasangan salib-salib 
terbalik, pembakaran salib, penyaliban binatang di kayu salib sebagai penghinaan, penghancuran 
dan pembakaran gambar-gambar Tuhan Yesus, pembakaran Alkitab, merobek-robek Alkitab, 
lambang-lambang kekristenan dan gereja dinajiskan, tembok-tembok kota akan dipenuhi grafiti 
penghujatan terhadap Kristus, dan segala tindakan penghujatan akan terjadi saat itu. Sungguh 
mengerikan, inilah salah satu kengerian masa pemerintahan Antikris bagi umat percaya yang 
tertinggal. Bukan saja akan mengalami aniaya secara fisik, melainkan akan mengalami aniaya 
secara mental, yaitu menyaksikan penghujatan setiap hari. 

Pusat penghujatan akan terjadi di Yerusalem, Israel. Nabi Daniel melihat: 

“Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan 
korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasa-kan.” (Dan 11:31) 

Maksudnya adalah, tentara Antikris akan mulai menyerang Bait Allah ke-III bangsa Yahudi. 
Mereka menghentikan segala ibadah pengorbanan yang baru saja dimulai kembali setelah ribuan 
tahun tidak dapat dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka juga akan menajiskan tempat kudus 
dari Bait Allah tersebut dengan memasuki tempat-tempat kudus yang terlarang untuk manusia 
memasukinya, apa lagi oleh bangsa asing. Mereka mempersiapkan Bait Allah untuk dimasuki 
pemimpin mereka Antikris yang akan berdiri di tempat kudus dan akan menyatakan diri terhadap 
Allah. Usaha ini tentunya akan mendapat perlawanan dari bangsa Yahudi, namun usaha itu akan 
sia-sia, bangsa Yahudi akan kalah dalam jumlah. Antikris akan menajiskan persembahan kepada 
Tuhan dengan melakukan pengurbanan hewan-hewan najis menurut hukum Yahudi. Dan sambil 



mengucapkan kata-kata hujat, Antikris akan melakukan berbagai kekejian yang tidak pantas 
dilakukan di Bait-Nya yang kudus.  

Mempersiapkan masyarakat penghujat 

Masa pemerintahan Antikris memang kompleks, segala yang jahat akan ada di masa yang 
singkat itu. Salah satunya adalah apa yang disebut sebagai “masa penghujatan”. Antikris, tentara 
Antikris dan masyarakat dunia akan menjadi makhluk penghujat saat itu. Penghujatan global itu 
tidak datang dengan sendirinya, namun merupakan proses yang panjang yang dibangun antikris-
antikris melalui berbagai cara termasuk media dan film. 

Penghujatan di film-film tidak mungkin ada tanpa kesengajaan. Segala kata-kata hujatan, 
cuplikan-cuplikan penghujatan dan parodi-parodi penghujatan sengaja dibuat untuk mengubah 
masyarakat dunia yang menonton film menjadi masyarakat penghujat juga, mengingat dampak 
yang luar biasa dari film yang dapat mempengaruhi para penontonnya untuk menjadi seperti apa 
yang mereka tonton. 

Beberapa tujuan diciptakannya film-film penghujatan adalah... 

1. Menyamakan Tuhan dengan manusia 
namun mendewakan manusia (Antikris) 

Saat AS memasuki masa perubahan kehidupan 
sosialnya di tahun 60-an, kebanyakan anak-anak 
muda AS menginginkan sebuah kebebasan mutlak, 
yang akhirnya anak-anak muda ini dikenal dengan 
sebutan kaum hippie, yang memiliki motto 
“lakukan sesukamu”. Gaya hidup dan moto kaum 
hippie ini juga akhirnya meresap dan menjadi gaya 
hidup Hollywood. Ide-ide baru dan orang-orang 
beraliran baru mulai bermunculan dan memegang 
peranan. Salah satu di antaranya adalah Anton 
Szandor LaVey, yaitu pemimpin gereja setan di San 
Fransisco, AS. Yang cukup mengerikan adalah, 
bukan hanya terlibat di dalam banyak gereja setan, 
LaVey ternyata terlibat di rumah produksi 
Hollywood yang cukup kuat sehingga ia memiliki 
pengaruh kepada produser film, menyangkut hal-
hal yang berbau okultisme. 

Prestasi LaVey yang menonjol adalah dalam 
kontribusi-nya didalam film “Rosemary’s Baby” 
(1968). Sekalipun bukan pemeran utama, dan 
bukan tokoh penting di Hollywood, namun 
kepercayaan satanisme yang ia anut telah merubah 



tingkah laku dari dunia hiburan Hollywood. Film-film bermoral yang dulu sempat menjadi trend di 
Hollywood berangsur-angsur terkikis dan digantikan dengan film-film menonjolkan satanisme, 
atheisme, okultisme, agama timur dan semakin menghinakan kekristenan dan Tuhan Yesus Kristus. 
Film-film horor bermunculan, dimana tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa kegelapan, bahkan 
para pendeta yang ditampilkan dalam film-film horor pun digambarkan sebagai orang-orang yang 
tidak berdaya, mereka dipermalukan seperti dulu setan mempermalukan anak-anak imam 
bernama Skewa yang mencoba mengusir setan (Kis 19:13-16). Kekalahan setan diakhir ceita film 
biasanya dilakukan oleh para penyihir dengan kekuatan okultisme, mantra, barang-barang klenik 
atau ajimat. Namun yang lebih menyedihkan adalah penghinaan terhadap simbol-simbol 
kekristenan dan Kristus, seperti salib terbalik, salib dibakar atau meludahi salib seperti gambar di 
bawah ini...  

 

Itu adalah salah satu adegan dalam film “The Lair of the White Worm” (1988), dimana terlihat 
Lady Sylvia Marsh (yang diperankan oleh Amanda Donohoe) sedang meludahi salib. Saat 
diwawancara mengenai karakternya sebagai musuh Kristus dan melakukan adengan meludahi 



salib Kristus, Amanda Donohoe menjawab: “Saya adalah seorang atheis, jadi meludahi Kristus 
merupakan hal yang menyenangkan.” 

Penghinaan terhadap Kristus ternyata tidak selalu terdapat di dalam film-film horor, namun 
hampir disemua jenis film yang ada. Dari film drama, action, komedi bahkan film-film “rohani” atau 
yang kita sangka sebagai “film-film Kristen”, percayakah Saudara akan hal itu? Titik awal 
penghinaan akan karakter Tuhan Yesus di dalam film bernuansa kekristenan adalah saat dirilisnya 
film drama “Jesus Christ Superstar” (1973) dan film “Gospel”. Dalam film tersebut digambarkan 
bahwa Tuhan Yesus sebagai seorang yang juga bisa “jatuh” dan tidak berbeda dengan manusia 
lainnya. Lalu keluar film “The Last Temptation of Christ” (1988) yang menginterprestasikan 
kualitas kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang sangat berbeda dengan gambaran-Nya di dalam  

 

Alkitab, yaitu sebagai “manusia” yang lemah, bingung, depresi dan tidak sanggup 
menghadapi setiap cobaan (temptation) hidup. Setelah itu, film-film Hollywood dipenuhi dengan 
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gambaran yang salah tentang Yesus Kristus, yaitu me-manusiakan Tuhan Yesus (Arianisme1) 
namun mendewakan manusia, menghina Allah yang benar, menyebut nama-Nya dengan sia-sia, 
kasar dan mengutuki. Artis-artis film telah berani mengolok-olok pribadi yang telah menyerahkan 
hidup-Nya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Seperti pengakuan Amanda Donohoe 
tadi, penghinaan yang dilakukan oleh para artis Hollywood bukan semata sebagai profesionalisme 
profesi, namun memang mereka menikmati dapat menghina Kristus dan kekristenan. Ada semacam 
spirit penghujatan di dunia ini, penghujatan dalam film-film adalah gambaran apa yang terjadi 
secara global. 

 

Semakin hari film-film dunia semakin memanusiakan Tuhan Yesus (perhatikan film-film di 
bawah...), mengolok-olok, menghinakan dan memparodikan-Nya. Namun disaat yang bersamaan, 
film-film dunia semakin menyanjung-nyanjung manusia. Superhero, jagoan-jagoan film, ahli-ahli 
bela diri dan menggambarkan para dewa-dewa mitologi dan makhluk-makhluk mitologi sebagai 
pahlawan. Sepertinya ada suatu agenda tersembunyi yang sangat jelas terlihat bukan? Yaitu 
oknum-oknum yang memanusiakan Tuhan namun mendewakan manusia. Siapakah mereka? 

“Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu 
adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak.”  (I Yoh 2:22) 

Firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa si pendusta (iblis) adalah biang dari segala 
kekacauan ini. Iblis, melalui antikris-antikris yang berada di belakang sebagian besar industri 
perfileman dunia sedang membentuk masyarakat penghujat dan menyangkal bahwa Yesus Kristus 
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adalah Tuhan. Melalui penghujatan film-film, mereka sedang memutarbalikkan fakta dengan tujuan 
agar manusia terkecoh dengan pribadi lain yang akan dianggap sebagai Tuhan, yaitu Kristus (palsu) 
yaitu Antikris. Para antikris sedang membentang karpet merah untuk menyambut sang Antikris 
yang sesungguhnya untuk segera memerintah atas seluruh umat manuisa.  

Ini adalah rencana besar yang terorganisir dari para antikris di dunia perfileman. Ia, manusia 
itu (Antikris) ingin MEMBESARKAN diri dan ingin menjadi seperti Allah, namun hal tersebut tidak 
mungkin terjadi, sehingga akhirnya Antikris MENGECILKAN arti Tuhan dan membuat gambaran 
Tuhan menjadi lebih mirip dengan manusia, yaitu sosok pribadi yang bisa salah, bisa jatuh dalam 
pencobaan dan dosa, lemah, bahkan kadang-kadang lugu dan lucu sehingga layak untuk 
ditertawakan. Dan inilah fungsi dari film-film penghujatan dan film-film parodi tentang Kristus. 
Namun disisi lain, film-film dunia sangat menyanjung-nyanjung “manusia”. Di banyak film, banyak 
figur manusia yang begitu perkasa, heroik dan sempurna untuk menyelamatkan dunia ini, sebut 
saja Superman, Batman, Spider-Man, para Avenger, X-Man, Hercules, Conan, Zorro, dan masih 
banyak lagi.  

NAMA YESUS, target hujatan nomor satu 

Pada masa Perjanjian Lama, nama Allah adalah YAHWEH, ELOHIM, ADONAI, dll. Dan orang-
orang Yahudi sangat menghormati nama-nama tersebut. Setelah Yesus lahir ke dunia, Tuhan Yesus 
mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan dimasa-Nya dan diantara bangsa Yahudi, yaitu: 

“Aku dan Bapa adalah satu.” (Yoh 10:30) 

Itu artinya bahwa Allah dan Yesus adalah satu atau sama. “Allah yang benar” atau “YANG 
MAHA TINGGI” atau YAHWEH atau ELOHIM atau ADONAI atau YEHOVAH atau BAPA adalah YESUS 
sendiri. Itu artinya tidak boleh seorang pun menyebut nama Yesus Kristus dengan sembarangan 
sebagaimana orang tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan sesuai 10 Perintah 
Allah dulu. Apalagi menghinakan-Nya dengan cara atau tindakan apapun juga. Berikut mengapa 
nama Yesus tidak boleh dihinakan: 

1. Karena Yesus adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia (Flp 2:5-9). 

2. Karena Allah telah mengaruniakan Nama-Nya Kepada Yesus (Kis 4:12) 

3. Karena nama Yesus berkuasa (Mrk 16:17-18) 

4. Karena nama Yesus kudus (Mrk 1:24) 

5.  Karena Yesus adalah Tuhan (Flp 2:11). 

6. Karena nama Yesus adalah “nama di atas segala nama” (Flp 2:9) 

7.  Karena nama Yesus menghapuskan dosa manusia (Kis 2:38) 

8. Karena nama Yesus-lah kita diselamatkan (Kis 16:31) 

Oleh sebab itu, kita tidak bisa menyebut nama Yesus dengan sebarangan...  



“...Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau 
berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita.” (Yoh 17:11) 

Allah telah mengaruniakan NAMA-NYA kepada nama Yesus! Nama yang telah 
mengaruniakan nyawanya bagi keselamatan kepada SEMUA orang yang mau menerima nama-Nya 
itu. YESUS KRISTUS! Nama-Nya yang sejati, nama Tuhan Allah kita, dimana satu-satunya nama di 
bawah kolong langit ini yang oleh-Nya kita beroleh selamat. 

Tapi oleh karena itu, akhirnya kini nama Yesus menjadi sasaran utama penghujatan iblis. 
Sebab iblis tahu bahwa nama Yesus adalah nama Allah, Allah adalah Yesus, Yesus adalah Allah. Itu 
artinya dengan menghina Yesus, maka iblis sedang menghina Allah. Lihatlah apa yang terjadi di 
masa sekarang ini... Lihatlah apa yang dunia film lakukan terhadap nama Yesus dan sosok Yesus? 
Mereka mengunakannya dengan sembarangan. Hampir dalam semua film dunia pasti ada kata-kata 
kasar yang menyebut nama Yesus Kristus dengan sembarangan. Dalam beberapa film bahkan 
menghinakannya lebih vulgar lagi yaitu menampilkan sosok Yesus Kristus sebagai bahan parodi, 
perhatikan adegan film dan poster film di bawah ini... Itu adalah salah satu parodi tentang 
perjamuan terakhir Yesus dan murid-murid-Nya (The Last Supper) atau yang dikenal sebagai “The 
Last Supper Parodies”. 

Selain memparodikan tentang Yesus secara terang-terangan, dunia perfilman juga 
terkadang menciptakan penghinaan secara terselubung. Perhatikan sampul/poster film-film di 
atas... Jika diperhatikan, maka kita akan menemukan kesamaan yaitu setiap sampul/ poster film-
film di atas terdapat gambar/ bentuk salib terbalik, itu tidak terjadi secara kebetulan, tidak! Tidak 
mungkin! Itu adalah sebuah pesan terselubung (subliminal message) dari salah satu bentuk 
penghinaan (blasphemy) terhadap Tuhan Yesus Kristus, yaitu sebuah “the reverse cross.” 

Luk isan /gam baran  asli  ten tang  “Pe rjam uan  Te rakh ir” atau  
 d ilukis o leh  Leona rdo  da V inc i pada tahun  1498  yang  banyak 

d ipa rod ikan  un tuk  kepen tingan penghujatan  oleh  banyak  p ihak  
te rm asuk dunia  film .

“The  Las t 
Supper”



 

The Reverse Cross 

Sebelum melanjutkan, kita akan membahas terlebih dahulu 
apa itu “the reverse cross” (salib terbalik)?  

Sesuai namanya, The reverse cross adalah salib terbalik, 
yaitu kebalikan dari the Latin cross (salib Yesus Kristus). The 
reverse cross, atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Cross of St. 
Peter”  (salib Rasul Petrus) atau “Petrine Cross” (salib Petrus) 
adalah salah satu simbol kemartiran Rasul Petrus yang konon mati 
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disalibkan secara terbalik, yaitu bagian kepala di bawah dan bagian kaki di atas. Mengapa harus 
terbalik? Kisah ini bermula dari kisah Origenes dari Alexanderia yang menyatakan bahwa saat 
Petrus hendak dihukum salib oleh karena memberitakan kabar tentang Yesus Kristus, Petrus 
merasa tidak layak untuk mati sama seperti Tuhan Yesus, sehingga ia ingin jika ia disalibkan maka 
salibnya itu terbalik. Berdasarkan kisah itu maka salib terbalik (“Petrine Cross”) menjadi simbol 

kerendahan hati dan perasaan tidak pantas untuk dibandingkan 
dengan Kristus. 

Dalam perkembangannya, salib terbalik (Petrine Cross) 
menjadi tidak umum dan kurang dikenal, namun sebaliknya, lebih 
sering digunakan oleh para sentimen anti-Kristen, anti gereja dan 
para pemuja setan. Mungkin karena bentuknya yang terbalik, 
membuat iblis melihat bahwa bentuk salib terbalik (the reverse 
cross) sangat cocok untuk mengambarkan penghinaan terhadap 
pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dulu, iblis berfikir 
bahwa dengan membunuh Tuhan Yesus di kayu salib maka akan 
meng-gagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan umat 
manusia dari dosa. Namun ternyata yang terjadi adalah 

“The  Reverse  C ross”  Sub lim ina l M essage  /  Pesan  te rselubung “sa lib te rba lik ” dalam  sam pul/pos te r film .



kebalikannya, justru melalui kematian-Nya di kayu salib maka Tuhan Yesus Kristus telah menjadi 
kurban domba paskah yang menghapus dosa-dosa umat manusia (Yoh 1:29). Salib Kristus adalah 
kekalahan telak bagi iblis. Salib adalah harga lunas yang telah dibayar oleh Tuhan Yesus untuk 
menebus manusia dari cengkraman iblis dan dosa (I Pet 1:18-19). Oleh sebab itu, untuk 
menghinakan arti salib dan untuk menipu sebanyak mungkin umat manusia mengenal arti 
sesungguhnya dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, maka iblis mengambil simbol 
salib Kristus (Latin cross) dan kemudian membaliknya menjadi salib terbalik atau “the reverse 
cross” atau “the upside down cross” atau “the inverted cross”. Jadi, jika ada sosok manusia dalam 
the reverse cross itu bukanlah Petrus, melainkan sosok Yesus Kristus yang sedang dihinakan untuk 
simbol tertentu. Simbol apa?  

The reverse cross jika diartikan kata per kata maka terdiri dari dua kata: yaitu, reverse yang 
artinya terbalik, membalikkan atau lawan; 
dan kata cross yang artinya salib (Kristus 
bukan Petrus). Jadi the reverse cross 
adalah lambang dari “lawan Kristus” yaitu 
Antikris! Sebab Antikris juga terdiri dari 
dua kata, yaitu kata “anti” yang artinya 
lawan; dan kata “Christ” yang artinya 
Kristus. The reverse cross dan Antikris 
memiliki arti yang sama, yaitu “lawan 
Kristus” atau yang Rasul Paulus sebut 
sebagai “lawan yang meninggikan diri”...  

“Janganlah kamu memberi dirimu 
disesatkan orang dengan cara yang 
bagaimanapun juga! Sebab sebelum Hari 
itu haruslah datang dahulu murtad dan 
haruslah dinyatakan dahulu manusia 
durhaka, yang harus binasa, yaitu lawan 
yang meninggikan diri di atas segala yang 
disebut atau yang disembah sebagai Allah. 
Bahkan ia duduk di Bait Allah dan mau 
menyatakan diri sebagai Allah.” (II Tes 2:4)  

Menuju generasi penghujat 

“Ketahuilah bahwa pada hari-hari 
terakhir akan datang masa yang sukar. 
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan 
menjadi hamba uang. Mereka akan 
membual dan menyombongkan diri, mereka 
akan menjadi pemfitnah, mereka akan 
berontak terhadap orang tua dan tidak tahu 

The reve rse  c ross / The A ntich ris C ross , s im bo l un tuk An tik ris /ib lis , 
tam pak sa lib  dan  Tuhan  Yesus Kristus  m as ih m enem pe l di  sal ib yang  
d ibalik  sebaga i s im bol pengh inaan  terhadap  a rti Sa lib  K ris tus dan  Yesus  
Kristus. D alam  gam bar te rsebut tam pak  An tik ris/ib lis  be rtakh ta  tinggi,  
sedangkan  Yesus d irendahkan  dan  d ihinakan  d ibaw ahnya .



berterima kasih, tidak mempedulikan agama.” (II Tim 3:1-2) 

Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, ayat tersebut mengatakan: “...mereka akan 
menjadi pemfitnah...” Namun sebenarnya, didalam terjemahan aslinya (bhs. Yunani) kata tersebut 
ditulis dengan kata “blasphemos” yang merupakan asal kata dari “blasphemous” dan “blasphemer” 
dalam bahasa Inggris, yang artinya “menghujat”. Itu artinya Rasul Timotius telah mendapat 
pewahyuan bahwa di akhir jaman akan datang masa yang sukar dimana salah satu sifat manusia di 
saat itu akan menjadi penghujat. Dan ini tidak datang dengan sendirinya, sifat ini dibentuk dalam 
waktu yang sangat lama oleh iblis. 

Hari-hari ini iblis sedang mempersiapkan masyarakat penghujat yang akan melawan 
terhadap Kristus. Melalui pesan-pesan terbuka dan pesan-pesan terselubung film, iblis sedang 
mendikte para pengemar film dengan tindakan-tindakan dan kata-kata hujat terhadap Yesus 
Kristus. Melalui kata-kata hujatan, iblis seumpama seorang ibu yang sedang mengajarkan anaknya 
berbicara, hanya saja kata-kata yang iblis ajarkan penuh dengan hujatan terhadap Yesus Kristus. 
Dampaknya cukup signifikan, anak-anak dan orang dewasa saat ini telah memiliki “bahasa ibu” 
yang kasar, mereka tidak segan-segan menghujat dan menggunakan nama Yesus Kristus dengan 
sembarangan. Kesabaran iblis mengajarkan hal-hal jahat melalui pesan-pesan film telah mengubah 
masyarakat dunia menjadi seperti apa yang iblis inginkan. Masyarakat dunia, yang kini sebagian 
besar waktunya dihabiskan di depan tv, cenderung membenarkan hal-hal yang ditawarkan media 



modern tersebut dan beranggapan bahwa melakukan apa yang seperti media ajarkan adalah bisa 
diterima. Berkata-kata kasar dan memalukan, menghujat nama Yesus dan memparodikan Yesus 
menjadi aktivitas umum. Dan yang lebih menyedihkan adalah bahwa prilaku ini telah meresap juga 
ke dalam Gereja Tuhan. Mengapa? Karena banyak anak-anak Tuhan pun terbiasa berada di depan 
tv dan film-film yang mengandung kata-kata hujatan tanpa merasa risih atau terganggu.  

Sebuah organisasi Kristen AS bernama Hollywood and God melakukan penelitian kepada 
orang-orang Kristen AS berkenaan dengan kebiasaan menonton film. Didapat data cukup 
mengejutkan bahwa: 70% penghasilan dari film-film box office di AS didapat dari orang-orang yang 
mengaku Kristen; Dan saat beberapa responden Kristen yang baru keluar dari bioskop ditanya: 
“apakah Anda terganggu dengan kata-kata hujatan dan kata-kata sia-sia yang di terucap di film 
yang baru saja di tonton?” Kebanyakan dari mereka menjawab “tidak” dan menjawab “tergantung” 
(depend) dan hanya sedikit sekali yang menjawab “Ya”. Dan pertanyaan lainnya yang diajukan bagi 
mereka yang menjawab “Ya”: “Apakah mereka akan tetap menyaksikan film sekalipun banyak kata 
penghujatan di dalamnya?” Semua menjawab “Ya!”. Sungguh mengerikan bukan? Kebanyakan 
orang percaya AS tidak peduli jika nama Tuhan Yesus dihinakan, sehingga mereka lebih memilih 
mengasihi dunia (baca: mengasihi film) dan berusaha agar tetap dianggap mengikuti jaman. 
Semoga ini tidak terjadi di Indonesia. Semoga Gereja di Indonesia lebih mengasihi Tuhan.  

Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah 
dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan 
kepada kamu: “Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti 
hawa nafsu kefasikan mereka.” Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-
keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. (Yud 1:17-19) 

Inilah yang banyak film angkat sebagai tema mereka. Banyak film sangat merendahkan 
mereka yang mengaku Kristen, mengolok-olok yang pergi ke gereja, membaca firman dan berdoa. 
Banyak film saat ini memiliki pesan-pesan yang mengambarkan kekristenan sebagai hal yang 
memalukan, tradisional, kolot dan aneh. Film juga tidak segan-segan mengambar-kan para hamba 
Tuhan/pendeta yang munafik, mata duitan, cabul, konyol dan lemah dimana selalu dikalahkan oleh 
roh-roh jahat dan iblis. Berhati-hatilah! Semakin banyak Anda menonton atau mendengar 
penghujatan, Anda akan semakin “terbiasa” dengan hal itu. Semakin banyak kita mendengar kata-
kata kasar, penghujatan dan sia-sia dan menyaksikan penghinaan terhadap Kristus, kita akan 
semakin tidak sensitif. Akhirnya, hal tersebut akan menurunkan standar kita dan menjadikan 
penghujatan yang sebelumnya mengganggu kita tidak lagi bersifat menyerang. 

Pada edisi yang lalu kita telah membahas pesan-pesan seks, pesan kekerasan dan kini 
penghujatan dalam film. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa apakah ini memang sudah 
menjadi hal yang standard yang berlaku dalam proses pembuatan film? Setelah kita membaca 
artikel edisi ini, kita mengerti sekarang bahwa kita sedang hidup di akhir jaman, yaitu masa yang 
para penulis Alkitab sebutkan sebagai masanya para pengejek. Iblis, Antikris, nabi palsu dan 
antikris-antikris sedang membawa dunia ini untuk menjadi masyarakat pengejek (blasphemer). 
Kita harus mengerti bahwa dibalik industri terdapat banyak orang yang bertugas sebagai “panitia” 
pelaksanaan dari persiapan dan berdirinya Tatanan Dunia Baru. Mereka adalah orang-orang yang 



sedang mengkondisi-kan dunia ini untuk mempersiapkan pemerin-tahan Antikris, si tuhan dari 
penghujatan dan para penghujat. 

Banyak tema film telah menunjukkan bahwa film tersebut merupakan tema anti-Kristen 
dan anti-Kristus. Kita hampir sampai pada titik, dimana kita hampir tidak bisa menyaksikan 
hiburan di media apapun tanpa mendengar kata-kata hujatan dan kata-kata sia-sia yang jika dilihat 
dari sudut pandang Alkitab itu semua dapat membuat kita berdosa dan membuat Allah sedih atau 
bahkan murka. 

Marilah kita mengambil waktu untuk mengenali dampak yang ditimbulkan jika kehidupan 
kita dipenuhi dengan pesan-pesan iblis melalui dunia film. Berapa banyak waktu yang telah kita 
habiskan untuk menyaksikan dan mendengar hujatan dan kata-kata sia-sia yang ditampilkan di 
hampir semua film dunia. Hollywood telah menyumbang banyak godaan untuk membuat sebanyak 
mungkin manusia dosa. Tidak ada lagi sensor, tidak ada lagi Kode Hays, tidak ada lagi norma, yang 
ada hanya apa yang mereka sebut sebagai kreatifitas, kebebasan berekspresi, seni dan uang. (Vs.) 

Pustaka: 
- David Nash; “Blasphemy in the Christian World,” A History (2007); Oxford University Press 
- Eric Holber; “Hollywood - Light! Camera! Blasphemy!” (1995); Reel to Real Ministries, Inc.  
- Hollywood and God, www.hollywoodandgod.com. 

Tahukah A nda bahw a hanya da lam  sa tu  fi lm   (1988), yang d ipera nkan 
B ruce W illis, te rucap 12 7 ka li ka ta -ka ta  hu ja tan , ku tukan dan ka ta -ka ta  s ia -sia  la innya? 
Itu  a rtinya  se tiap  sa tu  m en it te rce tus sa tu  ka ta  s ia -sia . K a ta -ka ta  te rsebut ada lah ...

“D ie  H ard ”

1. P engg unaan na m a  sebaga i ka ta  sum p ah 12  ka li.
2 . K a ta   d iu capkan secara  tidak horm at seba ga i ka ta  ku tukan 11  ka li. 
3 . K a ta    ( ) d iucapka n 5  ka li da lam  film . 
4 . K ata   d igun akan 17  ka li sebaga i ka ta  ku tukan. 
5 . S etidaknya  sa tu  ka li te rdeng ar frase  m e nghu ja t . 
6 . K a ta-ka ta  dan  d item ukan 42  ka li  sepan jang  film .
7 . K ata  ko to ran ,   (ko to ran ) d igunakan sebanyak  22  ka li sepan jang film . 
8 . Istilah  slang   (sebutan  un tuk  m engata-ngata i o rang: “bod oh”) d isebutkan 2  ka li. 
9 . K a ta   (neraka ) d iucapka n 2  ka li. 
10 . Istilah  slank  un tuk  ku tukan  d isebutkan 2  ka li. 
11 . K ata  kasar  (ba jingan kec il) d isebutka n seka li. 
12 . K ata  m em alukan  d igunakan 9  ka li.
13 . M en je lang akh ir f ilm  B ruce W illis berseru ,  sebaga i ka ta  ku tukan. 

“Jesus”
“Ch ris t”
“G *d d*m n”
“G od ”

“J*su s f*ck*ng  C hr*st"

“Ho ly  Ch ris t”

Tuhan E ng kau sia*an

“f*ck”, “f*ckin g”, “f*cker” “f*ckin ” 
“sh*t!”

"d ic*he*d "
“H e ll”

“son  o f b* tch”
“lit tle  basta rd ”

“assh* le ”

B isa  d ibayangkan be rapa banyak  ka ta -ka ta  hu ja tan , 
ku tukan da n ka ta-ka ta  s ia -sia  la innya  te ruca p d i dun ia  in i dari 
ribuan film  yang d ipu ta r d i se lu ruh  dun ia  se tiap  hari... ht t p://w w w .j esus-is-sav ior .com/



 


