Kata Pengantar
Sungguh saya sudah sangat nyaman dengan keadaan saya saat
ini di Eden dengan aktivitas keseharian mengurusi tanaman, bersihbersih rumah, lalu sekali-kali menemui tamu-tamu Eden, baik yang
ingin bertanya tentang Eden maupun yang datang untuk berobat
atau terapi, yang jumlahnya juga tak banyak. Selebihnya saya
menikmati Wahyu-wahyu Tuhan yang dituliskan Paduka Bunda Lia
Eden.
Hari-hari terasa begitu lapang dan menenteramkan walaupun
setiap hari tak ada waktu jeda pensucian di antara kami, dan itu
terus berkelangsungan, karena itu adalah hakekat Surga. Secara
bergiliran kami disucikan dari segala potensi dan sifat-sifat buruk
yang kami miliki agar kami senantiasa suci sehingga diperkenankan
untuk berada di Surga-Nya.
Menjalani pensucian tabiat itu tak mudah karena yang
ditegurkan kepada kami bukan lagi kesalahan, tapi sifat bawaan
yang sudah ada dalam diri dan telah menyatu. Kesulitannya adalah
pensucian ini tidak “hitam atau putih”, tetapi juga menyangkut rasa,
insting dan perenungan mendalam. Karena dia bukan lagi pensucian
atas kesalahan yang terasa oleh kami bila kami melakukan
kesalahan, tetapi dia berada dalam kebaikan, kebenaran, ketulusan,
ketotalitasan, kejujuran, keikhlasan dan dari segala sifat baik yang
kami miliki. Tetapi sifat-sifat baik itu belumlah matang, dan
mumpuni. Atau di dalam segala kebaikan-kebaikan itu ada sepercik
dorongan dari sifat atau potensi buruk dan kelemahan yang masih
ada pada diri kami sehingga segala kebaikan dan kebenaran itu tidak
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murni adanya. Dan hanya Tuhan dan malaikat-Nya-lah yang dapat
mensucikan sampai sedemikian.
Rigidnya Pensucian Surga diberlakukan Tuhan karena
Mukjizat Surga hanya dapat terolah bila kesucian kami telah matang
dan juga setara. Pensucian itu adalah penghancuran sifat-sifat buruk
dan kelemahan, dan penyempurnaan sifat-sifat baik agar dapat
terolah menjadi karunia Surga sehingga menjadi suatu karya nyata
yang dapat dikemukakan Tuhan untuk kebaikan umat manusia.
Dari pencapaian-pencapaian pensucian itulah sedikit demi
sedikit Tuhan mengaruniakan Berkah-Nya. Setiap kami berhasil
melewati pensucian, maka Tuhan pun menambahkan pengetahuan
dan kemampuan kepada kami semua sesuai dengan bidang yang
kami geluti dan kami urusi. Jadi segala kelapangan, kemudahan
menjalankan Amanah Tuhan di Eden sangat bergantung pada
pensucian kami. Begitupun Mukjizat Surga terbuka bergantung pada
pencapaian kami menaklukkan segala sifat-sifat buruk kami
tersebut.
Dan setiap pensucian kami, senantiasa melibatkan Paduka
Bunda Lia Eden. Karena dari beliaulah Teguran dan Peringatan
Tuhan itu disampaikan kepada kami. Beliau sangat awas melihat
setiap gelagat kesalahan kami karena memang itulah yang menjadi
tanggung jawab beliau yang harus menjaga kesucian kami selalu
agar segala rencana Surga dan Kerajaan-Nya dapat terselenggara.
Ujian pensucian itu sifatnya terkadang sangat personal, tapi
terkadang pula melibatkan kami semua secara bersama-sama
termasuk Paduka Bunda sendiri.
Demikian, ketika kami dianggap Tuhan lulus menempuh ujian
dan pensucian ‘Delegitimasi’ dari Tuhan, melalui sebuah ujian yang
berat dan musykil di Monas, maka kami menapaki babak baru
perjalanan dalam Takdir Tuhan ini. Tepatnya pada 5 Juni 2015, kami
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diperintahkan untuk membuka Website Komunitas Eden dan kami
pun merilis Wahyu-wahyu Tuhan yang diterima Paduka Bunda ke
Website Eden tersebut.
Kami ini telah menyerahkan seluruh hidup dan perjalanan
kami dalam ketentuan Surga dan Kerajaan-Nya. Oleh karena itu,
kami hanya beraktivitas menjalankan Amanah Tuhan dan kami
senantiasa berada di rumah Eden.
Namun pada 19 Februari 2016, saya menerima undangan
untuk menghadiri 30 tahun Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci),
tempat saya beraktivitas waktu masih menjadi mahasiswa IAIN
Syarif Hidayatullah dahulu. Semula saya mengira tak diperkenankan
pergi, namun ternyata yang mengagetkan saya adalah bahwa justru
saya diperintahkan Tuhan untuk memenuhi undangan tersebut dan
bahkan diminta membawa Risalah–risalah Eden ke pertemuan
tersebut.
Sejak saat itulah segala aktifitas saya tak lagi seleluasa dahulu.
Sekarang saya harus berada di depan komputer untuk menanggapi
segala hal yang berkaitan dengan Eden. Karena sejak kepulangan
saya dari acara tersebut, saya mendapatkan tugas baru dan
diperintahkan Tuhan untuk membuka akun Facebook.
Dan setelah itu turunlah Wahyu Tuhan yang berkaitan dengan
pengangkatan saya sebagai Imam Mahdi yang bertanggung jawab
terhadap umat Islam dan pelurusan akidahnya agar kembali kepada
ajaran yang tauhid, rendah hati, berbudi pekerti yang luhur dan
meluruh dalam Kehendak Tuhan yang ingin menyatukan seluruh
umat-Nya menjadi satu.
Di tengah situasi umat Islam yang tercabik-cabik seperti
sekarang ini, adalah sebuah utopia untuk menyatukannya, apalagi
penyatuan seluruh umat-Nya. Namun, konflik agama kini berada di
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dalam situasi yang genting, yang bisa merambat kepada perang
dunia, dan itulah yang hendak dicegah Tuhan.
Dan bila keadaan sekarang tak bisa dihentikan, maka sangat
dimungkinkan skala perang akan mendunia dan manusia pun
menggunakan senjata-senjata canggih, semisal senjata kimia
maupun biologi, bahkan mereka pun dimungkinkan menggunakan
senjata nuklirnya untuk saling memusnahkan. Dan bila ini terjadi,
maka peradaban manusia dan kehidupan bumi tak dapat lagi
diselamatkan.
Demikian Tuhan menurunkan Surga dan Kerajaan-Nya dan
mengutus Malaikat Jibril Ruhul Kudus menjadi pemimpinnya
bersama Paduka Bunda Lia Eden menyampaikan Wahyu–wahyu
Tuhan, pertolongan dan penyelamatan bagi umat manusia dan
peradabannya. Dan Tuhan pun menurunkan ilmu dan pengetahuan
yang terbaru dari-Nya, dan juga menyibak makna ayat-ayat rahasia
dalam semua Kitab Suci.
Amanah Surga yang pertama yang harus kami sampaikan
adalah pembuktian bahwa sesungguhnya Tuhan itu Esa. Dan Tuhan
pun menjelaskan lewat Wahyu-Nya tentang Wujud dan
Kekongkritan Diri-Nya agar manusia di akhir zaman ini tak lagi
menerka-nerka dan meraba-raba dalam spekulasi filosofis, maupun
kejumudan dogma dan doktrin agama, yaitu dengan
mengkongkritkan penjelasan tentang Wujud-Nya sehingga
penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sebuah
kepastian yang hakiki, di mana tak ada lagi dualitas dan perdebatan
antara alam semesta dengan Tuhan di satu sisinya, tetapi Dia satu
dalam Monotheisme Mutlak.
Demikian penjelasan Wujud Tuhan Yang Maha Bulat menjadi
sumber dari penyatuan agama dan penyatuan semua bidang
pengetahuan, baik spiritual, sains, filsafat, kosmologi, biologi dan
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semua pengetahuan yang lainnya. Tak lagi terpisah dan terpilah satu
sama lainnya. Dualitas itu telah menyatu menjadi satu dalam
Peradaban Surga, dan itulah peradaban manusia mendatang.
Adapun kami semua di Eden sedang diperjalankan Tuhan
untuk meretas dan mengawali perjalanan Surga yang seluas langit
dan bumi. Dan itu diawali dari rumah Mahoni 30 yang hanya seluas
250 meter dan berada di bilangan Senen, yang kumuh dan dipenuhi
banyak kejahatan dan narkoba. Demikian Tuhan mengawali SurgaNya. Demikianlah filosofi Surga yang dibangun di tengah Neraka.
Adapun kumpulan tulisan-tulisan saya yang ada di hadapan
Anda saat ini adalah upaya yang diperkenankan Tuhan kepada saya
untuk menjawab dan menjernihkan segala kesalahpahaman,
terutama kesalahpahaman umat Islam terhadap Eden, yang di dalam
tulisan ini terutama banyak menjawab ketidakpahaman Prof. DR.
Marzani Anwar, peneliti utama Balai Litbang Agama, terhadap
pensucian Eden. Adalah menjadi kepatutan saya untuk menjawab
segala kesalahpahamannya terhadap Eden agar publik memahami
kebenaran yang sesungguhnya.
Demikian tulisan saya yang lainnya adalah respon saya
terhadap segala persoalan yang sampai kepada saya, tanpa saya
mencarinya. Persoalan dan pertanyaan itu datang dengan sendirinya
lewat kiriman teman-teman di Facebook. Semua tulisan yang saya
tuliskan memiliki benang merah yang sama antara yang satu dengan
yang lainnya, yakni mengajak semua saudara-saudara untuk
memahami lebih dekat tentang Takdir Surga, Takdir Kerasulan yang
diturunkan Tuhan di akhir zaman ini, di mana Tuhan sedang
berwahyu kembali kepada manusia melalui Utusan-Nya, Malaikat
Jibril. Dan Tuhan memilih Utusan-Nya dari kalangan manusia, yaitu
Paduka Bunda Lia Eden, untuk menuliskan segala Pewahyuan-Nya
dan pembimbingan dari Malaikat-Nya.
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Seluruh jawaban yang saya tuliskan ini merupakan jawaban
kekinian atas pengetahuan yang saya terima pada saat ini.
Sedangkan Takdir Surga dan KerajaanNya masih berada dalam
keberlangsungannya, maka jawaban yang saya tuliskan ini bisa saja
mengalami perubahan bila ada Ketentuan-ketentuan Tuhan yang
baru dihadirkan-Nya di kemudian hari. Semoga penjelasan saya ini
dapat dipahami dan dimengerti karena sesungguhnya Pewahyuan
dan Penjelasan Tuhan belum sampai pada kegenapannya.
Sesuatu yang tidak mudah untuk dijelaskan bahwa Eden
adalah benar-benar Takdir Kerasulan, karena kesenjangan
pemahaman umat saat ini terlalu jauh dengan era Kerasulan.
Manusia pada saat ini, di satu sisi mereka tak mempedulikan nilainilai sakral Ketuhanan, sebagian besar memilih pragmatisme dan
sekularisme. Sementara kaum beragama jatuh pada dogmatisme
yang sempit, cupat dan menutup diri terhadap perkembangan dan
lajunya pengetahuan, bahkan sebagian jatuh pada ideologi
radikalisme dan terorisme dengan teologi kematiannya. Sebuah
pandangan hidup yang lari dari kenyataan dan mengejar
fatamorgana Surga dengan menciptakan Neraka di bumi. Sebuah
pilihan yang sangat menyedihkan.
Bagaimana menghidupkan nilai-nilai Ketuhanan dan
spiritualitas yang paralel dengan kemajuan ilmu pengetahuan tetapi
tidak dibatasi oleh sekat-sekat agama, menjadi universal dan netral
dalam Kebertuhanan, itulah spiritualitas Surga. Spiritualitas masa
depan bagi peradaban umat manusia yang sedang dihantarkan Eden
ke hadapan publik. Tulisan-tulisan saya ini berpangkal dan bertitik
tolak dari sana.
Karena sehakikinya para Utusan Tuhan itu menjadikan Ajaran
Tuhan itu sebagai sikap hidupnya. Sayangnya, dalam
perkembangannya kemudian pengikut para Nabi tersebut
melakukan ideologisasi dan sistematisasi terhadap perjalanan para
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Rasul tersebut menjadi rumusan atau kaidah serta doktrin yang
baku, yang dalam perjalanannya doktrin agama itu semakin
menguat dan bercampur dengan kepentingan politik dan kekuasaan.
Maka bergeserlah esensi agama dari sebagai sikap hidup menjadi
penanda dan identitas yang memilah dan membedakan antara
kelompoknya dengan kelompok orang lain yang berada di luar
mereka.
Dinamika, Progresivitas serta Dialektika Tuhan yang
menyejarah kepada Utusan dan umat-Nya itu menjadi hilang,
padahal itulah ruh dari agama itu sendiri. Saat ruh dari agama itu
telah hilang, Tuhan pun kembali mengutus Utusan-Nya,
sebagaimana kini yang kami alami. Membaca Kitab-kitab Suci Tuhan
dari Veda, Tripitaka (Dhammapada) Tao, Perjanjian Lama, Injil, Al
Quran, ayat-ayat tersebut menjadi hidup dan penuh makna karena
Tuhan memperjalankan kami menapaki pensucian para Rasul
dahulu, yang diulanginya di masa kini dalam konteks dan zaman
yang berbeda, tapi hakikatnya sama.
Tuhan berbicara kepada Paduka Bunda secara sangat
personal, tetapi Keberadaan-Nya dijelaskan secara impersonal
sebagai suatu kesatuan dengan semesta dengan segala sistem yang
paripurna. Dan itu semua hadir secara bersamaan sebagai sebuah
kesatuan yang tak terpisahkan di dalam perjalanan beliau menerima
Wahyu-wahyu Tuhan.
Dan Wahyu-wahyu Tuhan yang diterima Paduka Bunda itu
berdialektika dengan diri Utusan-Nya maupun dengan kami semua
yang menyertainya dan respon masyarakat yang menerima
pengkabarannya. Jadi sesungguhnya ajaran yang dibawa para
Utusan Tuhan dahulu itu sangat progresif dan sangat hidup,
sebagaimana yang kami alami sekarang ini. Tidak seperti agama
yang kita saksikan saat ini, yang hanya kumpulan dogma antara
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‘haram dan halal’ serta Surga dan Neraka dalam pengertian yang
sangat sempit.
Dan proses itu sudah berlangsung 20 tahun lamanya.
Pengalaman itulah yang ingin saya share kepada publik lewat tulisan
ini. Namun sesungguhnya, tulisan yang saya tuliskan itu masih
sangat sedikit dan terbatas karena bentangan ilmu Tuhan yang
sudah diturunkan-Nya pada saat ini tak terhingga luas dan
banyaknya. Saya membiarkan tulisan-tulisan ini seapa-adanya
sebagaimana tanggapan saya atas berbagai respon publik yang
muncul di facebook saya.
Saya berupaya menjawab segala pertanyaan maupun
sanggahan berdasarkan pengalaman dan kesaksian yang saya alami
dan jalani di Eden, dan merujuk pada Kitab-kitab Suci Tuhan
terdahulu dan Pewahyuan Tuhan terkini di Eden. Karena Eden
merupakan kesinambungan dari Wahyu-wahyu Tuhan yang
termaktub dalam Kitab-kitab Suci tersebut. Utamanya Malaikat
Jibril Ruhul Kudus kini sedang membuka pemaknaan dari ayat-ayat
terahasia di Kitab-kitab Suci terdahulu.
Sungguh saya sangat berbahagia bila dapat berbagi
pengalaman Kebertuhanan ini kepada publik, karena sungguh hidup
bersama Tuhan itu penuh gairah, semangat dan penuh makna dan
juga sangat dinamis. Bila Tuhan perkenankan, saya ingin bersama
Anda semua menelusuri jalan Surga bersama-sama, sebagai teman
yang saling berbagi pengalaman dan menjalani serta menempuh
hidup suci dengan mempersaudarakan semua manusia dalam cinta
dan kesetaraan serta luruh dalam Kehendak Tuhan.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Paduka Bunda
Lia Eden karena di tengah-tengah kesibukan menuliskan Wahyuwahyu Tuhan yang sangat deras dan sangat sulit, beliau masih
menyempatkan membaca apa-apa yang saya tulis dan mengingatkan
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saya bila ada yang kurang atau salah, untuk kesempurnaan tulisan
tersebut.
Saya juga ingin berterima kasih kepada istri saya yang telah
membantu saya menyampaikan Amanah Tuhan ke publik lewat
internet dan juga merapikan tulisan-tulisan tersebut sehingga layak
untuk dibaca. Begitu juga kepada YM Dunuk (Siti Zainab Luxfiati)
dan teman-teman Eden yang bersedia mengoreksi dari sisi tata
bahasa dan memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan
tulisan saya ini. Tanpa bantuan dan keikhlasan teman-teman di
Eden, kumpulan tulisan ini tak mungkin hadir.
Dan atas nama Surga dan Kerajaan-Mu Tuhan, semoga
Engkau membalaskan segala kebaikan mereka semua. Tuhan, terima
kasih atas segala curahan ilmu dan pengetahuan yang Engkau
berikan kepada hamba. Ampuni segala kekurangan, kesalahan dan
kekhilafan hamba.
Sungguh tulisan-tulisan hamba masih jauh dari kesempurnaan
sebagaimana yang Engkau kehendaki. Semoga Engkau senantiasa
mengingatkan dan menegur hamba bila hamba lalai dan alpa.
Karena hanya dalam Perlindungan dan Pengampunan-Mu saja
hamba terjaga dan terpelihara. Tuhan, jadilah Kehendak-Mu semata
atas hamba. Amin.

Jakarta, 31 Maret 2016
Abdul Rachman Eden
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Catatan 30 Tahun Forum Mahasiswa Ciputat
(Formaci) di Gunung Mas, Puncak

K

amis, 21 Januari 2016, istri saya memberitahu ada sms
dari Neng Dara dan Merhan yang mengundang saya
untuk hadir di acara 30 tahun Formaci (Forum
Mahasiswa Ciputat) di Gunung Mas, Puncak, untuk mengenang
Fauzi yang baru saja wafat. Saya senang menerima undangan dari
teman-teman Formaci yang memang sudah lama tak bertemu,
kangen juga rasanya. Ternyata mereka masih mengingat saya dan
mengundang pula di acara konsili Formaci.
Mendapat undangan itu sebenarnya saya kepengen juga hadir,
tapi saya tahu tak mungkin dapat menghadirinya karena kami
sedang menjalani konsinyering dan baru bisa keluar rumah kalau
mendapat izin dari Tuhan. Itu sesuai dengan komitmen kami bahwa
kami telah berjanji kepada Tuhan hanya fokus mengerjakan
pekerjaan di Eden sebagaimana yang diperintahkan Tuhan.
Maka saya pun langsung berdoa untuk Fauzi, semoga segala
perbuatan baiknya menjadikan dia dibangkitkan kembali
(bereinkarnasi) di tempat yang lebih baik dan lebih mulia dan
semoga keluarga yang ditinggalkannya menerima segala Ketentuan
Tuhan dengan tulus, ikhlas dan lapang.
Namun, ketika membaca sms Merhan, saya sempat terkejut
juga karena smsnya mengatakan: ”Aku bersama Mukhlis akan
menjemputmu dan memaksamu untuk ikut.” Merasa tidak dapat
ikut, maka saya memberi jawaban melalui pesan di Facebook
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Mukhlis dan Neng Dara dan menelpon Merhan. Ternyata Merhan
memaksa, itu karena katanya saya termasuk orang yang menjadi
tema pada acara itu. Akhirnya meminta izin Paduka Bunda Lia
Eden.
Sesuai dengan perjanjian kami kepada Tuhan untuk hanya
mengurusi Urusan-Nya, maka kami selalu bertanya meminta
petunjuk Tuhan di setiap langkah kami, melalui Utusan-Nya, Paduka
Bunda Lia Eden, yang diberikan Tuhan dapat berkomunikasi
langsung kepada-Nya melalui kalbu.
Hening sesaat, Paduka Bunda berkonsentrasi untuk
mendengarkan Suara Tuhan dari kalbunya. Di luar dugaan, saya
ternyata diperbolehkan Tuhan untuk hadir dan bahkan
diperkenankan membawa Risalah Eden yang terbaru untuk
diberikan kepada teman-teman Formaci dan diizinkan diantar oleh
dua teman Eden, YM Kelik dan YM Arif. Dengan gembira, keputusan
itu segera saya sampaikan kepada Merhan dan Mukhlis, Neng serta
Kak Ipung.
Tujuan saya menelpon Neng selain memberi kabar,
sesungguhnya yang terutama adalah ingin minta maaf kepada
suaminya (Fauny) karena saya pernah berdosa kepadanya saat
menjadi mahasiswa dahulu, saya pernah memplagiat satu
tulisannya. Hal itu perlu saya lakukan karena Pengampunan Tuhan
bukan hanya sekedar diucapkan kepada Tuhan tetapi harus ditebus
dengan meminta maaf dan menyebutkan kesalahan kepada yang
bersangkutan, walaupun sesungguhnya saya malu. Pengampunan
Tuhan tergantung kepada kelapangan hati seseorang yang kita
pernah bersalah. Namun kata Neng, Fauni sedang tak bersamanya,
tapi saya bisa bertemu dengannya di Gunung Mas nanti. Saya pun
lega.
Selanjutnya Neng minta agar nanti saya memimpin tahlilan
Fauzi karena katanya saya lebih layak daripada dia. Tapi saya
katakan padanya: ”Saya ‘kan sudah tidak beragama, masa kamu
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suruh memimpin tahlilan. Tapi saya sudah berdoa sendiri tadi untuk
Fauzi.”
Saya sekarang memang sudah menetralkan agama
sebagaimana Perintah Tuhan kepada kami semua di Eden, tidak
menjalankan ritualitas agama tertentu tapi ber-Tuhan secara mutlak
(Absolute Monotheism), menjalani hidup suci, tidak melakukan dosa
dan kesalahan dan memuliakan seluruh Kitab Suci Tuhan. Kami
menjadikan seluruh Kitab Suci Tuhan sebagai pegangan hidup dan
tempat bertanya kala kami ingin mendapatkan Petunjuk-Nya atas
urusan kami, agar setiap langkah kami tertuntun dan terjaga dalam
Pemeliharaan Tuhan.
Jum’at sore saya, YM Kelik dan YM Arif berangkat ke Gunung
Mas setelah seharian sibuk mempersiapkan bahan Risalah dan DVD
Eden untuk di-share dan diberikan kepada teman-teman Formaci.
Kebetulan kami memang sedang mempersiapkan Risalah terkait
dengan hak jawab kami atas Metro TV yang pernah menampilkan
Bapak Marzani Anwar yang menyudutkan Eden dalam acara
‘Selamat Pagi Indonesia’ dengan tema ‘Fenomena Orang Hilang’.
Dan Tuhan menjawabnya dengan menurunkan ilmu pengetahuan
dari-Nya.
Melalui peristiwa Pak Marzani Anwar, sungguh Tuhan
mengajarkan kepada kami bagaimana menyikapi kemarahan, fitnah
dan hujatan dengan menyatakan sebuah kebaikan dan kebenaran
yaitu menyampaikan ilmu dari-Nya. Kami bersyukur sekali karena
ilmu Tuhan yang turun untuk itu terkait dengan ilmu yang sedang
menjadi obyek penelitian utama para saintis, yaitu Teori
Segalanya (Theory of Everything).
Puji Tuhan, Risalah itu telah rampung dituliskan dan sudah
upload di Website Komunitaseden.com dengan judul Wahyu
Tuhan Terkait dengan Pengabaian Hak Jawab Eden oleh
MetroTV.
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Kami tiba di Gunung Mas sekitar pukul 22.00 wib, dan kami
kaget membaca spanduk yang bertuliskan Mengenang Fauzi dan
Membela Rahman.
“Rahman siapa tuh?” kata YM Kelik kepada saya.
Oo.. mungkin ini yang membuat saya mendapat Izin Tuhan
untuk menghadiri acara 30 tahun Formaci ini, pikir saya dalam hati.
Selain Formaci memang punya pahala pembelaan kepada Eden
dahulu, yaitu pada evakuasi Eden yang pertama, di akhir tahun
2005. Pada waktu Komunitas Eden sedang berada di Polda Metro
Jaya menjalani pemeriksaan, teman-teman Formaci berdemo untuk
Eden di sana.
Bertahun-tahun tak bertemu, saya bahagia sekali bisa bertemu
teman-teman Formaci yang saya kangeni. Saya peluk mereka satu
persatu untuk melepas kekangenan. Dan kami pun langsung terlibat
dalam obrolan panjang tentang Eden sambil menikmati minuman
jahe panas yang disediakan Mukhlis.
Saya juga diminta teman-teman memimpin doa untuk
almarhum Fauzi. Dan kami pun berdoa bersama kepada Tuhan Yang
Maha Esa dengan cara yang universal, yaitu berdoa dalam bahasa
sendiri, bahasa Indonesia. Tuhan memang sedang ingin
mengajarkan cara peribadatan kepada-Nya dengan cara yang benar
dan suci, universal, sederhana, tidak rumit dan tidak ribet tapi
khusuk.
Diskusi tentang Eden berlanjut karena teman-teman sangat
antusias sekali. Sungguh baru kali inilah saya terlibat diskusi
panjang tentang Eden dari hal-hal yang substansial sampai kepada
yang teknis dan struktural. Yang struktural misalnya ditanyakan oleh
teman-teman tentang sebutan, Yang Mulia, di Eden. Hal ini memang
sangat penting ditanyakan karena kultur Formaci yang sangat
egalitarian.
Di Eden sesungguhnya semua setara, dan kami diperintahkan
Tuhan untuk saling menyapa dengan sebutan ‘Yang Mulia’ untuk
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mengajarkan adab saling menghormati di antara kami, tetapi
sungguh sangat terlarang merasa diri mulia. Kami semua setara,
namun kepada Paduka Bunda yang mendapat mandat langsung dari
Tuhan sebagai penyampai Wahyu Tuhan, kami mentakzimi apa-apa
yang disampaikan Tuhan melalui beliau. Tetapi sebagai pribadi,
beliau sama dengan kami, bahkan beliau disucikan lebih berat dari
kami.
Dalam forum itu, saya menyatakan kepada teman-teman
bahwa Eden itu bukanlah agama tapi Surga, karena itu Eden tidak
merekrut anggota tetapi hanya menyampaikan Wahyu-wahyu Tuhan
tentang Peringatan, Jalan Keselamatan dan Solusi-solusi Tuhan atas
segala permasalahan seluruh umat manusia terutama bangsa
Indonesia dan terkhusus umat Islam yang sedang mengalami
keterpurukan dan penderitaan. Itulah tugas yang diembankan Tuhan
pada saat ini.
Sungguh deras Wahyu Tuhan yang diturunkan-Nya melalui
Paduka Bunda Lia di setiap harinya, mencakup berbagai macam
pengetahuan kesemestaan yang meliputi sains, kosmologi, filsafat
agama, hukum, sosial dan lainnya, yang menjadi satu kesatuan yang
tak terpilahkan, sambil kami disucikan dengan sangat ketat selama
20 tahun lamanya.
Itu sebabnya Eden diminta Tuhan untuk hanya total
mengurusi Wahyu-wahyu-Nya yang deras tersebut dan segala
Amanah-Nya. Dari sekitar 100 orang yang bersumpah dan
berkomitmen suci, yang bertahan tinggal di Eden sekarang ada 28
orang termasuk 5 anak-anak yang lahir di Eden.
Keluasan cakupan Wahyu yang diturunkan Tuhan seringkali
membuat saya terperanjat, demikianpun bagaimana Paduka Bunda
Lia Eden yang sangat awam itu dapat menemukan Ayat-ayat Al
Quran yang luput dari perhatian saya sedangkan ayat tersebut
merupakan kunci dari terbukanya Rahasia Tuhan dan kesemestaan.
Sebagai contoh, Wahyu Al Quran di Surat Al A’raaf ayat 7 yang
5

ternyata menjadi kunci bagi penjelasan Wujud Tuhan Yang Maha
Bulat dan tidak gaib.
”Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka
dengan pengetahuan bahwa Kami sekali-kali tidaklah gaib.”
Melalui Utusan-Nya, saat ini Tuhan memang sedang
menurunkan perfeksi ilmu pengetahuan kepada umat manusia
berupa ilmu yang terbaru dan terutama, dan menyatakan
keberadaan Diri-Nya bahwa sesungguhnya Dia sekali-kali tidaklah
gaib. Dari titik tolak inilah, Tuhan menjelaskan Wujud-Nya Yang
Maha Bulat dan Maha Global dan seluruh alam semesta yang tak
terhingga jumlahnya adalah berada di dalam keliputan Diri-Nya
Yang Maha Bulat dan Tak Terhingga.
Dari sinilah Tuhan ingin menegaskan bahwa Wujud-Nya itu
Bulat dan Tunggal. Seluruh alam semesta berada di dalam keliputan
Diri Tuhan yang berotasi dan beregulasi serta bereinkarnasi dalam
keabadian. Tidak ada satu kehidupan di luar Kemahabulatan Tuhan
itu, maka konsekuensi dari Ketakterhinggaan Tuhan itu adalah
tidaklah patut bagi umat agama apa pun untuk menuhankan
Utusan-Nya, karena Utusan-Nya hanyalah partikel kecil ruh yang
diberikan Tuhan dari ketakberhinggaan Ruh-Nya.
Dari penjelasan ini, kesatuan dan penyatuan agama adalah
sebuah keniscayaan dan tidak ada lagi pemilahan antara dunia dan
akhirat, yang nyata dan yang gaib, agama, filsafat, sains, semua
menyatu dalam satu kesatuan. Dan dari penjelasan Wujud-Nya Yang
Maha Bulat itu, akan menyudahi perdebatan panjang antara agama,
filsafat dan ilmu pengetahuan karena tak ada lagi pemilahan antara
monoteisme, monisme dan panteisme. Dan implementasi yang lebih
jauh lagi adalah bahwa penjelasan itu bisa menurunkan banyak ilmu
dan penyelesaian berbagai masalah pelik dunia.
Pertautan antara dunia spiritual dengan sains disatukan
Tuhan karena alam semesta adalah perwujudan dari Tuhan Yang
Maha Kuasa. Dan pengetahuan dibangun dan ditemukan oleh
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manusia karena ia memang sudah ada di alam. Bahwa alam semesta
adalah ilmu pengetahuan, dan itu sebagaimana yang disebutkan
dalam idealisme monistik bahwa alam adalah keseluruhan jiwa yang
diobyektifkan. Sementara pikiran adalah esensi dari alam. Dan
Tuhan adalah logika dan tujuan yang imanen atau jiwa kreatif dari
proses kosmis. Semua itu terkandung dalam Monotheisme Mutlak.
Untuk lebih jelasnya Risalah Wujud Tuhan ini dapat dibaca di
Website komunitaseden.com bagian Interest dengan judul: Wujud
Tuhan itu Bulat seperti Bola Nan Maha Besar di
https://komunitaseden.com/2015/08/31/teori-jeruk-sunkist/
Sedangkan segala pengetahuan dan teori yang ditemukan oleh
para
ilmuwan,
sesungguhnya
alam
semesta-lah
yang
memberitahukannya ia memang sudah ada di alam. Dan di dalam
Islam sesungguhnya telah dikenal bahwa di samping mushaf AlQuran yang qauliah, ada Al-Quran yang kauniyah, yaitu alam
semesta.
Qauliah itu adalah Firman Tuhan yang disampaikan kepada
Nabi Muhammad menjadi Kitab Suci Al Quran, mushaf yang di baca
sehari-hari. Adapun, Al-Quran yang kedua, kauniyah, adalah alam
semesta dan seluruh isinya. Alam semesta inilah yang disebut
sebagai Al-Quran yang hidup, yang senantiasa menyapa kita selalu.
Dan watak pengetahuan sesungguhnya dibentuk oleh semesta
itu sendiri. Para ilmuwan hanya menemukan apa yang sudah ada di
alam. Maka sesungguhnya tak patut para ilmuwan itu menafikan
Tuhan dan menjadi atheis, apalagi menjadikan paham atheisme
sebagai trend orang-orang yang cerdas.
Dan kini melalui Utusan-Nya, Tuhan sedang ingin menggenapi
isian surat Al A’raaf itu kepada umat manusia, menurunkan ilmu
pengetahuan dari Sisi-Nya mempertemukan agama dan sains untuk
membangun peradaban baru, Peradaban Surga Pasca Agama
yang berlandaskan pada seluruh Kitab-kitab Suci Tuhan, dari Kitab
tertua Veda hingga Al-Quran, memuliakan semua Utusan Tuhan dan
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menempatkan mereka secara proporsional dengan Monotheisme
Absolut (Tauhid) sebagai fondasinya.
Dengan demikian seluruh energi umat yang beriman dari
segala agama dan kepercayaan tertuju pengabdiannya hanya kepada
Tuhan Yang Maha Esa semata, tidak lagi terpilah dan terkotakkotakkan oleh sekat-sekat agama karena pada hakikatnya semua
Utusan Tuhan, tak ada yang mereka serukan kecuali menyembah
Tuhan Yang Maha Esa dan mewujudkan peradaban yang saling
mengasihi dan mencintai (akhlaqul karimah).
Penjelasan saya saat di Forum Formaci ini memang lebih
menekankan pada filsafat dan spiritual perenial sesuai dengan
concern teman-teman Formaci dan mereka sungguh sangat dapat
memahaminya. Hanya saja bagi saya pemahaman itu menjadi
sebuah refleksi keimanan yang harus diperjuangkan dan
diwujudkan, karena itu adalah Wahyu Tuhan. Sementara temanteman yang lain masih melihat itu sebatas wacana intelektual.
Namun tentu saja saya mensyukurinya, dan berharap semoga ini
hanya sebuah langkah awal dari langkah-langkah yang berikutnya.
Panjang diskusi kami, tanpa disadari jam telah menunjukkan
pukul 01.30, kami pun menyudahinya, karena besok, saya diberi
sessi khusus. Dan saya memang membawa paket Risalah Eden
terbaru dan DVD risalah serta lagu-lagu Eden yang bisa saya
jelaskan besok. Setelahnya saya diantar ke cottage 5 yang asri, di
alam yang segar.
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali saya sudah berjalan
menikmati udara segar Puncak sambil memandangi kolam ikan di
depan cottage. Tapi Kak Ipung sudah mencari saya, maka saya pun
bergegas menemuinya dan kami pun terlibat dalam diskusi yang
serius tentang Eden dari sudut pandang filsafat.
Kak Ipung termasuk orang yang cepat memahami Eden.
Sebelumnya ada Mas Dawam Rahardjo yang cepat sekali memahami
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Eden, mengapresiasinya dan membelanya saat kami mengalami
pemenjaraan sekitar tahun 2006-2007.
Kak Ipung juga bilang sebenarnya tulisan di spanduk itu
maksudnya bukan membela Rahman, tetapi mentoleransi. Karena
menurutnya saya mengurusi urusan yang berkaitan dengan Tuhan,
sehingga tak memerlukan pembelaan. Puji Tuhan, diundang saja
saya sudah sangat bersyukur, tak terbayangkan dijadikan sebagai
topik khusus di acara itu demi mengadakan toleransi bagi saya
maupun pembelaan.
Disela-sela sarapan pagi, saya juga terlibat dalam diskusi yang
serius dengan beberapa orang yang kemudian semakin lama
semakin banyak yang bergabung. Mungkin ini konsili pertama yang
saya hadiri dan yang dihadiri oleh begitu banyak teman-teman
Formaci dari yang paling senior sampai yang masih mahasiswa,
bahkan ada yang dari luar kota, yaitu Mas Amin Munajat dan istri
dari Jogja, Abduh Hisam dari Kebumen dan Faizin dari Pekalongan.
Sekitar pukul 10.00, pertemuan pun diadakan dan saya diberi
waktu untuk mengisi acara, tapi sayangnya DVD penjelasan Wujud
Tuhan Yang Maha Bulat dan lagu-lagu Eden seperti Doa Bersama,
Be Peaceful the World, Tears of Eden dll, yang telah kami siapkan
tak bisa kami tampilkan dengan baik karena ruangannya terbuka
dan terang oleh sinar matahari. Jadi apabila teman-teman ingin
melihatnya
lebih
jelas,
silahkan
singgah
di
Website
Komunitaseden.com. https://komunitaseden.com/category/videos/
Setelah pertemuan selesai, kami berfoto bersama, kemudian
saya membagikan Risalah dan DVD Eden kepada beberapa teman
Formaci. Kami pamit pulang setelah makan siang, sementara temanteman masih melanjutkan obrolannya.
Senin, 25 Januari 2016, Ananda Hesty memberitahu saya
bahwa ada foto saya terpampang di FB teman-teman Formaci dan
dikomentari oleh beberapa teman yang lainnya. Saya tak pernah
mengira sama sekali kalau UIN Ciputat dan teman-teman memasang
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foto saya dan mengundang kesaksian dari mereka yang mengenal
saya. Hal ini membuat saya berpikir, gerangan apa yang akan terjadi
pada saya? Karena sepanjang perjalanan saya di Eden tidak pernah
teman-teman melakukan hal seperti ini.
Tentu saja saya sangat berbahagia dan senang, tapi di dalam
perjalanan panjang pensucian kami di Eden, saya sudah terbiasa
atau terdidik bahwa apabila mendapat kebahagiaan dan kesenangan
biasanya akan diiringi dengan ujian dan tanggung jawab, apalagi hal
seperti ini baru pertama kali terjadi. Sikap awas dan waspada
ditanamkan dalam-dalam kepada kami karena dari situlah
kelapangan jalan terbuka sehingga memudahkan kami menyusuri
Amanah Tuhan, bila kami selalu awas dan introspeksi diri.
Lalu saya memberitahu Paduka Bunda Lia Eden tentang hal
tersebut, dan tak mengira Paduka Bunda malah meminta saya untuk
ikut nimbrung di sana, menyambung silaturahmi teman-teman
semua.
Jadilah sejak tanggal 30 Januari 2016, saya membuka akun
Facebook. Sungguh sebenarnya saya sudah merasa sangat nyaman
tidak berinteraksi secara langsung dengan masyarakat secara luas
terkecuali yang datang bersilaturahmi ke Eden untuk berobat atau
bertamu. Nampaknya saya sedang diperjalankan Tuhan menapaki
sebuah babak baru.
Kepada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih atas
segala kebaikannya dan tanggapannya terhadap saya. Pada
kesempatan ini saya juga ingin memohon maaf atas segala kesalahan
dan kekhilafan yang pernah saya lakukan selama kita bergaul
dahulu. Yang pasti dan yang sangat saya pahami adalah bahwa saya
ini sangat pelupa dan tidak tertib kalau meminjam barang temanteman. Jadi kalau ada teman-teman yang pernah direpotkan oleh
perilaku saya itu, mohon maaf lahir dan batin, dan kalau ada teman
yang saya rugikan, mohon saya diberi tahu agar mudah jalan saya.
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Tuhan, kepada-Mu hamba memohon bimbingan,
penjagaan, perlindungan, keawasan agar hamba-Mu ini
selalu berada dalam kesadaran yang utuh kepada-Mu,
sehingga segala ucapan, tulisan, penglihatan, selalu
berada di dalam Jalan-Mu. Tuhan jadikanlah hamba
hanya menuliskan kebenaran yang datangnya dari-Mu
dan jauhi hamba dari segala keinginan yang bersifat
pribadi.
Lindungi hamba dari segala kelemahan yang hamba miliki.
Tuhan dalam Kemahasempurnaan-Mu hamba bergantung.
Atas Nama Surga dan Kerajaan-Mu hamba berdoa, semoga
hamba dapat memenuhi tanggung jawab dan amanah yang
Engkau berikan dengan husnul khatimah.
Pertemukan hamba dengan teman-teman dan saudara yang
mencintai-Mu, untuk menyemai kasih, cinta dan damai di
antara semua umat manusia agar Surga-Mu terwujud di
bumi, di mana tak ada sekat-sekat agama, ras, bangsa yang
memisahkan, karena kami percaya Ajaran-Mu yang sejati
adalah menyatukan bukan memisahkan. Semoga kami dapat
bergandengan tangan lewat media sosial ini untuk
menyemai Surga-Mu di bumi sehingga terucap dari lisan
kami:
“Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Janji-Nya
kepada kami dan telah mewariskan kepada kami bumi ini
dan kami menempati Surga di mana saja kami kehendaki.
Itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang
berbuat kebajikan.” (Al Quran Surat Az Zumar ayat 74).
Salam kasih dari Surga
Mahoni, 1 Februari 2016
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Tugas dan Doa serta Pengkabaran
yang Tuhan Sampaikan pada Saya Hari ini

S

aya tak pernah mengira sama sekali kalau UIN Ciputat dan
teman-teman memasang foto saya di akun facebook
mereka, dan mengundang kesaksian teman-teman yang
mengenal saya. Saya jadi berpikir apa yang akan terjadi, karena
sepanjang perjalanan saya di Eden tidak pernah teman-teman
melakukan hal seperti ini.
Tentu saja saya senang, akan tetapi di dalam perjalanan
panjang pensucian kami di Eden, kami ini sudah terbiasa atau
terdidik bahwa apabila mendapat kebahagiaan dan kesenangan
biasanya akan diiringi dengan ujian dan tanggung jawab, apalagi hal
seperti ini baru pertama kali terjadi. Sikap awas dan waspada
ditanamkan dalam-dalam kepada kami agar kami tidak salah sikap
dan langkah dalam menjalankan Amanah-Nya. Karena apabila kami
senantiasa benar dan terpelihara dari kesalahan, maka dari sanalah
kelapangan jalan di dalam menyusuri Amanah Tuhan terbuka bagi
kami. Jadi bila kami selalu awas dan introspeksi diri, maka itu
memudahkan segala pekerjaan kami yang dititahkan oleh-Nya.
Lalu saya memberitahu Paduka Bunda Lia Eden tentang hal
tersebut, dan tak mengira Paduka Bunda malah meminta saya untuk
ikut nimbrung di sana, menyambung silaturahmi teman-teman
semua. Jadilah sejak tanggal 30 Januari 2016, saya membuka akun
Facebook. Sungguh sebenarnya saya sudah sangat nyaman tidak
berinteraksi secara langsung dengan masyarakat secara luas
terkecuali yang datang bersilaturahmi ke Eden untuk berobat atau
bertamu. Namun, nampaknya saya sedang diperjalankan Tuhan
menapaki sebuah babak baru.
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Subhanallah, hal itu terjawab beberapa hari kemudian. Wahyu
Allah turun kepada Paduka Bunda perihal tugas dan amanah
kemahdian yang diberikan Tuhan kepada saya, sebuah tugas yang
sangat berat dan besar bagi saya.
Saudara, teman dan sahabat saya semuanya, kesadaran saya
sebagai pribadi sangat berkesenjangan dengan amanah yang Tuhan
berikan pada saya itu. Kesenjangan itu sungguh tak terhingga. Kalau
memikirkannya, kesadaran dan pikiran saya tak akan pernah
sampai, sedangkan saya telah berjanji dan bersumpah kepada Tuhan
untuk mengabdi sepenuhnya kepada-Nya.
Mendapatkan amanah yang tak terhingga ini, berserah diri
kepada-Nya adalah satu-satunya jalan. Berserah diri kepada Tuhan
membuat hati dan pikiran tenang, tak terguncang dan bimbang. Tak
ada yang terucap dari lisan saya, selain La Haula Wala Quwwata
Illa Billah.
Saya hanya dapat berdoa kepada Tuhan:
“Ya Allah Ya Rabb, Tuhanku, jadilah Kehendak-Mu terlaksana
atas hamba sebagaimana yang Engkau kehendaki. Bila ada
keinginan pribadi hamba di luar dari apa yang menjadi
Kehendak dan Takdir-Mu, menjadilah Kehendak-Mu saja yang
terlaksana atas hamba.
Berikanlah kepada hamba kekuatan dan kesanggupan untuk
menyampaikan kepada seluruh umat-Mu dari segala agama
dan kepercayaan serta suku dan bangsa bahwa Engkau
mencintai seluruh umat-Mu.
Dan sungguh Engkau menginginkan agar mereka semua
kembali dalam Pelukan-Mu, Tuhan Yang Maha Esa, dalam
damai, kasih dan karunia yang utuh.
Tuhan anugerahkanlah kepada hamba kekuatan untuk dapat
menyampaikan apa-apa yang Engkau Kehendaki. Bebaskanlah
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hamba dari perasaan takut, gentar, panik
menyampaikan Amanah-Mu seberat apa pun itu.

dalam

Tuhan bebaskanlah hamba dari keinginan untuk dipuji dan
dimuliakan.
Jadikanlah hamba selalu dalam keadaan
seimbang dan datar dalam menghadapi pujian maupun
makian. Bebaskanlah hamba dari keinginan untuk dipercaya,
dimengerti, dan dibenarkan, bila keinginan tersebut dapat
mengantarkan
hamba
pada
ketidakutuhan
dalam
menyampaikan Amanah-Mu.
Tuhan, anugerahkanlah kepada hamba kuasa dari-Mu agar
hamba dapat mengemban segala tugas yang Engkau berikan.
Dan ikatlah diri hamba dalam Takdir Surga-Mu, Eden sekuatkuatnya, agar hamba tak sejenak pun lepas dari ikatan itu.
Jadikanlah hamba istiqomah menunaikan segala Amanah-Mu
sampai Engkau memanggil hamba kembali ke Sisi-Mu.
Tuhan, lindungi hamba dari segala kelemahan dan kekurangan
dan dari segala godaan iblis yang senantiasa berupaya
menggagalkan segala Rencana-Mu. Amin.”
Demikian saya memanjatkan doa kepada Tuhan menjelang
fajar di hari ini terkait dengan penugasan yang berat dari Tuhan
kepada saya itu. Dan untuk mengetahui Amanah dan Penugasan
Tuhan itu, lebih jelasnya bila berkenan, silahkan teman-teman
membuka isi Wahyu Allah tersebut di Website Komunitaseden.com
yang berjudul: “Wahyu dan Sumpah Tuhan terkait dengan
Deklarasi Peresmian Peranan Imam Mahdi Abdul
Rachman”.
Mahoni, 6 Februari, 2016
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Mengapa Eden Mengirimkan Surat
Ke Presiden Jokowi Soal Nyi Loro Kidul?

Tulisan ini terwujud dari kiriman berita yang dimuat di
Merdeka.com berjudul: “Lia Eden Surati Jokowi: Nyi Loro
Kidul adalah pengendali Indonesia” yang dikomentari oleh
teman saya Veri Muhlis Arifuzzaman, “Nah, Abdul Rahman,
apa lagi nih?”.
Kemudian ditanggapi oleh Kang Humaedi Hasan, ”Ver,
suratin Lia Eden oleh Veri, bilangin Nyi Loro Kidul dikasih
proyek Tol Laut oleh Jokowi.”

D

an inilah jawaban saya untuk kedua teman saya itu dan
saudara-saudara yang lain agar mendapat kejelasan
langsung dari kami mengapa kami mengirimkan surat
ke Presiden Jokowi terkait dengan Nyi Loro Kidul.
Kami memang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan
Risalah-Nya kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo, agar
menegakkan ketauhidan dan menyerukan pertaubatan bangsa
Indonesia dan juga menyarankan agar beliau menjaga jarak dengan
Megawati Soekarno Putri. Mengapa?
Jokowi adalah seorang yang memiliki ruh yang sangat mulia.
Dan Tuhan menyatakan bahwa dia adalah reinkarnasi Krishna yang
memiliki jiwa dan berbudi pekerti yang luhur dan ingin berkorban
untuk bangsanya. Tuhan-lah yang mengemukakan dan
memperjalankan Jokowi sedemikian rupa, dari seorang Walikota
Solo hingga sampai ke tampuk kepresidenan, maka Tuhan-lah yang
menginginkannya dan mendudukkannya sebagai Presiden Indonesia
sebagai bentuk Kemahaadilan dan Kemahakasihan Tuhan untuk
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negeri dan bangsa ini dengan masih memberikan pemimpin yang
baik, walaupun bangsa ini telah membelakangi-Nya.
Namun, ruh siapa pun seseorang itu, ruh seorang yang pernah
menjadi Utusan Tuhan sekalipun takkan dapat membawa bangsa ini
keluar dari kesulitan, kemelut dan keterpurukan, bila bangsa ini
masih diliputi oleh kemusyrikan, menuhankan selain Tuhan Yang
Maha Esa.
Betapapun sangat sulit bagi Jokowi untuk menjauh dari
Megawati karena Megawati dengan PDIP-nya mempunyai andil
besar menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI. Akan tetapi itulah
Amanah Tuhan yang harus kami sampaikan kepada Presiden
Jokowi. Pernahkah Anda mendengar dan menyaksikan bagaimana di
depan publik dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia,
Megawati di salah satu pidatonya saat kongres PDIP yang disiarkan
banyak stasiun TV, menyatakan masih sering berbicara dengan
bapaknya yang sudah tiada dan berbicara mengenai Jokowi kepada
bapaknya? Mungkinkah Megawati itu benar-benar berbicara kepada
bapaknya yang telah tiada?
Berkomunikasi dengan seseorang yang sudah meninggal itu
tak dibenarkan. Komunikasi alam nyata dengan alam ruh yang benar
adalah atas Izin dan Perkenan Tuhan karena wilayah ruh adalah Hak
Prerogatif Tuhan semata hanya kepada orang yang dipilih-Nya atau
kepada Utusan-Nya. Karena apabila tidak seperti itu, maka sistem
alam semesta dengan pembagian dan pemisahan yang telah
ditetapkan Tuhan bisa menjadi kacau dan simpang siur. Sementara
kedua alam itu memiliki hukum-hukum yang berbeda, yang apabila
hukum itu dilanggar oleh ke dua makhluk itu, maka itu dapat
mengganggu tatanan dan keseimbangan yang harmonis di alam
keduanya dan di Semesta-Nya.
Utusan Tuhan saja hanya bisa berkomunikasi dengan ruh
apabila Tuhan telah memerintahkan dan mengizinkannya untuk
sebuah Rencana Tuhan yang hendak dituju-Nya. Dan pada seorang
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Utusan Tuhan sekalipun, kemampuan komunikasi ruh itu tidaklah
melekat sebagai miliknya tetapi hanya bisa dilakukan bila Tuhan
berkenan saja.
Karena sesungguhnya terlarang bagi manusia untuk keluar
dari garis demarkasi yang telah dibuat-Nya, sebab manusia dan
makhluk ruh memiliki area dan wilayahnya masing-masing. Dan
bahkan kepada manusia yang beriman, Tuhan memerintahkan agar
selalu meminta perlindungan kepada-Nya dari godaan jin, iblis dan
setan, bukan malah mengundang dan berteman dengan mereka
serta menerobos batasan yang telah digariskan Tuhan.
Maka sesungguhnya, siapakah gerangan yang selalu berbicara
kepada Megawati? Adakah itu benar-benar ruh Soekarno atau
makhluk halus yang lainnya, kalau sesungguhnya Tuhan
menyatakan bahwa Soekarno telah berbangkit atau bereinkarnasi
menjadi manusia kembali? Sedangkan ruh yang telah bereinkarnasi
kembali menjadi manusia tidak lah dapat menjalin komunikasi lagi
dengan manusia. Dan bila itu yang terjadi, maka jin lah
sesungguhnya yang melakukannya dan itu sangat diharamkan Allah,
karena itu adalah kemusyrikan. Komunikasi lintas alam itu dapat
terjadi oleh karena keinginan manusia yang bersambut dengan
keinginan jin dan setan.
Hukum reinkarnasi adalah hukum baku bagi semua ciptaanNya dari yang terkecil hingga yang terbesar di dalam Semesta-Nya.
Tuhan memperjalankan seluruh makhluk-Nya dalam rotasi
Kemahaglobalan-Nya dalam hukum reinkarnasi dan regulasi ruh
sebagai wujud Kemahaadilan-Nya dalam mengatur dan
menempatkan semua ciptaan-Nya.
Untuk mengetahui lebih jelas tentang hukum reinkarnasi di
dalam Islam, silahkan Anda membuka: Hukum Reinkarnasi dan
Regulasi Ruh dalam Al Quran di Website Komunitas Eden.
Manusia itu, apabila berbicara kepada sesamanya yang jelasjelas nyata bisa dilihat dan dimintai pertanggungjawabannya saja,
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masih bisa dibohongi dan dikhianati, apalagi bila berbicara dengan
makhluk yang tak tampak. Aneh memang, manusia selalu tidak
pernah puas dengan apa yang telah dicapainya dan masih mencaricari yang lain untuk dimintai tolong. Sungguh itu berarti mereka tak
menghargai kemuliaannya sebagai manusia.
Akan tetapi, saat ini komunikasi manusia dengan alam gaib
(arwah, jin, iblis) memang sudah sangat lumrah karena inilah masa
akhir zaman, di mana banyak jin dan iblis yang telah berhasil
menerobos ke dunia manusia sebagaimana mengejawantah menjadi
manusia merupakan keinginan dan pencapaian yang besar bagi
mereka. Dengan begitu daya rusak yang dapat mereka lakukan pun
semakin besar, karena segala ambisi dan keinginan mereka dapat
diwujudkan melalui tangan-tangan manusia.
Oleh karena itu, saat ini banyak manusia yang ruhnya
sesungguhnya telah beralih menjadi iblis atau jin tanpa disadarinya.
Dan itulah kehidupan Neraka di Bumi ini. Berbarengan dengan itu,
alam semesta pun juga sedang mengalami anomali dan
ketidakseimbangan, karena jin, iblis itu adalah ion-ion negatif di
alam semesta. Maka terjadilah pergolakan dan bencana di manamana, baik bencana alam (lingkungan, sosial dan politik) maupun
bencana metafisis.
Sesungguhnya terjadi keterkaitan yang sangat erat antara
dunia nyata dengan dunia gaib. Segala kejahatan sadis yang tak
terperikan yang saat ini terjadi tak terlepas dari intervensi makhluk
halus, jin dan iblis yang mengejawantah di dunia manusia.
Demikianlah yang saya saksikan ketika berada di penjara bersama
orang-orang yang melakukan kejahatan sadis itu.
Ternyata mereka semua di bawah kendali kegaiban yang
sangat kuat dan mereka tak dapat keluar dari kungkungan kekuatan
iblis yang merasuk ke dalam dirinya itu. Semua itu dapat terjadi
karena kejahatan itu mengikuti alur dan logika dosa yang
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dimaksimalkan. Itulah dosa-dosa akhir zaman, di mana kejahatan
itu memaksimal.
Seseorang dapat melakukan kekejaman yang sadis seperti
menyembelih dan menggorok sesama manusia atas nama agama dan
Tuhan. Sungguh itu adalah sebuah kejahatan yang tak dapat lagi
dijelaskan karena itulah wujud Neraka, saat dosa sudah menyentuh
langit tapi manusia belum juga menyadarinya.
Makhluk ruh, jin, iblis dan malaikat itu mempunyai
wilayahnya masing-masing. Dalam kefungsiannya, malaikat itu
bekerja sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan secara
Sunnatullah. Malaikat tak pernah melanggar dan patuh secara
mutlak mengikuti hukum yang telah baku dan yang telah ditetapkan
Tuhan. Sementara jin dan iblis seringkali melanggar dan melakukan
penerobosan terhadap apa yang telah digariskan Tuhan dan juga
mengacaukan sistem yang Tuhan telah buat (sistem Sunatullah)
demi untuk menarik manusia ke dalam kekuasaannya.
Negeri Indonesia adalah sepotong Surga yang diturunkan
Tuhan, negeri yang sangat kaya, indah, tetapi penduduknya banyak
yang miskin dan terkebelakang. Dan Tuhan menyatakan bahwa
pangkal utamanya adalah karena negeri ini diliputi oleh
kemusyrikan, di mana para raja dan presiden-presiden negeri ini tak
terlepas dari penyekutuannya terhadap Tuhan dengan memuja Nyi
Loro Kidul, sejak Panembahan Senopati pendiri Mataram hingga
presiden-presidennya, terkecuali Habibie. Dan kemudian perilaku
kemusyrikan itu diikuti oleh masyarakat luas.
Betapapun, Soekarno adalah peletak dasar Pancasila di mana
sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengikat
seluruh umat, bangsa, dan suku serta agama dan kepercayaan apa
pun dalam Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid). Sungguh, jasa
Soekarno sangatlah besar. Tetapi sayangnya di dalam kehidupan
nyata dan kesehariannya, dia sangat dipengaruhi oleh klenik Jawa.
Dia mendirikan Samudera Beach Hotel dan membuat fasilitas
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khusus pemujaan terhadap Nyi Loro Kidul dengan menyediakan
kamar khusus baginya.
Kami juga pernah diperintahkan Tuhan untuk menghancurkan
tongkat komando Bung Karno di tahun 1999 di Pelabuhan Ratu
karena tongkat itu mengandung daya magis kemistikannya dengan
Nyi Loro Kidul, yang didapatkannya lewat semadi. Tongkat yang
indah bertahtakan berlian dengan kepala garuda emas di atasnya
dan bertuliskan nama “Koesno” itu diperintahkan Tuhan untuk
dihancurkan dan dibuang ke Pantai Pelabuhan Ratu sebagai simbol
perlawanan kami terhadap kemusyrikan.
Jadi, jangan pernah menganggap perihal kemusyrikan itu hal
yang sepele dan sudah usang. Karena sampai saat ini sesungguhnya
para pemimpin negeri ini masih sangat kental dengan perilaku
mistik dan kleniknya, begitupun masyarakatnya. Banyak mereka
yang ingin menjadi pejabat, baik itu legislatif, eksekutif maupun
yudikatif melakukan kemusyrikan dengan meminta bantuan yang
lain selain Tuhan. Lihatlah juga kegandrungan masyarakat terhadap
batu akik, dan itu tak terlepas dari keklenikan yang ada di dalamnya.
Untuk itu sejak dari awal perjalanan Takdir hingga saat ini,
kami diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan Peringatan-Nya
atas perilaku kemusyrikan bangsa ini kepada Presiden Indonesia
sejak dari Presiden Soeharto hingga Jokowi untuk menegaskan dan
mensakralkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam Pancasila
secara utuh.
Baca catatan perjalanan awal kami menelusuri Takdir Tuhan
yang berkaitan dengan Indonesia dalam artikel yang berjudul Ora et
Labora di Website Komunitas Eden.
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Rasionalitas Bahaya Kemusyrikan bagi Kehidupan Umat
Manusia dan Keseimbangan Semesta
Mengapa Tuhan di dalam Kitab-kitab Suci-Nya menyatakan
bahwa dosa kemusyrikan adalah dosa yang tak terampuni? Bagi
masyarakat modern yang berpikir rasional, sulit sekali untuk
menerima ketentuan tersebut karena sepertinya Tuhan itu egois dan
Dia menghukum umat-Nya kalau umat-Nya itu berselingkuh
pemujaannya kepada yang lain, selain kepada-Nya.
Padahal, Tuhan itu Maha Segalanya, dipuja dan disembah tak
menguntungkan-Nya, ditinggalkan dan disekutukan tak merugikanNya. Dia Maha Kaya dan tak bergantung kepada apa pun dan siapa
pun. Manusia memilih Neraka tak merugikan-Nya, manusia memilih
Surga juga tak menguntungkan-Nya, semua terpulang kepada
manusia sendiri yang memilihnya. Namun, semua makhluk-Nya
berada dalam Keliputan-Nya dan Dia telah menetapkan sistem
Hukum Semesta-Nya secara baku, seksama dan sempurna, tidak ada
yang di luar keliputan Diri-Nya.
Di alam semesta, Tuhan telah menetapkan Sistem-Nya yang
baku termasuk perguliran makhluk-Nya yang terliputkan di dalam
sistem hukum regulasi ruh, hukum reinkarnasi dan hukum karma,
yang mengatur system hukum pertukaran kodrat antara makhlukmakhluk-Nya. Penerobosan alam yang dilakukan manusia dan
makhluk halus atau sebaliknya dapat merubah tatanan harmonis
dari penerapan hukum-hukum tersebut secara alamiah.
Pertukaran kodrat menjadi jin atau iblis merupakan salah satu
konsekwensi dari dosa manusia yang suka menerobos ke alam gaib
tersebut. Dan lihatlah sendiri seberapa banyak dari anak bangsa ini
yang telah melampaui garis Demarkasi Tuhan tersebut. Dan lihatlah
seberapa besar habitat bangsa ini berubah melalui maraknya,
kejahatan keji dan kejam yang diluar nalar dan logika manusia
seperti pembunuhan, kekerasan seksual, maupun kejahatan penegak
hukum dan pejabatnya yang menjijikkan, dan juga kerasukan masal.
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Dan Tuhan pun menurunkan Utusan-Nya kala laju kemuliaan
umat manusia itu telah sampai pada pembusukannya. Tugas Utusan
Tuhan adalah menyadarkan manusia atas segala kesalahannya dan
menyerukan kepada manusia untuk menginsafi segala kesalahannya
dan mengganti kesalahan itu dengan kebaikan dan kebenaran.
Menjadi manusia sesungguhnya adalah karunia dan anugerah yang
sangat besar yang diberikan Tuhan, tapi sayangnya manusia tidak
menyadarinya.
Neraka dan Surga sesungguhnya ada dalam kehidupan nyata
manusia saat ini dan di semesta ini. Kodrat menjadi jin, menjadi
iblis, menjadi virus itu adalah kehidupan Neraka. Dan menjadi
manusia dengan segala anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya,
sesungguhnya itu adalah Surga.
Sesungguhnya, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu
menyatu dan tidak terlepas satu sama lainnya, semuanya terbentang
di alam semesta yang tak terhingga ini. Karena itulah kalau dibaca
baik-baik ayat-ayat Al Quran saat berbicara tentang Surga, ayat-ayat
itu berbicara tentang kehidupan bukan kematian. Kehidupan setelah
kematian adalah kehidupan alam ruh, sementara Janji Tuhan
tentang Surga adalah kebahagian yang bersifat jasmani. Pengaruh
kemusyrikan yang menjadi budaya bangsa dapat mengubah karakter
bangsa itu sebagaimana karakter dan perilaku iblis, dan menjadikan
Neraka bagi bangsa itu sendiri. Karena iblis bermain di wilayah
pikir, emosi dan rasa, maka terhadap manusia yang bersentuhan
dengan kemusyrikan, jin atau bahkan iblis dapat masuk ke dalam
alam pemikirannya dan dapat mengarahkannya melakukan apa yang
menjadi tujuannya, yaitu menghancurkan umat manusia dan
mendatangkan kiamat.
Semakin berpengaruh dan cerdas manusia itu, maka iblis pun
dapat beraliansi dengannya untuk menghasilkan berbagai hal yang
menyesatkan. Dan manusia bisa tak dapat melihatnya karena caracara iblis sangat halus, dan bahkan membuat manusia seakan
merasa telah atau sedang berbuat kebaikan, padahal kerusakan dan
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kejahatanlah yang dilakukannya. Iblis dapat membuat seorang tokoh
agama atau seorang ilmuwan seolah telah membuat prestasi di
bidangnya, namun sesungguhnya apa yang dilakukannya justru jalan
kehancuran baginya dan bagi umat manusia.
Demikianlah sejak awal kedatangan Malaikat Jibril, mandat
utama yang beliau emban dari Tuhan adalah membebaskan
Indonesia dari kemusyrikan. Dan selama bertahun-tahun berapa
banyak surat telah kami kirim kepada presiden-presiden, para
menteri, pejabat dari satu rezim ke rezim yang lain, juga kepada para
pemuka agama dan media massa.
Dan kami juga menyampaikan Peringatan Tuhan kepada para
dukun di Pulau Jawa agar mereka berhenti melakukan perbuatan
kemusyrikan yang kelak akan membawa bencana bagi diri mereka
sendiri dan negeri ini. Selama berbulan-bulan kami bersafari dan
menjelaskan kepada mereka akibat kemusyrikan yang dilakukannya
serta dampaknya bagi kehidupan bangsa ini.
Namun, seruan itu tetap tak membuat mereka semua
bergeming. Demikianlah kemusyrikan telah membutakan mata hati
bangsa Indonesia sedemikian dahsyatnya. Sehingga mereka tidak
dapat melihat kebenaran hakiki dari Tuhan, Jalan Keselamatan
Tuhan untuk memuliakan bangsa Indonesia, ketika Tuhan berkenan
menurunkan Surga-Nya di negeri ini. Yang sesungguhnya Tuhan
menyatakan bahwa Surga selalu diturunkan Tuhan ke sebuah bumi
yang sedang mengalami proses kiamat dan itu merupakan kebakuan
Sistem Tuhan di seluruh Alam Semesta-Nya, di banyak bumi-Nya.
Bahwa di dalam penciptaan sebuah bumi, Tuhan senantiasa
sudah melengkapinya dengan segala perangkat dan Hukum-Nya
untuk bumi itu, makhluk-makhluk yang akan mendiaminya,
malaikat-malaikat dan iblis-iblisnya dan juga perangkat
penyelamatan menjelang masa tua atau keberakhiran dari bumi itu,
sebagaimana bumi pun sesungguhnya ada masanya, selain berotasi,
berevolusi juga bereinkarnasi.
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Sesungguhnya, di seluruh dunia ini terdapat pemujaanpemujaan kepada yang selain Tuhan dengan nama-nama yang
berbeda tetapi sesungguhnya sama adanya. Di Indonesia dikenal
dengan sebutan Nyi Loro Kidul, di tempat yang lain bisa saja nama
dan simbolnya berbeda tapi domainnya sama yaitu cinta, seks dan
kekuasaan. Ketiga hal inilah yang seringkali menjatuhkan kesadaran
dan spiritualitas umat manusia di semua stratanya.
Siapakah yang dapat melepaskan dirinya dari tarikan dan
hasrat cinta, seks dan kekuasaan? Selain mereka yang selalu
memohon Perlindungan Tuhan dan awas terhadap setiap gejalanya.
Karena bila manusia melakukan dosa, maka niscaya iblis dapat
menjatuhkannya. Dosa dan keinginanlah yang menjadi kendaraan
iblis untuk dapat memasuki pikiran dan kesadaran manusia. Karena
itu, jauhilah dosa dan lepaskan diri dari banyaknya keinginan,
karena itulah pintu masuk iblis, maka bersucilah dan jauhilah dosa,
bila ingin selamat dari keterjerumusan yang dibuat olehnya. Itulah
domain penyesatan Nyi Loro Kidul.
Sesungguhnya seks, cinta dan kekuasaan tak hanya sebagai
sebuah hasrat dan sifat manusia terhadap hawa nafsunya, tetapi
ketiga hal tersebut memiliki ruh dan entitas. Di alam gaib dia
memiliki wujud. Namun, pada umumnya manusia baru dapat
melihat wujudnya pada saat ia telah mempengaruhi atau merasuki
manusia, melalui tindak-tanduk dan sepak terjangnya. Sebagai
contoh pembunuhan-pembunuhan sadis dan mutilasi senantiasa
melibatkan unsur kegaiban di dalamnya.
Mengapa Tuhan sangat keras terhadap dosa kemusyrikan?
Karena Tuhan menyayangi harkat dan kodrat manusia yang mulia.
Dalam kehidupan manusia-lah janji Surga itu digenapi. Dan bila
manusia takjub dan bergantung kepada makhluk halus dengan
membuat perjanjian, sebagaimana itu adalah sistem di alam gaib.
Maka menjadilah manusia menjatuhkan dirinya dari makhluk yang
mulia menjadi makhluk yang rendah, karena dari perjanjian itulah
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peristiwa bertukar kodrat akan terjadi, padahal makhluk jin dan iblis
adalah kehidupan Neraka.
Neraka dan Surga sesungguhnya terselenggara di bumi ini.
Menjadi iblis atau jin itulah wujud Neraka di alam akhirat (alam
gaib). Keberadaannya tetap di bumi dan di semesta ini, dimensinya
saja yang berbeda. Sayangnya, manusia tidak menyadarinya bahkan
seringkali tayangan televisi dan film-film menampilkannya sebagai
hiburan dan entertainment, padahal sesungguhnya itulah wujud
Neraka.
Jadi, jangan mengira bahwa Neraka itu adalah tempat
penyiksaan yang tiada taranya dan selama-lamanya, sebagaimana
keyakinan umat beragama selama ini. Karena sesungguhnya, Tuhan
menciptakan seluruh makhluk-Nya dengan segala sistemnya yang
telah baku baik Surga maupun Neraka. Pada manusia-lah kehendak
untuk memilih, apakah dia memilih Surga atau Neraka.
Orang yang sedang melaju habitatnya menuju Neraka, tentu
saja dia takkan berbahagia disodori Surga. Sebagaimana orangorang yang sedang mabuk dengan wanita-wanita cantik, sensual dan
hidup dalam gelimang kemaksiatan, maka tentu saja mereka tak
suka disodorkan kesucian karena jiwanya sedang menuju kepada
Neraka, dan itulah yang menjadi pilihannya.
Jadi, setiap perbuatan memiliki konsekuensi masing-masing.
Konsekuensi itulah yang harus dipertanggung-jawabkan oleh setiap
manusia dengan segala pilihannya. Jadi, Tuhan tidak pernah rugi
bila manusia mempersekutukan Dia dengan yang lainnya.
Peringatan Tuhan yang keras terhadap kemusyrikan dimaksudkan
agar manusia tidak melaju habitatnya menjadi buruk sehingga
mereka tak dapat lagi kembali menjadi manusia.
Karena bila seseorang itu telah memiliki perjanjian dengan jin
atau iblis, maka kelak dia akan menempati posisi iblis dan jin itu.
Dan untuk bisa beregulasi dan bereinkarnasi menjadi manusia lagi,
dia harus menempuh jalan yang panjang karena jalan yang
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ditempuhnya adalah jalan menurun dalam siklus regulasi ruh dan
reinkarnasi. Di mana ada kemusyrikan itu menguat, maka di sana
pula masyarakat itu mengalami keterbelakangan karena itulah
habitat jin dan iblis.
Temanku, Kang Humaedi Hasan, Banten itu sangat kental
dengan mistik dan kanuragannya. Bahkan budaya Islam yang
seharusnya mengedepankan Ketauhidan yang murni bercampur
dengan budaya debus yang mengandalkan kekuatan dan kanuragan
dan itu meminta bantuan kepada makhluk halus. Dan saya juga
punya cerita menarik yang ingin saya share pada Anda.
Suatu kali kami diperintahkan untuk mendatangi berbagai
tokoh dan pemuka masyarakat di Banten dan beberapa daerah
lainnya untuk mengingatkan soal kekuasaan mereka dan yang
terutama adalah menyampaikan Ketauhidan. Di antaranya adalah
kepada almarhum Haji Hasan Sohib, ayahanda dari Ratu Atut
Chosiah, di sekitar tahun 2003, di saat beliau sedang sangat
berkuasa.
Semula kami sudah menyiapkan diri untuk menerima segala
konsekuensi dari apa yang kami sampaikan, tetapi ternyata Tuhan
memberikan ujian kepada kami dengan cara di luar dari yang kami
perkirakan. Beliau malah menerima kami dengan baik dan
menyuguhkan begitu banyak makanan yang beraneka ragam di
mejanya yang sangat besar. Tetapi Tuhan tak memperkenankan
kami untuk memakannya. Jangankan memakannya, untuk
meminum seteguk air pun kami dilarang. Dan bila kami
melanggarnya, mulut dan tangan kami harus dibakar.
Jadi, betapa kikuknya kami menolak kebaikan dan sekaligus
suguhan yang disajikannya itu. Bahkan, sebelum kami pulang, beliau
sempat memasukkan uang yang sangat banyak ke dalam tas salah
satu dari kami. Dan kami pun meminta maaf kepada beliau bahwa
kami tidak dapat menerima pemberian itu dan mengembalikannya.
Salah seorang menantunya sempat mengatakan kepada kami bahwa

26

“Tidak seorang pun di sini yang berani menolak pemberian bapak.”
Jadi walaupun sesungguhnya kami takut menyinggung perasaannya,
tetapi sungguh kami lebih takut melanggar perjanjian dan sumpah
kami kepada Tuhan.
Kami pun juga menyampaikan perihal Islam yang jernih dari
segala khurafat dan bid’ah apalagi yang berbau kesaktian, kepada
Kyai Bustomi di Pandeglang, almarhum Gus Maksum Lirboyo dan ke
berbagai kyai terkemuka di Jawa. Dari perjalanan panjang kami
menyampaikan amanah ketauhidan di Tanah Jawa tersebut, yang
membuat kami terperanjat dan membuat hati kami miris adalah
bahwa kami ini hampir tak dapat membedakan antara kyai dengan
dukun, karena banyak di antara para kyai yang tidak mengharamkan
seseorang berhubungan dengan jin ataupun memiliki khadamkhadam.
Bagaimana tidak miris, kalau ternyata kami pun mengetahui
bahwa di Tanah Suci saja yaitu di Mekah, di tempat yang sangat suci,
di sana ada sebuah Masjid Al Jin atau dikenal sebagai Masjid Al
Bai’ah yang konon kabarnya dijadikan tempat transaksi jual beli jin
untuk dibawa pulang ke Tanah Air. Kemudian di Tanah Air, jin itu
pun diperjualbelikan dengan harga mahal karena mereka
menganggap hal itu halal, karena jinnya adalah jin muslim yang
dibawa dari Mekah. Padahal, Tuhan mengatakan bahwa di alam ruh
itu tidak ada agama.
Bagaimana hal itu bisa terjadi, padahal di sana umat
muslimnya menganut mazhab Wahabi yang sangat keras menentang
hal yang berkaitan dengan kegaiban dan kemusyrikan. Dan Tuhan
pun dengan tegas melarang manusia berhubungan dengan jin.
Al Quran, Surat Al Jin ayat 6:
“Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara
manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di
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antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan
kesalahan.”
Padahal, ketauhidan adalah esensi dari keberimanan kepada
Tuhan. Sungguh hati kami perih, mengingat Tuhan telah
memberitahukan akibat kemusyrikan pada umat manusia dan alam
semesta ini.
Demikianlah sekilas perjalanan kami menyampaikan
Peringatan Tuhan kepada para tokoh dan pemuka agama yang
berkaitan dengan ketauhidan. Sebagaimana setiap Utusan Tuhan
selalu diturunkan Tuhan untuk memperingatkan agar umat manusia
kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti
yang mulia dan yang beradab. Tidak seorang pun Utusan Tuhan
yang tidak diperintahkan untuk menegakkan Keesaan Tuhan
sebagaimana Al Quran menyatakannya:
Al Quran, Surat An Nahl ayat 36:
“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiaptiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah
thagut.”
Saat ini, Malaikat Jibril diturunkan ke bumi ini karena bumi
ini sedang memasuki masa kiamatnya oleh karena perbuatan
serakah dan keji umat manusia yang telah melampaui batas, bahkan
agama telah menjadi berhala dan sumber konflik sehingga banyak
peperangan, pemboman dan perusakan lingkungan. Dan Malaikat
Jibril datang membawakan Surga sebagaimana sistem yang berlaku
di bumi yang menjelang kiamat, untuk menyelamatkan umat
manusia. Dan Indonesia-lah, negeri yang dipilih Tuhan untuk
didatangi Surga.
Sayangnya, kepekatan masalah kemusyrikan telah menjadikan
bangsa ini tak dapat melihat Kebenaran Tuhan yang hakiki lagi dan
menolaknya, bahkan Utusan Tuhan, Paduka Bunda Lia Eden, yang
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merupakan reinkarnasi Ibu Hawa yang diamanahkan Surga untuk
menyelamatkan ‘anak-anaknya’, dinistakan dan dipenjarakan.
Begitulah bangsa Indonesia telah berdurhaka dan menolak Surga
karena penyesatan iblis melalui diri mereka sendiri. Dan ketika
Surga ditolak, demikianlah Neraka bergejolak di bumi Indonesia dan
di bumi ini.
Dan siapakah yang tidak dapat melihat dan merasakan Neraka
di bumi Ibu Pertiwi ini? Bencana alam seperti gunung-gunung
meletus, gempa bumi, dan kebakaran yang merajalela dan juga
bencana metafisis yang mencakup kerasukan yang seolah mewabah
dan bahkan terjadi secara massal, dan amuk massa yang mudah
sekali tersulut. Siapa pun dapat melihat bahwa negeri ini sedang
diliputi oleh Neraka karena telah menolak Surga.
Dan akar masalah dari hal itu semua adalah perilaku
kemusyrikan bangsa ini yang telah melampaui batas, yang terutama
pemujaan terhadap Nyi Loro Kidul, karena telah dilakukan oleh para
raja, presiden dan pemimpin negeri ini serta para pemuka agamanya
dan kemudian dicontoh oleh masyarakatnya.
Maka, sebelum bangsa ini kembali menauhidkan Tuhan secara
benar sebagaimana dinyatakan dalam sila pertama Pancasila dan
memohon ampunan atas penolakannya pada Surga yang diturunkan
Tuhan, maka Neraka akan merajalela. Karena bangsa ini memilih
Raja Neraka dan menolak Raja Surga yang diturunkan Tuhan, yaitu
Malaikat Jibril Ruhul Kudus. Dan ketika Raja Neraka yang mereka
pilih, maka hati dan pikiran mereka tertuntun olehnya untuk
melakukan penghancuran bangsa ini dan Surga yang diturunkan
Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia.
Maka kemusyrikan terhadap Nyi Loro Kidul bukan hal sepele
atau absurd, namun merupakan pokok masalah bangsa ini yang
harus dituntaskan apabila menginginkan bangsa ini dapat bangkit
dari Neraka keterpurukannya. Begitulah atas Petunjuk Tuhan dan
Utusan-Nya, Malaikat Jibril, segala daya upaya telah kami lakukan
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untuk memperjuangkan anti kemusyrikan di bumi ini demi tegaknya
Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan cinta kami kepada
bangsa ini.
Demikian, kami mengirim surat untuk Presiden Jokowi agar
mengupayakan keteguhan bangsa Indonesia untuk melakukan
Pertaubatan Nasional dan menangani masalah kemusyrikan,
menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan dan sikap
hidup dan menjauhi segala klenik yang bertentangan dengan semua
ajaran ketauhidan agar bangsa ini dapat keluar dari kemelut dan
kesulitannya dan menerima Surga yang diturunkan Tuhan di negeri
ini untuk menyelamatkan umat manusia dan mengembalikan
kemuliaan bangsa Indonesia.
Itulah Peringatan Tuhan yang dituliskan di surat untuk
Jokowi, karena Indonesia akan mengalami keterpurukan setelah
segala Himbauan Tuhan yang merupakan jalan Pertolongan-Nya
untuk bangsa ini kepada para pemimpinnya sudah kami sampaikan
namun tak dipedulikan. Berkah Tuhan akan melingkupi bangsa yang
kembali tauhid, menyembah Tuhan Yang Maha Esa semata karena
hanya Tuhan-lah yang dapat menyelesaikan segala permasalahan
yang melanda.
Demikian penjelasan saya ini, semoga Tuhan memberkati.
Semoga perjuangan anti kemusyrikan dan menegakkan ketauhidan,
mengesakan Tuhan Yang Maha Esa dapat terwujudkan sehingga
manusia kembali fitri sebagai makhluk-Nya dan berjuang, bekerja,
membangun peradaban Surga menjadikan bumi ini kembali suci,
jernih, damai dan makmur di dalam Berkah dan Perlindungan
Tuhan semata. Amin
Jakarta, 11 Februari 2016
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Tambahan Informasi:

Wahyu-wahyu Tuhan tentang kemusyrikan juga ada
yang ditampilkan dalam bentuk lagu yaitu lagu yang berjudul
"Melawan Kemusyrikan" dan lagu "Doa Bersama atau Praying
Together" yang selain menyerukan persatuan antar umat
beragama, juga menyerukan pentauhidan kepada Tuhan yang
Maha Esa bagi seluruh agama-agama. Lagu-lagu tersebut
ada di https://komunitaseden.com/ category/songs-of-eden/
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Sumpah Mubahalah Solusi dari Tuhan untuk
Menyelesaikan Konflik Masalah Keyakinan
Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada
harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka
ia tetap di bumi. (Kitab Suci Al Quran, Surat Ar Ra’du 17).

S

aya ingin share kepada teman-teman mengenai
Pengajaran Tuhan untuk menyelesaikan sebuah konflik,
yaitu sumpah Mubahalah yang baru-baru ini dilakukan
oleh Komunitas Eden terkait dengan masalah Bapak Marzani Anwar
yang berkepanjangan kepada Eden. Kami ini memang sedang diuji
Tuhan melalui masalah Bapak Marzani Anwar dan keluarganya,
yang sangat marah kepada Eden karena anak sulung beliau, Elfa
Diasmara, beriman kepada Eden.
Kami sendiri sesungguhnya tidak memiliki persoalan apa pun
dengan beliau dan sesungguhnya kami mengenal beliau sejak lama
dan kami menganggap beliau sebagai bagian dari teman Eden.
Sampai kemarahan beliau dan keluarga memuncak pun kami diam
saja, dan hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan
menganggap itu hanya merupakan bagian perjalanan pensucian
kami dari Tuhan. Karena kami ini memang terlarang untuk
bersengketa dengan siapa pun, sebagaimana perjanjian kami dengan
Tuhan.
Segala tulisan beliau dan keluarganya di media massa maupun
di media sosial hanya kami baca untuk sekedar mengetahuinya saja,
dan kami tidak memberikan tanggapan apa pun. Ketika beliau
menuliskan perihal Eden di Kompasiana.com yang berisikan fitnahfitnah, barulah Tuhan memerintahkan Paduka Bunda Lia Eden
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untuk menjawabnya, namun dengan cara yang baik yaitu melalui
Wahyu-wahyu Tuhan yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan,
Akan tetapi, sayangnya Kompasiana.com tak berani memuatnya.
Sedangkan Elfa yang sesungguhnya mengenal Eden melalui
bapaknya yang mengambil topik penelitian untuk gelar master dan
doktornya adalah Eden, selalu ikut membaca Risalah Eden yang
dibawa oleh bapaknya ke rumahnya. Sampai akhirnya ia pun
menjadi beriman kepada ajaran Eden sejak tahun 2004. Namun,
Elfa baru menyatakan kesungguhan komitmennya untuk bersuci di
Eden pada Mei 2015, tepat pada saat Eden sedang fokus mengurusi
Wahyu-wahyu Tuhan dan menjalani pensucian yang rigid dan berat.
Kami sendiri tak memiliki kewenangan apa pun untuk
menerima atau menolak seseorang yang ingin bergabung dengan
Eden. Namun, Tuhan-lah yang menyatakan kepada kami bahwa Dia
menerima kesungguhan Elfa untuk bersuci. Demikianlah sejak dari
awal, Elfa meminta izin kepada keluarganya untuk ikut bersuci di
Eden. Namun, istri, orangtua dan seluruh keluarganya marah
kepada Eden sampai berlanjut menjadi sangat serius, dan Elfa pun
mengalami ujian keimanan yang berat sekali dari keluarganya
sendiri, mulai pemecatannya dari pekerjaannya sampai penyekapan
atasnya yang masih berlangsung sampai saat ini. Untuk lengkapnya
bisa
dilihat
pada:
https://komunitaseden.com/2015/11/29/
kronologi-penyekapan-elfa-diasmara-eden/
Nah, terkait dengan hal itu, untuk menyelesaikan masalah ini,
kami diperintahkan Tuhan untuk mengadakan Sumpah Mubahalah
sebagai sebuah pelajaran bagaimana menyelesaikan sebuah konflik
dengan damai, suci dan benar. Jadi, Sumpah Mubahalah adalah
solusi yang diberikan Tuhan untuk mengatasi berbagai perbedaan
menyangkut keyakinan yang tak terselesaikan.
Wilayah keyakinan adalah urusan spiritual yang sangat
personal antara manusia dengan Tuhan. Maka tak ada seorang
manusia pun yang boleh menghakimi keyakinan orang lain, apalagi
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sampai melakukan tindak kekerasan dan penghancuran.
Menghakimi keyakinan seseorang dengan cara-cara kekerasan
bahkan dinyatakan Tuhan di dalam Wahyu-Nya kepada Eden
sebagai kejahatan atas nama agama. Dan bagi Tuhan,
kejahatan atas nama agama adalah seburuk-buruknya kejahatan
karena ia mencemari agama dan Tuhan Yang Maha Menurunkan
Agama.
Melalui Sumpah Mubahalah, urusan perbedaan keyakinan ini
dikembalikan kepada Tuhan semata, sebagaimana keyakinan adalah
urusan personal manusia dengan Tuhannya. Kami menyerahkan
permasalahan ini kepada Tuhan semata untuk menjadi Hakim di
antara Marzani Anwar dan keluarga dengan Eden. Waktu dan
semesta yang akan bekerja mengolah keadaan untuk menyatakan
siapakah yang benar dan siapakah yang salah dan berbohong.
Permintaan Mubahalah kami yang pertama ditolak oleh Bapak
Marzani Anwar dengan alasan urusannya dengan Eden adalah
urusan pribadi. Sedangkan beliau dan keluarganya telah melakukan
berbagai upaya untuk memusnahkan Eden dengan melaporkan kami
ke polisi, membuat petisi, menulis di berbagai media dan wawancara
TV. Padahal, Elfa yang tak ingin surut dari keberimanannya
terhadap Eden saat ini ada di tangan mereka, terus disekap di
Yayasan Rehabilitasi Narkoba dan Stress di Tasikmalaya, tak bisa
dikunjungi dan tak memiliki akses untuk berkomunikasi.
Eden pun mengadakan Sumpah Mubahalah untuk
mendapatkan pembuktian dari Tuhan, siapa yang salah dan siapa
yang benar. Maka, seperti kutipan ayat di atas bahwa sesuatu yang
tidak bermanfaat bagi manusia akan hilang, sedangkan yang
bermanfaat akan tetap berada di bumi. Dan hanya Tuhan-lah Yang
Maha Menetapkan semuanya secara alamiah melalui Alam-Nya.
Video prosesi Sumpah Mubahalah kami ada di Website
Komunitaseden.com:

34

1. Kesediaan Sumpah Mubahalah Lia Eden dan Komunitas
Eden (https://komunitaseden.com/2016/01/11/kesediaansumpah-mubahalah-lia-eden-dan-komunitas-eden/)
2. Mubahalla Challenge by Eden Apostolate
(https://komunitaseden.com/2016/02/06/mubahallachallenge-by-eden-apostolate/)
Demikianlah sharing dari saya hari ini. Semoga bisa menjadi
pelajaran berharga bagi semua, sehingga setelah ini tak ada lagi
kekerasan atas nama agama, penghakiman atas keyakinan
seseorang, pemenjaraan karena alasan penodaan agama. Karena
Tuhan telah mengajarkan cara penyelesaian konflik yang baik, suci
dan benar, yang menjanjikan ketentraman dan kedamaian. Amin.

Jakarta, 12 Februari 2016

35

Pensucian Surga Basis Epistemologi
Peradaban Masa Depan
Menjawab Kritisi Prof. Dr. Marzani Anwar atas Pensucian Eden
di Kompasiana.com
Atas Nama Tuhan Yang Maha Kuasa
“Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup
sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar
atas sesuatu yang kamu belum mempunyai
pengetahuan yang cukup tentang itu.” Kata Khidir
kepada Musa
(Kitab Suci Al Quran, Surat Al Kahfi ayat 67-68)

S

ejak saat ini, Tuhan dan Malaikat Jibril memerintahkan
kepada saya untuk mengurusi urusan umat Islam dan juga
perihal Anda dan keluarga Anda yang sedang
mempermasalahkan Eden. Karena itulah Paduka Bunda Lia Eden
memerintahkan saya untuk membuat surat tanggapan balik atas
penolakan Anda terhadap permintaan Mubahalah dari Komunitas
Eden dengan alasan bahwa permasalahannya dengan Eden adalah
urusan pribadi dan tidak perlu melibatkan negara untuk urusan
tersebut.
Selanjutnya dalam kesempatan ini, saya pun hendak
menjawabkan berbagai permasalahan dan kritisi-kritisi yang Anda
lontarkan terkait dengan Eden dan Pensucian Eden di dalam tulisantulisan Anda yang dipublikasikan di Kompasiana.com.
Adapun saya menilai bahwa tulisan-tulisan Anda di
Kompasiana.com itu adalah wujud dari ketidakmampuan Anda
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untuk memahami Pelajaran dan Pengajaran Tuhan atas pensucian
Surga yang memang tak mudah dimengerti pada awalnya, kecuali
apabila telah sampai penjelasan Tuhan atasnya.
Pensucian yang dijalani kaum Eden itulah yang kemudian
akan menjadi basis epistemologi dan cikal bakal Surga bagi sebuah
peradaban masa depan umat manusia, yaitu Peradaban Surga Pasca
Agama-agama yang melampaui sekat-sekat doktrin atau dogma
agama yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa
sebagai spiritualitas masa depan yang universal.
Pensucian Surga memang merupakan sebuah Pengajaran
Tuhan yang tak sederhana karena Pengajaran-Nya menapaktilasi
pensucian para Utusan-Nya dahulu yang dikontekstualisasikan
dengan Kerasulan pada masa kini. Maka pengorbanan perjuangan,
pergolakan dan pergulatan iman serta kesetiaan menjadi
taruhannya.
Inilah penghujung zaman di mana setiap Utusan Tuhan
dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan atas
penyimpangan Ajaran-Nya oleh umatnya masing-masing.
Saat ini, Tuhan itu seolah banyak karena setiap agama
sepertinya jadi memiliki Tuhannya masing-masing, padahal
Ketauhidan-lah yang menjadi pokok dari segala hukum Kitab Suci
para Utusan dan para Nabi itu. Demikian Surga diturunkan untuk
menegaskan kembali Keesaan Tuhan dan moralitas yang tinggi
sebagaimana kehidupan Surga akan menjadi peradaban masa depan
setelah Neraka bergelora. Dan Komunitas Edenlah yang sedang
diperjalankan Tuhan untuk membuat jejak bagi Surga.
Nah, pensucian semacam itulah yang tidak Anda pahami dan
kemudian Anda perolok-olok. Karena itu kami perlu untuk
menjelaskannya agar kekualatan yang disebabkan oleh hal itu tidak
berkepanjangan dan berlarut karena masyarakat yang tidak
mengerti akan menilai argumentasi Anda sebagai sebuah kebenaran,
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selayak itu seolah didapatnya setelah meneliti Eden sedemikian
lama.
Tanggapan terhadap Penolakan atas Permintaan
Mubahalah oleh Eden kepada Bapak Marzani Anwar dan
Keluarganya
Adapun Anda yang ‘gagal’ memahami pensucian Eden telah
memperolok-olok Eden dan memuncak menjadi kegeraman untuk
memusnahkan Eden ketika anak kandung Anda, Elfa Diasmara,
justru menetapkan imannya atas Takdir Eden ini. Berbagai upaya
telah Anda lakukan untuk mencapai hasrat Anda itu, sampai Tuhan
kemudian memerintahkan kami untuk mengadakan Sumpah
Mubahalah dengan Anda dan keluarga Anda yang terikut marah
kepada
Eden
untuk
menuntaskan
permasalahan
yang
berkepanjangan itu.
Namun menanggapi hal itu, Anda malah mengirim surat
kepada Eden yang menolak permintaan Eden untuk mengadakan
Mubahalah dengan Anda. Maka selanjutnya, permasalahan itu
terpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semata karena Dia-lah
yang dapat menetapkan mana yang benar dan mana yang salah.
Terkait dengan alasan Anda bahwa permasalahan dengan
Eden adalah urusan pribadi dan tak perlu melibatkan negara, maka
saya ingin bertanya, siapakah sebenarnya yang melibatkan negara
terlebih dahulu dalam urusan Anda dengan Eden itu? Demikian
Anda sendirilah yang terlebih dahulu melibatkannya melalui tulisantulisan Anda, tindakan pelaporan dan berbagai aktivitas
penghasutan massa yang bermaksud untuk memusnahkan Eden.
Dan ketika kami mengajukan permasalahan ini kepada
Tuhan untuk mendapatkan Ketetapan-Nya atas siapa yang benar
dan siapa yang salah melalui Sumpah Mubahalah, Anda justru
menolaknya dan berkelit dengan menyatakan bahwa itu hanyalah
urusan pribadi.
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Sedangkan kami diperintahkan Tuhan untuk menyatakan
bahwa permasalahan Anda dan keluarga Anda terhadap Eden
sesungguhnya ternyata adalah permasalahan yang menyangkut tiga
agama besar dunia, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam, sebagaimana
telah diberitahukan kepada kami bahwa ternyata Anda adalah
reinkarnasi Imam Besar Kayafas yang bertanggung jawab atas
penyaliban Yesus dan reinkarnasi Bishop Pierre Cauchon yang
bertanggung jawab atas hukuman pembakaran hidup-hidup Joan of
Arc.
Dan kami diberitahukan bahwa insting kedua orang
penghukum Rasul itulah, yang menyebabkan Anda sedemikian
marah kepada Eden dan berhasrat untuk memusnahkannya, padahal
Eden adalah takdir Surga yang diturunkan Tuhan untuk
menyelamatkan umat manusia di saat bumi ini sedang berproses
kiamat dan terancam perang nuklir dunia. Bagi Tuhan,
permasalahan Anda itu justru merupakan permasalahan dunia.
Maka dengan ini kami membantah pernyataan Anda itu, atas
dasar kejahatan yang pernah Anda lakukan terhadap ketiga
Kerasulan tersebut, yaitu ketika Anda sebagai Imam Besar Kayafas
yang telah berhasil menyalibkan Yesus dan sebagai Bishop Pierre
Cauchon yang telah berhasil menghukum bakar hidup-hidup Joan of
Arc, dan kini sebagai Marzani Anwar yang sedang berupaya untuk
melumpuhkan dan bahkan memusnahkan Takdir Kerasulan akhir
zaman, yang mengemban Surga dan Kerajaan Tuhan, yang
membawa Pertolongan dan Penyelamatan Tuhan bagi umat
manusia. Jadi, Anda tak bisa mengelak dan menyatakan itu sebagai
urusan pribadi.
Oleh karena itu, kehadiran negara, dalam hal ini Departemen
Agama sebagai saksi dan fasilitator antara kami dengan Anda adalah
penting. Selain karena alasan di atas, namun juga terkait dengan
kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negaranya dan
memfasilitasi apa yang menjadi haknya. Di sini Tuhan sedang ingin
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mengajarkan di mana posisi negara dalam hal mengurusi keyakinan
warga negaranya dengan adil dan benar.
Sesungguhnya sumpah Mubahalah adalah solusi jitu yang
diberikan Tuhan untuk mengatasi berbagai perbedaan menyangkut
masalah keyakinan karena wilayah keyakinan adalah urusan
spiritual yang sangat personal antara manusia dengan Tuhan.
Melalui Sumpah Mubahalah, urusan ini dikembalikan kepada
Tuhan. Dengan demikian negara tidak memasuki apa yang bukan
wilayahnya. Negara tak boleh mendukung kehendak mayoritas
sebagaimana yang dilakukan negara pada saat ini.
Melalui Sumpah Mubahalah, maka Tuhan-lah yang menjadi
Hakim di antara Anda dan keluarga dengan Eden. Waktu dan
semesta-lah yang akan bekerja mengolah keadaan untuk
menyatakan siapakah yang benar dan siapakah yang salah dan
berbohong. Sumpah Mubahalah dapat menjadi solusi untuk
mengatasi konflik keyakinan sehingga tidak menjadi konflik
kekerasan di antara sesamanya.
Maka, walaupun Anda menolaknya dan menyatakannya
sebagai urusan pribadi, kami tetap melakukan Sumpah Mubahalah
yang kedua karena sesungguhnya itu penting bagi kami. Adakah
yang kami nyatakan tentang Anda itu dusta atau kebenaran, biarkan
Tuhan-lah yang menjadi Hakimnya, waktu serta semesta yang akan
mengolahnya untuk menyatakan siapa yang benar dan siapa yang
berdusta, Eden ataukah Anda. Dan semoga tidak terulang lagi
Mubahalah ini kepada siapa pun sehingga segala penulahan atas
Sumpah Mubahalah dapat dilokalisir dan diminimalisir serta
menjadi pelajaran berharga bagi umat.
Demikian, keterlibatan negara sebagai fasilitator dan saksi
dalam kasus ini menjadi penting untuk memposisikan diri di
hadapan rakyatnya secara proporsional dan adil. Dan bukan seperti
yang Anda lakukan, yaitu berupaya melibatkan negara untuk turun
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tangan dan kembali memenjarakan Eden dengan kasus penodaan
agama.
Jadi ketika Anda mengupayakan berbagai hal untuk
melumpuhkan dan memusnahkan Eden, sementara kami tak
memberi tanggapan apa pun atas upaya Anda tersebut, maka
sesungguhnya Andalah yang telah berupaya melibatkan negara tidak
pada tempatnya. Padahal, Anda adalah seorang professor dan
pejabat di Departemen Agama dan juga seorang aktivis HAM, yang
sungguh tidak patut melakukan hal seperti itu.
Lebih jauhnya Anda telah menulis di berbagai media massa,
media sosial, wawancara di acara talk show di Metro TV, dengan
tujuan mengajak masyarakat luas untuk terlibat dalam urusan Anda
dengan Eden. Dan tampaknya memanasnya situasi dalam urusan
keyakinan saat ini, sebagaimana yang terjadi dengan Gafatar, Anda
manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menggalang massa guna
melumpuhkan atau bahkan memusnahkan Eden.
Kebohongan Publik oleh Marzani Anwar Terkait
Keberimanan Anaknya, Elfa Diasmara, terhadap Eden
Di banyak tulisan Anda di Kompasiana.c0m, Anda
menuliskan secara berseri tentang “kebohongan publik” yang
dilakukan Eden menurut persepsi Anda. Padahal, yang
sesungguhnya terjadi adalah proses perjalanan pensucian Eden yang
sedang digelar Tuhan di masyarakat. Dan ketidakmengertian Anda
atas hal tersebut menjadikan Anda menyatakan bahwa Eden
melakukan kebohongan publik. Maka baiklah kita buktikan siapakah
yang berbohong melalui pernyataan Anda sendiri di Metro TV.
Siapakah yang berbohong, Anda atau kami?
Pada suatu pagi kami melihat di televisi, bagaimana Anda
memberikan kesaksian di Metro TV program Selamat Pagi
Indonesia dengan topik bahasan Fenomena Orang Hilang, di
mana Anda mengatakan bahwa anak Anda diajak dan diperkenalkan
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Eden oleh temannya, seorang agen asuransi bernama Iqbal. Padahal,
dalam kesaksiannya baik lisan maupun tertulis, Elfa Diasmara
sendiri yang menyatakan bahwa ia sudah beriman kepada Eden
sejak tahun 2004, dan perkenalannya dengan Iqbal pun adalah di
Eden dan sudah sejak lama. Dan Anda sendirilah yang membawa
Risalah Eden dan memperkenalkan Eden kepada anak Anda itu, dan
Anda sendiri juga yang suka mengajak Elfa ke Eden. Anda pun
pernah mengajak Elfa mengunjungi saya di penjara Cipinang.
Begitulah di hadapan jutaan pemirsa yang menyaksikan Metro TV,
maaf kalau saya katakan bahwa Anda berdusta.
Di banyak tulisan, Anda selalu menyatakan ingin berdiskusi
dan berdialog dengan Eden untuk mencari solusi. Dan Anda selalu
mengatakan bahwa Eden tidak kooperatif, padahal kami sangat
terbuka kepada Anda. Dan bukankah kita dahulu selalu berdiskusi
secara terbuka, terutama ketika Anda membuat tesis dan disertasi
Anda?
Seluruh Wahyu-wahyu Tuhan baik di dalam Risalah Eden
maupun surat-surat Eden adalah terbuka, sebagaimana semuanya
terpampang di Website kami untuk menjadi pelajaran bagi umat
manusia. Jadi sesungguhnya menurut kami, Andalah yang tidak
kooperatif. Dan yang tidak dapat menerima perbedaan itu
sesungguhnya adalah Anda sendiri, sebagaimana Anda menjadi
sedemikian marah kepada Eden dikarenakan oleh keberimanan anak
Anda kepada Eden.
Kalau yang Anda maksud adalah kami tidak kooperatif
menanggapi tulisan-tulisan Anda dan keluarga Anda yang berisikan
kemarahan, fitnah dan pemutarbalikan fakta karena keberimanan
Elfa Diasmara terhadap Eden, maka kami nyatakan bahwa kami
memang tak ingin bersengketa dan memang tak diperkenankan
Tuhan untuk bersengketa. Dan kami diam tak menanggapi apa pun
yang Anda sampaikan sambil berharap bahwa itu akan surut sendiri.
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Namun, ketika hal itu berkelanjutan dan semakin
meruncing, sampai kemudian Tuhan menyatakan identitas ruh Anda
sebagai reinkarnasi Imam Kayafas dan Bishop Pierre Cauchon dan
memerintahkan kami untuk melakukan Sumpah Mubahalah kepada
Anda dan keluarga dan menjawabkan permintaan Anda itu, maka
kami pun bertaat kepada-Nya. Demikian kami pun menanggapi
tulisan-tulisan Anda di Kompasiana.com tersebut.
Tanggal 29 Mei 2015, Elfa datang kepada kami dan atas
keinginannya sendiri, Elfa Diasmara, mengikuti pensucian Eden.
Dan dia tidak melakukan itu secara sembunyi-sembunyi karena dia
menyatakan keinginannya itu secara terbuka kepada Anda dan juga
istrinya yang tinggal di Yogya. Namun, belum genap satu minggu
Elfa bergabung dengan Eden, Anda sudah melaporkan kami ke
POLDA Metro Jaya atas pasal Penodaan Agama dan Anda sudah
menghasut masyarakat untuk kembali melakukan tindakan anarki
kepada Eden. Tanggal 5 Juni 2015 kami sudah membaca dari media
massa tentang Anda yang melaporkan kami ke Polisi dan menghasut
masyarakat. Selanjutnya Anda pun melaporkan kami ke MUI.
Lalu Elfa menginap 3 hari (Jumat-Minggu) di Eden untuk
memudahkan hatinya menjalani proses pensucian, yang
sesungguhnya keputusan itu juga diambilnya karena ia hanya tinggal
sendiri karena anak dan istrinya tinggal di Yogya. Senin, Elfa bekerja
seperti biasanya dan pulang ke rumahnya. Namun sesampai di
rumahnya, ternyata kunci pintu rumahnya sudah diganti dan
digembok, sehingga ia tak bisa masuk ke rumah padahal seluruh
pakaian, laptop dan lain sebagainya ada di dalam rumahnya itu.
Menurut istrinya, ibunyalah yang menggembok rumahnya itu,
sebagaimana yang tercatat di dalam dokumentasi Elfa.
Jadilah Elfa kemudian kembali ke Mahoni, dan kami
menerimanya atas Perkenan Tuhan. Namun, sejak saat itu segala
caci maki dari Anda dan keluarga terhadap Eden dan juga Elfa
berhamburan. Istrinya pun meminta cerai. Oleh karena itu, kami
meminta Elfa agar untuk sementara waktu membatasi komunikasi
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dengan keluarga yang sedang marah sampai kemarahan mereka
mereda, karena Elfa telah bersumpah kepada Tuhan untuk tidak
marah, tidak terlibat dalam konflik apa pun dan terlarang
mengucapkan kata-kata yang mengandung emosi dan kemarahan.
Sedangkan keadaan itu dapat memancing Elfa mengucapkan
kata-kata yang salah terhadap Anda dan keluarga. Dan segala caci
maki yang Anda dan keluarga Anda lontarkan itu sungguh dapat
memancing emosi, dan itu terlarang bagi kami untuk membalasnya
dan kami memilih diam sampai ada Ketentuan Tuhan atas segala
peristiwa yang terjadi pada kami.
Sesungguhnya tak ada yang menghambat Anda saat Anda
ingin berbicara dengan Elfa. Dan bukankah beberapa kali Elfa
pulang ke rumah untuk urusan mobilnya dan juga memberikan KTP
nya kepada Anda dalam urusan tersebut? Ketika Anda ingin
berbicara dengan Elfa, pernahkah kami menghambat Anda? Ketika
Anda menelpon ke Mahoni, saya selalu memberikan handset telpon
itu kepada Elfa agar Anda dapat leluasa berbicara.
Demikianpun, ketika Anda dan anak Anda, Divi Analis,
datang ke Mahoni, kami menerima dengan lapang dan hati terbuka.
Saya merangkul Anda sebagaimana dahulu, namun mengapa Anda
menyesalkan kami karena menerima Anda di Mahoni sebagai tamu?
Sebagai apakah yang Anda inginkan kami memperlakukan Anda,
kalau bukan sebagai tamu? Sedangkan kami tetap memperlakukan
Anda sebagai tamu yang kami tuakan, padahal Anda sudah
melaporkan kami ke polisi, MUI, media massa dan media sosial
untuk menghasut masyarakat memusnahkan Eden.
Dalam banyak tulisan, Anda mengemukakan ingin berdiskusi
secara terbuka lewat tulisan di media massa. Lalu kalau Anda
menginginkan berdiskusi secara terbuka sebagaimana yang Anda
kemukakan, bagaimana menjelaskan bahwa hanya dalam beberapa
hari saja Elfa bergabung ke Eden, Anda sudah melaporkan kami ke
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banyak pihak mulai dari Kepolisian, MUI, Komnas Anak,
Departemen Agama dan berbagai pihak lainnya.
Anda menginginkan berdiskusi lewat media massa secara
terbuka. Padahal, dalam iklim dan keberagamaan masyarakat
Indonesia sekarang ini, kami ini tak mungkin diberikan tempat
sebagaimana Anda bisa berdusta secara leluasa di Metro TV dan
Kompasiana.com. Sebagaimana ketika kami meminta hak jawab
kami sebagai pihak yang dirugikan oleh fitnah dan tuduhan Anda,
pihak Metro TV yang telah berjanji memberikan hak jawab kepada
kami, walau hanya memperkenankan LBH Jakarta mewakili kami,
pun tak memenuhi janjinya sampai sekarang.
Begitupun dengan Kompasiana.com, sembilan artikel Anda
yang menuliskan tentang Eden leluasa dimuatnya, tetapi tidak untuk
kami. Maka, hanya kepada Tuhan-lah kami bergantung dan Tuhanlah yang kini memerintahkan kami untuk menjawab segala tuduhantuduhan Anda terhadap Eden.
Posisi yang Anda inginkan adalah kami membantah secara
argumentatif apa-apa yang Anda pertanyakan dalam tulisan-tulisan
Anda. Maka pada saat inilah saya diperintahkan Tuhan untuk
menjawab apa-apa yang Anda pertanyakan itu, walaupun
sesungguhnya dalam tatap muka kita beberapa waktu yang lalu,
secara lisan saya telah menjelaskan dan menjawab beberapa
pertanyaan Anda seperti tentang Penghapusan Semua Agama dan
menyatukannya dalam landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya
pun menyatakan agar Anda membaca buku Pledoi pembelaan saya,
karena beberapa pertanyaan Anda itu telah terjelaskan jawabannya
di sana.
Saya telah mengatakan kepada Anda tiadalah Tuhan
menghapuskan ayat-ayat di dalam Kitab Suci-Nya, karena Eden
menjadikan seluruh Kitab-kitab Suci Tuhan itu sebagai pijakan
sekaligus mengungkapkan kedalaman dan keluasan makna dari apaapa yang terkandung di dalam Ayat-ayat Tuhan tersebut dan
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membuka makna ayat-ayat mutasyabihat di dalamnya. Betapa
agungnya dan indahnya Ayat-ayat Suci Tuhan itu, saling melengkapi
dan menyempurnakan satu sama lainnya, dari Kitab Veda yang
tertua sampai Al Quran yang terkini. Bukankah rukun iman seorang
mukmin adalah mempercayai seluruh Kitab-kitab Suci Tuhan? Maka
beginilah caranya Eden memuliakan seluruh Kitab Suci Tuhan
tersebut dengan setara, begitupun kepada para Utusan-Nya. Maka,
kami tidak dalam posisi meninggikan yang satu dari yang lainnya.
Kami menapak di atas ruh seluruh Kitab Suci Tuhan,
memuliakannya dan tidak menafikan satu sama lainnya. Tetapi
Tuhan memang memfatwakan Penghapusan Semua Agama, yaitu
agama sebagaimana yang Anda pahami, agama yang membelenggu
umatnya dan membatasi hubungan seorang hamba dengan
Tuhannya sendiri, agama yang sempit, cupat terbelakang
wawasannya tapi egois dengan kebenarannya. Maka saksikanlah,
wahai Bapak Profesor Marzani Anwar, bahwa ISIS, Boko Haram,
Taliban, Al Qaidah, As Syabab dan lain-lainnya itu adalah wujud
matang dari keyakinan dan keberagamaan sebagaimana yang Anda
pahami itu.
Bagaimana bisa seorang profesor, pejabat Departemen
Agama Republik Indonesia dan aktivis HAM, memenjarakan
anaknya yang sudah berkeluarga, seorang sarjana dan sudah
berumur sudah 32 tahun. Dan sesungguhnya Andalah yang telah
menelantarkan anak Anda sendiri sehingga anak dan istrinya pun
terlantar. Adapun Anda sendirilah yang menyeretnya ke dalam mobil
seperti “seorang maling” sebagaimana menurut kesaksian para
pamong di Mahoni.
Lalu Anda melarikan dia ke suatu tempat penyekapannya di
Yayasan Rehabilitasi Narkoba dan Stres. Dan untuk itu Anda
melibatkan begitu banyak orang, termasuk seorang tentara
berpangkat Kolonel sebagaimana yang dinyatakannya kepada ketua
RT kami, Bapak Rudy. Padahal, Anda tahu betul bahwa tak ada
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halangan apa pun bagi Anda untuk datang ke Mahoni seperti
beberapa waktu yang lalu.
Lalu untuk apa pula Anda mengerahkan sedemikian banyak
orang dan mengutus beberapa orang untuk memata-matai kami,
padahal pintu gerbang Eden itu selalu tak terkunci. Anda membawa
paksa anak Anda sendiri dan kemudian Anda sekap dia di tempat
orang-orang stress dan pecandu narkoba, padahal anak Anda adalah
anak yang sangat baik dan luhur budi pekertinya.
Anda mengurungnya dan tak membolehkannya memiliki
akses komunikasi dengan siapa pun. Bahkan bertemu dengan pihak
LBH Jakarta sebagai kuasa hukumnya dalam kaitan dengan
pemecatannya di perusahaan XL pun tak bisa. Jadi sesungguhnya
siapa yang menganiaya Elfa? Bukankah Anda sendiri yang
melakukannya? Sebelumnya Anda dan keluarga pun berhasil
memprovokasi perusahaan XL tempat Elfa bekerja, sehingga mereka
memecat Elfa dari perusahaan tersebut.
Tiga hari dalam penyekapan, Elfa kemudian berhasil
meminjam telpon dan menghubungi kami untuk meminta bantuan
kami dan LBH Jakarta agar membebaskan dirinya dari penyekapan
tersebut. Berangkatlah LBH Jakarta beserta kami ke lokasi
penyekapan tersebut di Tasikmalaya. Sebelum sampai ke lokasi,
pihak LBH Jakarta menelpon ke Yayasan tempat Elfa disekap
terlebih dahulu. Tetapi sesampainya di sana, pihak yayasan
menyatakan Elfa sudah dijemput Bapaknya pukul 4 pagi sebelum
kami sampai.
Demikian LBH Jakarta dan kami gagal menemui Elfa. Dan
ternyata terbukti bahwa Anda memang tak berpantang untuk
berdusta karena beberapa bulan kemudian Elfa berhasil
menghubungi kami kembali meminta tolong agar kami
membebaskan dirinya dari penyekapan itu, masih di tempat yang
sama.
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Setelah itu LBH Jakarta menempuh jalur mediasi dengan
Anda dan keluarga, tetapi sayangnya Anda tak menyambut dan
meresponnya, baik undangan ke kantor LBH Jakarta maupun
menerima kunjungan mereka ke rumah Anda. Anda justru mengejek
kami lewat tulisan di media sosial dengan menyatakan “Masa
Utusan Tuhan menggunakan pengacara?”
Di sisi yang lain, Anda menyatakan ke publik bahwa kami
tidak responsif dan tak punya hati dan jahat karena memisahkan
kedua anak yang masih kecil-kecil dengan bapaknya. Padahal,
problem utamanya adalah Anda sendiri yang tidak bisa menerima
dan menoleransi keimanan anak Anda itu atas Eden, saat Elfa
sendiri tak berhasil Anda tundukkan, walaupun dia telah Anda sekap
sedemikian lama hingga hari ini. Walau segala macam cara telah
Anda lakukan tapi Anda belum juga berhasil menundukkan
keteguhan hatinya atas keimanannya terhadap Eden.
Anda sendiri yang menyekap anak Anda itu di Yayasan
Rehabilitasi Narkoba sehingga ia tidak dapat menengok keluarganya.
Tetapi sesungguhnya keluarga istrinya pun menolaknya, sehingga
ketika pergi ke Yogya untuk menengok keluarganya, mereka
menolaknya dan melarangnya bertemu dengan anak istrinya. Lalu,
Anda menyatakan Elfa menelantarkan anaknya dan Anda
mengadukannya ke Komnas Anak atas tuduhan menelantarkan
anak, demikianlah yang Anda nyatakan di hadapan publik di Metro
TV.
Sungguh Anda tak malu mencantumkan banyak gelar,
padahal gelar itu Anda dapatkan dari jalinan pensucian Eden yang
berjuang dan berkorban demi menjemput karunia Surga. Anda
justru memanfaatkannya untuk memperoleh gelar kesarjanaan, lalu
Anda bangga dengan gelar-gelar yang Anda peroleh dari
pengorbanan dan air mata pensucian mereka. Maka, tidakkah patut
apa bila kemudian Tuhan mengambil anak Anda menjadi beriman
kepada Eden karena tidak satu pun di antara kami yang
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mengajaknya untuk bergabung dengan Eden. Dan kondisi itulah
yang membuat Anda kalap.
Demikianlah orang-orang yang menjadikan pensucian para
Rasul di Eden sebagai obyek penelitian untuk mendapatkan gelar,
karir, ekonomi dan status sosial, sementara gelar-gelarnya itu untuk
keuntungannya semata dan memandang sebelah mata, dan tak
menggubrisnya saat diingatkan bahwa ada kesalahan dalam buku
yang dituliskannya, maka, Tuhan mengambil anak yang dicintainya
mendekat ke Eden, bersilangan dengan apa yang menjadi
keinginannya.
Bila Bapak Marzani Anwar itu adalah orang yang beriman
dan ber-Islam sebagaimana yang dinyatakannya itu, sepatutnya ia
bersyukur karena Tuhan memanggil anaknya yang memiliki ghirah
yang sangat kuat untuk menjadi bagian dari Eden. Karena
sesungguhnya pada saat ini kami tak mungkin menerima anggota
baru karena pensucian yang kami lalui sudah 19 tahun lamanya,
sedangkan Tuhan akan membukakan Mukjizat-Nya setelah setara
pensucian kami semua. Selama belum setara dan dosa-dosa belum
kami bayarkan secara tuntas, maka Mukjizat Eden belumlah akan
terbuka.
Demikian air mata, tangisan dan penderitaan pensucian
disucikan Tuhan yang kami rasakan dalam kurun waktu 19 tahun,
dinistakan masyarakat sekian lama. Dan kami hanya bergantung
kepada Tuhan agar menurunkan Pertolongan-Nya kepada kami.
Tapi karena kesucian kami belum sampai pada kesucian yang setara,
kami pun seringkali didelegitimasi oleh Tuhan sendiri dan itu
berkali-kali terjadi untuk menguji kesetiaan kami kepada-Nya.
Yang paling terakhir adalah pensucian kami di Monumen
Nasional (Monas) yang tentu saja membuat perih dan
menggoncangkan hati kami. Tetapi setelah kami dapat melewati
ujian itu, Tuhan pun menurunkan pengetahuan terbaru dan
membuka rahasia alam semesta.
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Sungguh Pewahyuan Tuhan yang kami terima itu tergantung
pada pencapaian pensucian kami, kalau kami gagal dalam Ujian
Tuhan, kami pun masuk dalam labirin pensucian yang lain. Jadi
tidak ada sesuatu yang diterima dari Rahmat dan Karunia Tuhan
serta Wahyu Tuhan itu, melainkan dengan perjuangan dan
pengorbanan. Itulah mengapa banyak di antara kami yang
berguguran.
Dan materi Pensucian Tuhan itulah yang Anda perolok-olok
dan Anda jadikan pijakan untuk meraih gelar-gelar Anda yang
terhormat itu, sambil Anda menghasut masyarakat sebagai tokoh
agama dengan sikap dan gestur yang sepertinya Anda benar dan
sedang ingin menyelamatkan iman masyarakat Islam sebagai bentuk
tanggung jawab Anda sebagai seorang tokoh Islam. Maka, ada
baiknya Anda menyimak ayat di dalam Kitab Suci Al Quran yang
ingin saya kutipkan untuk Anda sebagai berikut:
“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan
berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun
orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa
perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka
yang kafir mengatakan: ”Apakah maksud Allah
menjadikan
ini
untuk
perumpamaan?”
Dengan
perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah dan
dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang
diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah
kecuali orang-orang yang fasik.” (QS. Al Baqarah 26)
Demikian banyak perumpamaan, ujian yang didatangkan
Tuhan untuk menguji kesucian orang yang dipilih-Nya dan yang
menyertai-Nya, dengan segala perumpamaan dan ujian yang sangat
musykil, yang disebutkan dalam ayat itu sebagai lebih rendah
daripada seekor agas (nyamuk), simbol dari yang terendah.
Demikian Tuhan mengadakannya. Demikian orang-orang yang tak
paham seperti Anda dan juga banyak yang lainnya akan berkata:
“Apa Maksud Allah mengadakan ini semua?”
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Adapun anak Anda, Elfa Diasmara, sudah diingatkan oleh
Iqbal agar berpikir ulang kembali sebelum dia masuk ke Eden. Dan
ketika Elfa menyatakan dirinya ingin masuk ke Eden secara total,
Iqbal juga telah mengingatkan kembali kepadanya, karena tak
mudah menempuh pensucian Eden, sebagaimana yang dialami
dirinya yang mengalami banyak ujian setelah berada di Eden. Tetapi
Elfa tetap kukuh dan tak bergeming, bahkan ketika istrinya
menyatakan akan menceraikannya, dia pun tak bergeming.
Namun, dia sempat gontai dan menangis sedih saat
diberitahu oleh iparnya (istri dari adiknya) bahwa kalau Elfa tetap di
Eden, maka istrinya akan bunuh diri. Namun, dengan kesedihan
yang mendalam, Elfa tetap kukuh kepada komitmennya kepada
Tuhan. Sungguh kami prihatin sekaligus terharu melihat
penderitaan hatinya itu, karena kami tahu bahwa ia adalah orang
yang sangat menyayangi dan bertanggung-jawab kepada keluarga.
Namun, mereka sungguh keras menolak pilihan imannya terhadap
Eden, tak ada toleransi baginya selain ia harus meninggalkan Eden.
Sedangkan kami sendiri pada waktu itu, tak pernah terpikir
untuk menerimanya karena jikalau kesetaraan di antara kami semua
yang dituntutkan Tuhan dan telah 19 tahun kami disucikan,
bagaimana bisa kami menerima orang yang baru? Teman-teman
yang pengabdiannya luar biasa saja, banyak yang berguguran,
bagaimana kalau menerima orang yang baru?
Tetapi ternyata, pikiran dan keinginan kami tak sebagaimana
yang Tuhan kehendaki. Tiba-tiba saja Paduka Bunda menyatakan
kepada saya bahwa Tuhan meminta Eden untuk menerima Elfa.
Jadilah kami menerimanya. Dia pun menjalani prosesi pensucian
setelah pengakuan dosa, dan dia pun menyatakan seluruh sumpah
yang sudah kami nyatakan selama kurun waktu pensucian kami (19
tahun). Seluruh sumpah kami dirapelnya dalam satu kali ikrar,
demikian Elfa melakukannya dan dia berdoa agar Tuhan
mempercepat proses penyetaraan pensuciannya.
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Sebelumnya, saya sempat menasihatinya agar tidak
bersumpah dan berjanji sebanyak ikrar perjanjian kami kepada
Tuhan yang kami nyatakan dalam kurun waktu 19 tahun agar
pensuciannya berproses secara alami sebagaimana kami. Untuk
sampai pada keadaan sekarang ini, kami menjalani prosesnya dalam
waktu yang panjang. Tapi tampaknya Elfa tak memperdulikan saran
saya itu, dia tetap bersikukuh.
Sungguh dari sekian banyak teman-teman di Eden, dia
sangat berbeda. Dan sesungguhnya dalam hati saya bertanya “Apa
Rencana Tuhan terhadap anak ini?” Sungguh, ujian Elfa adalah yang
terberat di antara kami. Sejak dia menginjakkan kakinya di Eden,
istri, orangtua dan seluruh keluarganya tidak menyetujuinya dengan
keras dan menentangnya dengan sengit. Sungguh bagi orang yang
berhati lembut seperti Elfa, bertentangan dengan orang-orang yang
dicintainya adalah hal yang sangat berat.
Bahkan orang tua istrinya dengan tegas menolaknya, karena
saat ia pulang ke Yogya untuk menemui anak dan istrinya, mereka
tidak mengizinkannya bertemu dengan istri dan anaknya yang masih
kecil, dan ia hanya boleh bertemu dengan mertuanya saja. Itu
merupakan ujian iman yang berat dan kami terharu
membayangkannya, sebab katanya sepanjang perjalanan pulang dari
Yogya itu, di kereta api ia menangis sedih, namun ia tetap kukuh
dengan sumpahnya kepada Tuhan.
Dan telah pasti keputusan keluarganya bahwa bila ingin
kembali ke keluarga, Elfa harus keluar dari Eden, dan itu adalah
harga mati. Jadi sebenarnya pengaduan Anda ke Komnas Anak dan
ke Polisi dengan pasal penelantaran anak, itu harus dipertanyakan
lagi, “Siapa menelantarkan siapa?” Karena terlihat dari catatan yang
didokumentasi Elfa, istrinya sendirilah yang tak sudi menerima uang
pemberian Elfa, tapi Elfa tetap membayar cicilan mobil untuk
istrinya.
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Urusan keyakinan adalah urusan hak azasi yang paling dasar
yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun. Demikian UUD
Negara RI dan kesepakatan universal DK PBB telah diratifikasi.
Wahai Bapak Marzani Anwar, Anda adalah tokoh agama, intelektual
yang telah berkecimpung di dalam masalah HAM, namun sayangnya
Anda tidak bisa membedakan panggilan iman dengan pencucian
otak, sebagaimana yang Anda tuliskan dalam artikel berjudul Cuci
Otak Ala Eden, sebagaimana Anda memaknai keterpanggilan Elfa
kepada Eden.
Iman adalah panggilan jiwa yang suci dan sakral kepada
Tuhan. Lihatlah segala daya dan upaya Anda selama berbulan-bulan
menyekapnya (sejak 5 September 2015) agar keluar dari Eden dan
kembali kepada agama Islam yang Anda anut dengan berkali-kali
meruqyahnya dan memberikan penasihatan dari mantan Eden,
Satya dan Simon. Berhasilkah Anda melakukannya? Anda memang
tokoh agama, tetapi yang paling dasar dari keberagamaan adalah
merasakan kehadiran Tuhan selalu. Itulah yang tidak Anda miliki
sebagaimana yang anak Anda miliki.
Yang paling hakiki dari agama adalah pengalaman
Kebertuhanan secara langsung. Anak Anda beriman dan
menyembah Tuhan yang telah dikenalnya, karena itu dia tetap
bertahan dalam kondisi apa pun. Bukankah Elfa telah mengatakan
kepada Anda, “Sampai mati pun, dia akan tetap beriman kepada
Eden?”
Elfa
mengorbankan
segalanya
untuk
iman
dan
keyakinannya, menjalani Kehendak Tuhan yang menginginkan
seluruh Umat-Nya kembali kepada-Nya dalam persaudaraan yang
utuh. Elfa berserah diri kepada Tuhan seutuhnya saat ini. Dialah
sesungguhnya tauladan dari keberislaman yang utuh dan
substansial. Jadi, mengapa Anda tak juga melepaskannya? Anda
memanggil kyai dan ustadz silih berganti untuk meruqyahnya agar
mau bersyahadat kembali. Mengapa Anda menjadi begitu cupat
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dalam beragama? Padahal, inti dari Islam adalah penyerahan diri
kepada Tuhan secara utuh (Tauhid).
Sementara Anda hidup dari agama. Mobil dan fasilitas yang
Anda pakai, bukankah Anda peroleh dari profesi Anda di bidang
agama? Karena itulah Anda tak merasakan keberagamaan secara
langsung dengan Tuhan. Itulah sebabnya Anda tak bisa
membedakan antara panggilan iman dan pencucian otak
sebagaimana yang Anda tuduhkan kepada Eden. Sekalipun Anda
shalat, puasa dan berhaji, tetapi Anda tak juga dapat membedakan
antara kehakikian kebenaran dengan kedustaan. Anda juga tak bisa
membedakan antara keluhuran dan kemunafikan, Pekerjaan Tuhan
atau pekerjaan setan.
Beberapa tahun yang lalu, kami telah menyampaikan dan
mengingatkan bahwa ada kesalahan yang Anda tuliskan di dalam
tesis Anda yang sudah menjadi sebuah buku dan diberi pengantar
oleh Profesor Doktor Bambang Pranowo. Bahwa ada kesalahan di
dalam pengantar buku yang telah Anda terbitkan, di mana Eden
dilihat sebagai kultus dan tak memiliki masa depan. Padahal Eden
adalah Surga Tuhan.
Dengan tegas kami menyatakan bahwa kesimpulan yang
Anda tuliskan itu salah, dan mohon agar Anda mengoreksinya
karena yang Anda tuliskan adalah sejarah Kerasulan dan akan
berdampak besar bagi peradaban di masa mendatang apabila Anda
salah menuliskannya. Tetapi Anda tetap tidak bergeming. Hal itu
saya sampaikan kepada Anda, juga kepada anak Anda, Elfa, dan
istrinya Happy, ketika mereka berkunjung ke Eden. Bahkan saya pun
meminta tolong kepada Al Makin, pembimbing disertasi Anda untuk
menyampaikan pesan yang sama kepada Anda. Namun, Anda pun
tetap tak bergeming dengan kesimpulan Anda yang salah itu.
Tapi setelah itu, adakah sikap kami berubah pada Anda?
Tidak. Sejak awal Anda datang, kami selalu memfasilitasi apa pun
yang Anda butuhkan. Bahkan di Halaqah Suci, yang berlokasi di
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daerah Tebet (sebuah forum diskusi yang dibentuk bagi orang-orang
yang ingin membahaskan masalah Eden), saya selalu datang, dan
kalau tak ada motor, saya naik sepeda ke sana untuk bertemu Anda,
menjawabkan pertanyaan Anda seputar Eden yang Anda gunakan
untuk menulis tesis dan disertasi Anda.
Tak ada satu kalimat pun yang terucap dari lisan saya,
ucapan yang tidak pantas untuk Anda dan kami juga tak pernah
meminta apa pun dari Anda karena kami memang terlarang untuk
menerima dana dari orang yang belum disucikan. Demikian
perjanjian kami kepada Tuhan sehingga kami tak pernah meminta
penggantian uang kala kami memberikan buku-buku Eden untuk
bahan tesis dan disertasi Anda itu. Sekali kami pernah meminta
Anda untuk membelikan dispenser, itu pun bukan untuk Eden tapi
untuk Pondok Bahagia milik Mas Akhbar Anshari, tempat di mana
pertemuan Halaqah Suci selalu diadakan dengan tak memungut
bayaran. Tapi, itu pun tak Anda sanggupi. Jadi jangan menuduh
Eden anti-sosial dan tak peka dan tak peduli terhadap lingkungan
sesama.
Bila Anda menyatakan kami tak peka dan tak peduli
terhadap sesama dan asyik dengan diri kami sendiri, tahukah Anda
bahwa sejak awal takdirnya, hal-hal yang diurusi oleh Paduka Bunda
Lia Eden adalah justru menyelenggarakan pengobatan untuk orangorang kecil, orang-orang sakit yang sebagian dari mereka adalah
orang-orang tidak mampu, orang-orang miskin. Dan setiap hari
pengobatan, kami menerima dan mengobati ratusan orang yang
antriannya bisa sampai 7 jam dan kepada pasien tidak dipungut
biaya. Sampai kemudian MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap
kami, dan label sesat itu membuat banyak orang tak berani lagi
datang ke Mahoni 30, tempat dan rumah kami.
Jadi tokoh-tokoh agama sebagaimana Andalah, yang
senantiasa mengumbar penyesatan terhadap kami, yang
sesungguhnya membuat Eden tak dapat leluasa berinteraksi dengan
masyarakat secara luas karena selalu dicurigai bahwa segala
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kebaikan yang kami lakukan mereka kira untuk meng-Edenkan
masyarakat.
Di Rutan Pondok Bambu, kami pernah membuat indah
penjara dengan membuat taman, air mancur, merenovasi ruang
kunjungan, memasang tenda, mengebor tanah untuk pengadaan air
bersih untuk asrama mau pun mushalla Pondok Bambu. Tetapi
bukan balasan kebaikan yang kami terima. Paduka Bunda secara
tiba-tiba langsung dipindahkan ke Lapas Wanita Tangerang karena
dituduh hendak meng-Edenisasi Rutan Pondok Bambu.
Bahkan untuk membuat taman di jalan Mahoni dan di depan
rumah kami sekalipun, dari tembok yang penuh grafiti dan kotor
menjadi taman yang indah, itu saja dipersoalkan, padahal itu tidak
ada kaitannya dengan persoalan peribadatan. Tahukah Anda para
pamong di wilayah Mahoni ini bila menerima pemberian dari Eden
dalam bentuk apa pun, mereka ingin pemberian Eden itu tak
diketahui oleh publik. Mereka ingin menyembunyikannya karena
takut diprotes dan digugat. Sedemikian takutnya masyarakat
terhadap Eden yang diberi label sesat oleh para tokoh agama.
Oleh karena itu, janganlah Anda menuduh kami tidak peka
terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan karena apa-apa yang
kami alami sekarang ini, keterisolasian kami di masyarakat adalah
karena ulah para tokoh agama seperti Anda.
Di dalam tulisan, Anda juga mengutip pernyataan Satya
Nugraha (mantan Komunitas Eden) sebagaimana dia menyatakan
“Paduka Bunda Eden itu menjual Tuhan dan Malaikat.” Bagi saya
pernyataan itu sungguh tak masuk akal. Sedangkan Paduka Bunda
sangat takut bersalah dan tersalah, dan tak ada keuntungan materi
yang dicarinya dari membawakan Amanah Eden ini, selain bahwa
segala daya upaya, moril dan material, digunakan untuk
menjalankan Amanah Tuhan semata.
Sebagaimana saya juga telah menjelaskan bahwa Eden tidak
diperkenankan untuk menerima pemberian dari orang yang belum
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disucikan dan belum memiliki komitmen terhadap Eden. Bahkan
kami tidak pernah diperkenankan untuk menjual apa pun termasuk
buku-buku dan risalah yang diterbitkan Eden.
Karena itu segala pembiayaan Eden datangnya dari saku
kami masing-masing, dan kami ikhlas mengeluarkannya sementara
Satya Nugraha pada waktu itu memang diminta mengeluarkan uang
simpanannya sebesar Rp 20 juta, itu karena dia memang belum
tulus dalam soal keuangan. Maka Tuhan pun menguji ketulusannya
itu. Tapi tak ada yang diuntungkan dengan uangnya karena uangnya
itu dipergunakan untuk menerbitkan Risalah-risalah Eden untuk
diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Sesungguhnya kami semua memberikan apa-apa yang kami
miliki untuk menyelenggarakan segala Amanah Tuhan. Jadi tak ada
keuntungan apa pun yang kami peroleh kecuali anugerah atau
pahala yang diberikan Tuhan kepada kami. Kalau definisinya
“menjual”, maka seharusnya ada yang diuntungkan. Maka
sampaikan salam saya pada Satya. Adakah kami ini mengambil
untung darinya? Bahkan secara materiil, kami dirugikan oleh karena
dosa dan kesalahannya. Karena semua pekerjaan yang pernah
disentuh olehnya ketika membangun rumah Mahoni, kami harus
membongkarnya dan tak boleh meninggalkan sisa sedikitpun.
Dari mulai lantai 1 Balairung Eden yang berupa lantai
marmer dan halaman teras depan, kami harus membongkarnya
semua. Begitupun tembok dan kamar mandi serta dapur. Maka
kalau dihitung secara material, kami bukannya diuntungkan oleh
sumbangannya, tetapi malah dirugikan. Saya tidak sedang
mengungkit kesalahan di antara kami dalam meniti pensucian, tapi
Tuhan yang memerintahkan kepada saya untuk memberikan
kesaksian atas Satya Nugraha. Sebagaimana dia juga pernah
memberi kesaksian atas Eden di TV One saat Eden sedang dalam
ujian yang berat karena sedang memasuki pemenjaraan yang kedua.
Sebagaimana dia bersaksi, maka saya pun memberikan kesaksian
atasnya atas perintah Tuhan Yang Maha Kuasa.
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Tuhan mengajarkan kepada kami untuk memilah diri kami
dengan saat kami menyampaikan Peringatan Tuhan, sehingga hati
kami tetap terjaga dan bersikap baik saja dengan siapa pun, apakah
diterima atau ditolak, seberapapun respon mereka kepada kami.
Demikian Tuhan mendidik kami. Karena itulah saat Anda datang
bersama anak Anda, Divi Analis, ke Mahoni 30, setelah Anda
menghamburkan fitnah dan melaporkan kami ke Polisi, Komnas
Anak, dan juga MUI, kami tetap menyambut Anda sebagai seorang
tamu yang kami hormati.
Komunitas Eden yang mengenal Anda, datang menemui dan
menyapa Anda. Saya merangkul Anda dan menanyakan kesehatan
Anda, dan Anda pun menyatakan sedang bermasalah dengan gula.
Saya pun menganjurkan Anda untuk meminum bunga kamboja
kuning yang dikeringkan karena itu baik untuk menurunkan kadar
gula dalam darah. Demikian pula Paduka Bunda Lia Eden pun
menemui Anda. Tetapi di dalam keadaan itu pun Anda masih
berkata di hadapan Paduka Bunda Lia Eden bahwa ajaran Eden
jahat.
Namun, sungguh ironi karena Anda dan anak Anda, Divi, tak
terima diperlakukan sebagai tamu seperti yang dituliskannya. Bila
yang Anda mau adalah agar kami menjawab tulisan-tulisan yang
Anda buat, bila posisi itu yang Anda inginkan, maka saat ini Tuhan
memerintahkan kepada kami untuk menjawab apa-apa yang Anda
tuliskan, dan menjawab segala tuduhan yang Anda tuduhkan
terhadap Eden.
Eden Tak Memusuhi Islam, Eden Hanya Menyampaikan
Wahyu-wahyu Tuhan
Jangan menghasut masyarakat luas bahwa kami memusuhi
Islam. Saya beritahukan kepada Anda bahwa kami tak pernah
memusuhi Islam. Kalau saat ini kami netral terhadap semua agama,
itu semata-mata Perintah Tuhan kepada kami. Sungguh itulah
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tuduhan jahat yang Anda tuduhkan kepada kami di mana-mana.
Hati dan jiwa raga kami seutuhnya kami serahkan kepada Tuhan.
Bukankah itu hakikat dari agama dan Islam itu sendiri? Kami
mencintai umat Islam dan tak pernah memusuhinya.
Bukankah Paduka Bunda Lia Eden disapa Tuhan untuk
pertama kalinya pada saat beliau sedang shalat Tahajud? Itu tanda
Tuhan membenarkan dan meridhoi ibadah beliau dengan cara
Islam. Kami pun pergi ke Tanah Suci untuk mendapatkan kepastian
yang lebih utuh, apakah Malaikat Jibril yang datang kepada kami
adalah Malaikat Jibril yang sesungguhnya. Kami bermunajat di
Maqam Ibrahim dan Multazam memohon Petunjuk Tuhan tentang
kebenaran takdir ini.
Demikian Tuhan menguatkan dan memberikan PetunjukNya di Tanah Suci Mekkah bahwa takdir yang diemban Paduka
Bunda Lia Eden adalah dari-Nya semata, dan bahwa Malaikat Jibril
benar diturunkan Tuhan kepadanya. Dan semua itu kami lakukan
dengan cara Islam.
Sungguh, kami ini orang-orang yang sedang berbahagia dan
sangat senang menjalankan seluruh syariat Islam. Kami bukan
orang-orang yang tak nyaman dan galau melaksanakan ibadah
Islam. Namun, Tuhan-lah yang berketetapan atas kami agar kami
menetralkan keyakinan dan tidak berafiliasi kepada salah satu
syariat agama tapi Berketuhanan secara mutlak (Tauhid) sebagai
akar seluruh agama, memuliakan semua Kitab-kitab Suci Tuhan, nan
mendudukkan
Utusan-utusan
Tuhan
secara
proporsional
sebagaimana ikrar dan syahadat orang-orang mukmin “Kami tidak
membeda-bedakan Rasul-rasul Tuhan” yang diabadikan dalam
Kitab Suci-Nya surat Al Baqarah 136.
Jangan pula mengatakan bahwa kami tidak berhak mengutip
ayat-ayat dalam Kitab Suci Al Quran karena menurut Anda Al Quran
hanyalah milik umat Islam. Siapa yang mengajarkan kepada Anda
bahwa Al Quran itu milik Anda dan terlarang dipergunakan bagi
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yang bukan Muslim? Al Quran adalah milik Tuhan, bukan milik
suatu kaum, apalagi kaum yang telah mengingkari perjanjiannya
dengan Tuhan.
Bertanyalah Anda pada diri Anda, sudahkah umat Islam saat
ini menjadi rahmat bagi semesta alam? Sudahkah umat Islam saat
ini menjadi pengayom dan penengah bagi seluruh umat? Bahkan
yang terjadi kini adalah sebaliknya, umat Islam justru menjadi
problem itu sendiri. Maka berhentilah menyombongkan agama Anda
dan berhentilah menyatakan bahwa Al Quran itu milik Anda dan
terlarang siapa pun menggunakan ayat-ayat suci Al Quran di luar
agama Anda.
Al Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh umat yang
beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, apa pun afiliasi agamanya.
Tidak seorang Nabi pun yang diutus Tuhan melainkan untuk
menyerukan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan Yang Maha
Esa. Tugas Kenabian adalah mengenalkan kepada kaumnya agar
merasakan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dalam diri kaumnya.
Dan dari keberimanannya itulah yang akan melahirkan sebuah sikap
hidup yang saleh, berbudi pekerti luhur, menyayangi sesama
sebagaimana dia mengasihani dirinya sendiri sehingga terwujudlah
tali persaudaraan yang utuh dan tulus di bumi ini. Itulah esensi
beragama, sebagaimana yang disebutkan Musa:
”Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu

Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan
dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu”
(Alkitab, Ulangan 6:4-5).”
Sebagaimana yang diajarkan Yesus dalam Injil:
“Guru, hukum manakah yang terutama dalam Taurat?”
Yesus menjawab: “Kasihilah Tuhan Allahmu dengan
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan
segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan
yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan
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itu adalah, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana
kamu mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi”
(Injil Matius 22:36-40).
“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiaptiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja),
dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada
orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula
di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan
baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan
perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang
mendustakan (rasul-rasul).” (Al Quran Surat An-Nahl
ayat 36)
Dan Tuhan pun mewajibkan atas-Nya kasih sayang,
sebagaimana Al Quran menyatakannya. Dan Muhammad Rasulullah
pun menasehati kita: “Dari Anas dari Rasulullah Saw bahwa, tidak
beriman di antara kamu sekalian hingga kamu mencintai
saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri” (hadits riwayat
Bukhari). Itulah ruh agama yang sejati, yang diturunkan Tuhan
kepada para Nabi-Nya.
Sungguh para Utusan Tuhan itu dihadirkan Allah untuk
kedua hal itu. Tidaklah Musa, Isa Al Masih, dan Muhammad
diturunkan Tuhan untuk membawa agama, sebagaimana agama
yang ada seperti sekarang ini.
Demikian saya menjawabkan kepada Anda sebagaimana
yang Anda inginkan sekaligus untuk menjadikan Ayat-ayat Suci Al
Quran menjadi hidup kembali karena Tuhan memperjalankan kami
menapaki ujian para Rasul dahulu. Sayangnya, Anda tidak dapat
melihat kehakikian Pengajaran Tuhan itu walaupun Anda pernah
bersama kami. Itu karena tujuan Anda terpaku pada gelar yang Anda
ingin capai.
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Janganlah Anda menyombongkan kedudukan dan ilmu Anda
di hadapan Tuhan, seakan kami tak dapat menjawab segala yang
Anda tuliskan itu. Ketahuilah oleh Anda, saat agama tak berkorelasi
dengan moralitas, maka agama menjadi berhala sebagaimana tak
bermoralitasnya Anda memfitnah Utusan Tuhan dan Surga-Nya
serta menyekap anak Anda berbulan-bulan di tempat orang gila dan
narkoba. Dan Anda jadikan agama sebagai acuan untuk menolak
Surga, maka adakah yang tertinggal dari keyakinan dan agama
semacam ini? Yang tertinggal dari agama Anda saat ini hanyalah
kumpulan dogma dan doktrin yang dibakukan dan yang rutin
dilakukan setiap harinya, tapi tak membekas di dalam sikap dan
moralitas Anda.
Bagaimana mungkin Anda bersama kami sekian tahun
lamanya, tapi Anda tak dapat melihat kebenaran yang ada di Eden?
Pangkalnya adalah karena Anda tak pernah dapat menerima
seseorang yang hidupnya total untuk Tuhan, padahal setiap
Kerasulan menuntutkan totalitas yang utuh kepada Tuhan. Eden
adalah Kerasulan, bukan tarekat dan majelis taklim. Dia menuntut
pengorbanan, kesucian dan totalitas, sebagaimana para Utusan-Nya
dahulu.
Bila para Rasul terdahulu menyampaikan berita Surga, maka
pada saat inilah Tuhan menggenapinya. Dan saat Tuhan
membangun Surga, maka Neraka pun digelar Tuhan sebagaimana
keadaan saat ini, demikian epistemologi Surga dibangun di tengah
Neraka. Dan inilah cikal bakal Surga yang selalu Anda perolokolokkan di dalam tulisan Anda. Kelak Anda akan melihat bagaimana
Surga yang Anda hinakan ini akan mensemesta sebagaimana yang
dituliskan di Al Quran bahwa Surga itu seluas langit dan bumi.
“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu
dan kepada Surga yang luasnya seluas langit dan bumi
yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.” (Al
Quran Surat Ali Imran ayat 133)
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“Eden itu kerjanya mengancam dan mengancam”,
pernyataan itulah yang selalu Anda tuliskan berkali-kali dalam
tulisan Anda. Tahukah Anda bahwa itulah bukti Eden adalah takdir
Kerasulan, karena setiap Utusan itu memang selalu membawa Kabar
Gembira dan Peringatan dari Tuhan. Kami sudah 20 tahun
menyampaikan berita kedatangan Malaikat Jibril ke dunia. Seinci
pun kami tak pernah surut menyatakannya walaupun bangsa dan
umat ini menolaknya. Kabar gembira, Pertolongan Tuhan, Rahmat
dan Karunia-Nya yang maha besar, akankah turun kepada orangorang yang memperolok-oloknya?
Saat Surga ditolak, maka Nerakalah yang bergejolak. Itulah
hukum alam, Hukum Tuhan. Dan adakah Anda tak melihat
kesudahan umat yang menganiaya dan memenjarakan Rasul-Nya?
Sebagaimana Anda yang berupaya dengan gigih ingin memenjarakan
kami kembali dengan terus mempertanyakan kepada pihak
kepolisian mengapa aduan Anda belum ditindaklanjuti?
Sekeras-kerasnya Ancaman Tuhan yang kami sampaikan
kepada umat Islam dan bangsa ini, tetap saja hanyalah kata-kata.
Tapi bandingkan dengan perbuatan mereka yang menghancurkan
dan mengebom masjid kala kaumnya sendiri sedang menunaikan
shalat, itulah sekejam-kejamnya perbuatan. Mengapa itu bisa terjadi
di antara sesama umat Islam sendiri, dan mengapa Tuhan
membiarkannya? Itu karena dosa umat Islam sudah kelewatan dan
menyentuh langit. Maka, janganlah menghalangi pertolongan yang
Tuhan turunkan saat ini, karena Surga-lah yang Tuhan turunkan
saat ini dan itulah yang telah ditolak.
Hakikinya agama itu dibangun dari ujian-ujian dan
pengorbanan para Rasul-Nya yang tetap setia kepada Tuhannya
dalam kondisi apa pun, bahkan sampai akhir hayatnya. Ia bukan
dibangun dari dogma dan doktrin yang membelenggu umatnya.
Semua Utusan Tuhan yang diturunkan-Nya membawa semangat
pembebasan manusia dari segala dogma yang telah memberhala,
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karena sifat dari berhala adalah membatasi Kemahaleluasaan Tuhan
bagi hamba-hamba-Nya maupun antara hamba dengan Tuhannya.
Jangan haramkan suara hati yang berbicara kepada setiap
diri karena di dalam kalbu yang sucilah Tuhan dan para malaikat
menjalin kontak dengan manusia. Ketakutan yang berlebihan dari
jumhur ulama terhadap segala penyesatan iblis yang
menjerumuskan manusia lewat suara hati yang didengarnya
membuat para pemuka agama tak berimbang dalam menilai. Bila
yang ditakutkannya adalah penyesatan iblis, tapi mengapa sekte dan
perdukunan yang merajalela di bumi Indonesia dengan segala
bentuknya tidak dilarang? Sementara kami yang menyampaikan
berita kedatangan Malaikat Jibril secara terbuka dan tak pernah
beringsut sedikitpun selama 20 tahun lamanya, sedangkan kami siap
untuk dipertanyakan dan diteliti kebenarannya, malah disesatkan?
Peneliti yang sebenar-benarnya bukanlah seperti Bapak
Marzani Anwar, yang meneliti untuk karir dan gelar-gelarnya, yang
kemudian tesisnya berubah menjadi antitesis sejak anaknya
bergabung ke Eden. Ataupun mereka yang datang karena ada proyek
dan menjadikan Eden sebagai obyek studi dan kemudian
membukukannya, tanpa hati dan iman, tetapi semata untuk karir
pribadinya.
Pengajaran Tuhan Tak Pernah Sederhana
Kisah pergulatan, pengorbanan, kesetiaan, ketawakalan,
kepasrahan, cinta dan kesucian para Rasul mengemban Amanah
Tuhan, itulah yang semestinya menjadi ruh agama. Bacalah kembali
kisah para Rasul bukan sebagai hafalan, cerita atau dongeng.
Bacalah itu sebagai kisah nyata seorang manusia yang hidup dan
kesejarahannya dipenuhi dengan segala pergulatan dirinya dan
keimanannya kepada Tuhan, serta kesetiaannya saat Tuhan
mengujinya.
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Demikian Kitab Suci menuliskannya. Ada Nabi Ibrahim yang
diminta menyembelih anaknya, ada Musa dengan kaumnya yang
diselamatkan Tuhan dari kekuasaan Firaun tapi berkeliling selama
40 tahun, tersesat di padang pasir yang tandus dan kering,
sedangkan Musa sendiri tak sampai ke tanah perjanjian yang
dijanjikan Tuhan karena berdosa kepada Tuhan.
Ada Yunus yang lari dari tugas yang diberikan Tuhan
kepadanya sampai Tuhan menundukkannya. Ada Yesus yang terus
mengalami pergulatan hingga di ujung kematiannya di tiang salib.
Simaklah ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani:
“Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawancawan ini berlalu dari padaku, tapi janganlah seperti yang
aku kehendaki.” (Matius 26:39).
Yesus pun setelah itu ditangkap dan kemudian disalibkan.
Dan menjelang tiba ajalnya, Yesus berkata kepada Tuhan “Eli, Eli,
lama sabakhtani” (Tuhan, Tuhan, jangan tinggalkan aku).
Begitupun dengan Muhammad yang juga galau saat
mengalami kekosongan Wahyu dalam waktu yang lama sebagaimana
diabadikan dalam surat Ad Duha. Dan juga saat menjelang perang
Badar, beliau pun sempat menyatakan kegundahannya kepada
Tuhan seandainya dia dikalahkan dalam perang Badar.
Demikianpun saat-saat menjelang kematiannya, Nabi Muhammad
meratapi umatnya, “ummati, ummati” karena Tuhan memberikan
visi kepadanya, keadaan umatnya nanti, sebagaimana saat ini
keadaan umat Islam yang dilihatnya dahulu.
Sekilas saya ingin mengisahkan kisah para Rasul ini. Betapa
tidak mudahnya menangkap apa yang menjadi Kehendak Tuhan,
setiap Utusan Tuhan mengalami pergolakan iman dan keraguraguan, semua menjadi satu dalam kehidupan perjuangannya secara
berkelindan.
Lihatlah kisah para Utusan itu sebagai kisah historis, kisah
anak manusia dengan segala kelebihan maupun kekurangannya,
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yang dijadikan Tuhan sebagai sebuah pelajaran dan kisah-kisah
kesetiaannya yang dijadikan tuntunan bagi semua umat manusia,
dengan tidak mengkultuskannya dan tidak mempersandingkan
mereka semua dengan Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha Tak
Terhingga. Para Rasul itu bukanlah apa-apa dan bukan pula siapasiapa. Hanya oleh karena Perkenan Tuhan sajalah mereka menjadi
“ada” dan dikenang sepanjang masa. Kisah perjuangan dan
pengorbanan suci itulah yang seharusnya menjadi landasan dan
pandangan dunia bagi umatnya.
Sayangnya yang terjadi pada saat ini, justru syariat agama itu
yang telah menjadi tujuan itu sendiri. Saat cara telah menjadi tujuan,
maka dia akan kehilangan makna yang sesungguhnya. Ibadah syar’i
itu bertujuan menjadikan seorang itu bertaqwa dengan memiliki
moralitas yang tinggi, itulah tujuan dan esensi ibadah yang
dikehendaki Tuhan. Demikianpun ibadah shalat, bila seorang
melakukan shalat tapi tak membekas dalam sikap hidup sehariharinya, maka takutlah akan hal itu. Karena bukannya pahala
kebajikan yang diterima, tetapi azablah yang akan didapatkannya.
Betapa Tuhan mengingatkan dalam Al Quran terhadap orang-orang
yang shalat, Surat Al Anfal ayat 35.
“Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak
hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah
azab disebabkan kekafiranmu itu.”
Sungguh saat ini Tuhan sedang membangun Surga-Nya di
bumi. Netralitas keyakinan dan menjadi universal adalah prasyarat
Surga, agar tidak terjadi lagi pengkotak-kotakan yang membelenggu
manusia. Itulah Kehendak Tuhan yang akan mensemesta.
Wahai Bapak Marzani Anwar dan keluarga, jangan
berencana untuk menghabisi Eden sampai ke akar-akarnya
sebagaimana yang Anda ancamkan kepada kami. Sehakikinya Eden
adalah Surga Tuhan. Sedangkan pensucian Eden yang Anda nistakan
itu sesungguhnya adalah pengejawantahan wujud dari Shiratal
Mustaqim yang hidup dan nyata, bukan cerita bohong.
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Alkisah untuk menuju Surga itu ada jembatan yang harus
dilalui oleh manusia dan luasnya hanya seutas rambut dibelah tujuh,
sementara di bawah dan di sekelilingnya adalah api yang membara,
hanya mereka yang dapat melewati jembatan itulah yang akan
sampai ke Surga. Manusia bisa melewati Jembatan Shiratal
Mustaqim itu bergantung pada amal dan perbuatannya, ada yang
cepat sampai, ada yang lambat, ada juga yang tak pernah sampai dan
kekal berada di dalam api Neraka yang bergejolak. Demikian doktrin
ini diyakini secara mutlak kebenarannya oleh kaum muslimin hingga
saat ini.
Padahal, perkembangan pengetahuan manusia semakin
melejit, teknologinya merambah menguasai semesta, sementara
spiritualitas dan moralitas manusia masih sangat primitif, demikian
doktrin dan dogma agama tak pernah berkembang dari sejak zaman
manusia mengendarai unta hingga saat ini. Seribu lima ratus (1500)
tahun yang silam sangat sulit untuk menjelaskan kepada bangsa
Arab perihal Eskatologi Al Quran.
Demikianlah Tuhan menghadirkan kembali Utusan-Nya
untuk memperbarui, memaknai, menggenapi dan menjelaskan
segala rahasia-rahasia (mutasyabihat) yang terkandung di dalam
seluruh ayat-ayat yang termaktub di dalam Kitab Suci-Kitab SuciNya sehingga ayat-ayat di dalam Kitab Suci menjadi hidup dan
terbuka makna dan keluasannya. Sekaligus menjelaskan eskatologi
tentang Mahsyar, Surga, Neraka yang dimaksudkan Al Quran adalah
di bumi dan di semesta ini, bukan di tempat yang antah-berantah
karena tidak ada kehidupan di luar semesta ini.
Di dalam keliputan Tuhan Yang Maha Global, terdapat alam
semesta-alam semesta yang tak terhingga jumlahnya. Manakala satu
planet atau galaksi yang paling besar mengalami kekiamatannya,
pada saat yang sama akan terjadi proses kelahiran dan
kesempurnaan planet atau galaksi yang baru. Demikianlah,
kelahiran dan kematian, menjadi siklus yang beregulasi dan
bereinkarnasi dalam semesta.
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“(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang
lain dan (demikian pula) langit, dan mereka semuanya (di
padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah
yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.” (QS. Ibrahim 48)
Di sisi Tuhan-lah khazanah ilmu itu, Dia akan
menurunkannya kepada orang-orang yang dipilih-Nya dengan kadar
yang telah ditentukan-Nya. Demikianlah di setiap zaman dan waktu,
kala Tuhan ingin menjaga kelanggengan ayat-ayat di dalam Kitab
Suci-Nya, Tuhan pun menurunkan Kerasulan-Nya di akhir zaman ini
agar manusia tidak lagi menyepelekan Ajaran-Nya di dalam Kitabkitab Suci-Nya yang terdahulu.
Seorang Sutan Takdir Ali Syahbana pernah menyatakan
kalau dirinya lebih besar dari pada Islam. Pernyataan seperti itu
sudah menjadi kelaziman di kalangan para pemikir bahkan banyak
yang lebih dahsyat dari pada itu. Itu karena dogma dan doktrin yang
diciptakan oleh para pemuka agama sendiri sehingga keluasan
makna ayat-ayat di dalam Kitab Suci Tuhan itu menjadi sempit dan
terbatas.
Tuhan telah berfirman di dalam Kitab Suci-Nya Al Quran
yang akan menjaga seluruh Wahyu-wahyu di dalam seluruh Kitabkitab Suci-Nya, surat Al Hijr ayat 9.
“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan peringatan
(Al Quran), dan sesungguhnya Kami benar-benar
memeliharanya.” (QS. Al Hijr 9)
Penyimpangan umat Islam terhadap Al Quran yang
merupakan Kitab Suci-Nya telah amat jauh kesesatannya. Sebagian
dari mereka menjadikan ayat-ayat dari Kitab Suci Al Quran sebagai
alat propaganda, kekerasan, kekejian, peperangan yang hendak
dimenangkan. Demikian ISIS setiap kali mengeksekusi seseorang,
membantai sesama manusia, mereka terlebih dahulu membaca Al
Quran, demikianpun kaum teroris radikal yang merusak,
menghancurkan rumah ibadah di antara sesamanya. Perbuatan itu
pun tulahnya berbalik kepada umat Islam sendiri, yaitu membuat
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umat dan bangsa lain menjadikan Al Quran sebagai bahan olok-olok
mereka.
Sebagian dari umat Islam menjadikan Ayat-ayat-Nya di
dalam Kitab Suci-Nya untuk mencari kehidupan, karir, gelar,
kekuasaan dan kekayaan. Sedangkan sebagian yang lainnya
menjadikan Ayat-ayat Tuhan itu sebagai mantra yang dibaca
berulang-ulang secara terus menerus, untuk memperoleh kesaktian
dan kanuragan.
Saat dunia sudah dirusuhi oleh kekerasan atas nama agama
yang dapat mengantarkan pada peperangan yang besar di dunia
yang melibatkan banyak bangsa-bangsa, adakah umat Islam masih
saja membatasi dan tak ingin percaya kalau Tuhan mengutus
Utusan-Nya, sebagaimana tidak mempercayai Malaikat Jibril
sebagai Utusan Tuhan di akhir zaman ini? Siapakah yang dapat
melerai segala konflik atas nama agama yang diliputi dendam
kesumat tak berkesudahan yang telah berabad dan bermilenium,
selain dari Tuhan sendiri yang melakukannya?
Tahukah Anda bahwa bumi yang kita tinggali ini sedang
dalam proses menuju kiamatnya? Manusia belum lagi menyadarinya
dan semua orang masih berkutat dalam pikirannya sendiri-sendiri
dan merasa paling benar dengan apa yang dipikirkannya dan
diyakininya, sementara ajaran agama yang semestinya menjadi
solusi dari segala konflik yang sekarang ini terjadi malah justru
menjadi sumber konflik itu sendiri. Agama menjadi pemantik api
peperangan sehingga banyak negeri yang terbakar oleh dahsyatnya
peperangan sebagaimana yang telah kita saksikan saat ini.
Tak ada umat yang menderita melebihi penderitaan umat
Islam pada saat ini, tetapi keadaan ini tak juga membuat umat Islam
sadar akan kesalahan dan dosanya. Sebagian besar tokoh-tokoh
Islam lebih memilih menyalahkan bangsa dan umat yang lain di luar
Islam daripada melakukan introspeksi diri.
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Wahai Bapak Marzani Anwar, bila tragedi kemanusiaan yang
saat ini terjadi, Anda katakan hanya sebagai penyimpangan dan
masih tak melayakkan Tuhan menurunkan Utusan-Nya untuk
menyatukan semua agama, solusi apakah yang Anda tawarkan untuk
mengatasi keadaan sekarang ini, bila Anda mempertanyakan dan
tidak melayakkan apa yang menjadi Keputusan Tuhan terhadap
agama?
Sesungguhnya seburuk-buruknya kejahatan adalah
kejahatan yang mengatasnamakan Tuhan dan agama. Telah
banyak peperangan dari masa ke masa, sebagaimana yang Anda
sebutkan tetapi peperangan itu tidak dilandasi atas nama Tuhan dan
agama. Seberapapun besarnya perang salib, sebagaimana yang Anda
sebutkan, tak seberapa karena pada waktu perang masih
menggunakan senjata yang tradisional. Maka Ketentuan Tuhan
belumlah waktunya untuk dinyatakan sebagaimana saat ini.
Jangan memperbandingkan sesuatu yang tak berbanding,
sedangkan peperangan saat ini sungguh sangat menakutkan.
Lihatlah perang Suriah saat ini, adakah Anda tidak melihat betapa
berbahayanya peperangan mazhab dan agama itu, yang dapat
melibatkan perang besar seluruh negara-negara di dunia? Hitunglah
jumlah korbannya dan daya rusaknya dengan peperangan masa kini
dengan senjata-senjata kimia dan senjata nuklir yang dapat
membuat bumi ini mengalami kehancuran totalnya sehingga kiamat
pun tak terhindarkan karena saat ini bumi telah tak mampu lagi
menahan bebannya. Dan bila ada peperangan yang dahsyat, maka
kendali poros bumi tak dapat lagi dipertahankan.
Karena itu, janganlah meragukan Kehendak dan Pertolongan
Tuhan saat ini. Dan hanya Tuhan-lah Yang Maha Mengetahui kapan
saatnya Dia menurunkan Kehendak-Nya. Siapa Anda di Hadapan
Tuhan Yang Maha Kuasa dan Tak Terhingga? Jangan
mengharamkan Tuhan berwahyu kembali dengan hujjah bahwa
Islam telah sempurna dan Anda pun memberhalakan kesempurnaan
itu, dan menafikan Tuhan yang sesungguhnya sedang berwahyu
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kembali. Kesalahan terbesar dari umat Islam secara umum dan yang
mengakibatkan umat Islam mengalami keterpurukan saat ini,
disebabkan doktrin yang telah merata di semua lapisan masyarakat
Islam yang menutup kemungkinan Tuhan berwahyu kembali.
Padahal, sepanjang masa perguliran alam semesta dan
dengan kehidupannya, Tuhan selamanya berwahyu. Adapun wahyu
yang diterima Eden sejak awal hingga kini dan tak pernah bergeser,
yaitu perjuangan anti kemusyrikan dan menegakkan ketauhidan.
Dan itu adalah hal yang paling utama bagi perjuangan Kerasulan,
tetapi ketika kami memperjuangkan ketauhidan sebagai Perintah
Tuhan dan Malaikat Jibril, yaitu mengingatkan kemusyrikan bangsa
ini terhadap Nyi Loro Kidul di Pantai Pelabuhan Ratu (1999),
aktivitas kami itu tetap saja tak ditanggapi dengan baik, bahkan Kyai
Kholil Ridwan (salah seorang ketua MUI) menyatakan, “Apa yang
dilakukan Komunitas Eden itu seperti berwudhu dengan air
kencing.”
Demikian, bagaimana tokoh-tokoh dan pemuka agama
mengharamkan Tuhan berwahyu kembali dalam kehidupan nyata
umat manusia melalui Utusan-Nya. Segala kebaikan apa pun tak
akan pernah diterimanya. Padahal, Al Quran secara tandas
menyatakan bahwa Tuhan senantiasa akan menurunkan MalaikatNya dan ruh (Malaikat Jibril) dari Perintah-Nya, kapan pun itu
dikehendaki-Nya. Dan adalah Hak Tuhan untuk memilih hambahamba-Nya yang dilayakkan-Nya untuk menerima Wahyu-wahyuNya.
“Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa)
wahyu dengan Perintah-Nya kepada siapa yang Dia
kehendaki
di
antara
hamba-hamba-Nya,
yaitu:
"Peringatkanlah olehmu sekalian, bahwasanya tidak ada
Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka hendaklah kamu
bertakwa kepada-Ku." (Al Quran Surat An Nahl ayat 2)
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“(Dialah) Yang Maha Tinggi Derajat-Nya, Yang
mempunyai 'Arsy, Yang mengutus Jibril dengan
(membawa) Perintah-Nya kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hamba-Nya, supaya dia
memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan (hari
kiamat).” (Al Quran Surat Al Mu’min ayat 15)
Kami kaum Eden mempercayai bahwa Malaikat Jibril Ruhul
Kudus yang diturunkan Tuhan untuk menjadi Rasul-Nya bersamasama dengan Paduka Bunda Lia Eden. Dalam Kehendak-Nya, Tuhan
tidak tergantung pada persetujuan manusia. Setiap kali, sejarah
turunnya Wahyu Tuhan dan Utusan-Nya memang senantiasa
dipenuhi misteri dan tidak mudah bagi masyarakat untuk
memahaminya. Sejarah mencatat bahwa para penentang utama para
Nabi di saat pengutusannya adalah para pemuka agama yang salah
memahami Pesan Tuhan karena mereka tak dapat lepas dari konflik
dan kepentingannya.
Pra-konsepsi yang telah tertanam dalam menjadi dogma
itulah yang menyebabkan banyak para pemuka agama dalam
sejarahnya gagal melihat Kehendak Tuhan. Sebagaimana disebutkan
Tuhan dalam Al Quran dalam Al Baqarah ayat 87.
“Dan sesungguhnya telah Kami berikan Kitab kepada Musa
dan Kami iringi di belakangnya dengan beberapa Rasul,
dan telah Kami berikan kepada Isa anak Maryam
keterangan-keterangan dan Kami sokong dia dengan Ruhul
Qudus. Maka apakah setiap datang kepada kamu seorang
Rasul dengan yang tidak sesuai dengan hawa-nafsu kamu,
kamu pun menyombongkan diri? Maka sebagian kamu
mendustakan dan sebagian kamu membunuh.”
Sejarah telah membuktikan Kehendak Tuhan tak dapat
dibatasi dan dipenjara oleh sebuah konsepsi yang ada dalam benak
seluruh manusia, apalagi dibatasi oleh sebuah konsepsi agama,
mazhab apalagi pemikiran. Seberapapun upaya para tokoh agama
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untuk menghabisi Eden sebagaimana yang Anda lakukan saat ini,
tak dapat menghentikan Kehendak Tuhan.
Sejarah mencatat bagaimana Yesus yang disalib dan dibunuh
oleh para pemuka-pemuka Yahudi, ajarannya hingga kini masih
lestari, bahkan umatnya mendunia. Demikian pula penentangan
kepada Nabi Muhammad dahulu, tak membuat ajaran Islam itu
hilang, malah sebaliknya dia berkembang sangat cepat. Cobalah
berefleksi sejenak, adakah tidak sama apa yang sedang dihadapi
umat Islam saat ini dengan Eden?
Dahulu juga orang-orang Yahudi dan Nasrani merasa
ajarannya itu sudah sempurna dan Yesus adalah satu-satunya jalan
menuju Tuhan bagi manusia. Hal tersebut dinyatakan di dalam
Kitab Suci-Nya, Injil sebagai berikut:
“Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu
mendengarnya.” (Injil Lukas 4:21)
“Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan
hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau
tidak melalui Aku.” (Injil Yohanes 14:6)
Tapi bukankah Tuhan tetap menurunkan Nabi Muhammad
ketika umat Nasrani menuhankan Yesus? Sunnah Tuhan terhadap
Kerasulan itu tak mungkin dapat dibatasi karena itu kehendak
semesta dengan siklusnya yang selalu menyeimbangkan, agar
terwujud kelestarian dan kelanggengan alam semesta dengan
seluruh ciptaan-Nya yang ada di dalamnya. Jangan menentang arus
perjalanan semesta karena semesta adalah perwujudan dari Tuhan
Yang Maha Kuasa. Semesta adalah kauniyah Firman Tuhan yang
nyata. Alam semesta senantiasa luruh dalam Kehendak Tuhan
(berserah diri-Islam). Itulah yang disebut jalan dan agama fitrah.
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Pengertian dan Makna Hakiki dari Islam
Islam dalam pengertian yang esensial-lah yang seharusnya
menjadi pijakan kaum Muslimin saat ini. Karena berserah diri
merupakan pijakan semua Ajaran Tuhan yang Tauhid yang selaras
dengan alam semesta. Maka merugilah orang-orang yang melawan
arus semesta dan fitrah dirinya. Dan itulah makna hakiki dari Islam
yang dinyatakan Al Quran tapi didustakan oleh umatnya sendiri saat
ini. Demikian beberapa contoh sikap Muhammad yang diabadikan
dalam Al Quran menyikapi menguatnya primordialisme kelompok
dan agama.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Baqarah 111-113:
“Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali
tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang
beragama) Yahudi atau Nasrani". Demikian itu (hanya)
angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah:
"Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang
yang benar".
(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan
diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka
baginya pahala pada Sisi Tuhannya dan tidak ada
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka
bersedih hati.
Dan orang-orang Yahudi berkata: "Orang-orang Nasrani
itu tidak mempunyai suatu pegangan", dan orang-orang
Nasrani berkata: "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai
sesuatu pegangan," padahal mereka (sama-sama)
membaca Al Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak
mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka
Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat,
tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya”.
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Kitab Suci Al Quran Surat Al Baqarah 135:
Dan mereka berkata: "Hendaklah kamu menjadi penganut
agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat
petunjuk." Katakanlah: "Tidak, bahkan (kami mengikuti)
agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim)
dari golongan orang musyrik."
Ayat ini menandaskan Teguran Tuhan kepada umat
beragama yang memiliki kecenderungan merasa paling berhak
masuk Surga dari pada umat yang lainnya. Dan secara tandas, Tuhan
menyatakan bahwa keselamatan itu bukan pada afiliasi seseorang
kepada suatu agama atau kaum, tetapi keselamatan itu ada pada
seberapa total seseorang berserah diri kepada Tuhan dan seberapa
besar kualitas keikhlasannya berbuat kebajikan (moralitas).
Sejak awal Tuhan dengan keras menegur sikap
keberagamaan yang sombong dan merasa paling benar dan paling
selamat. Sifat keberagamaan model seperti inilah yang menjadi sifat
umum masyarakat Islam saat ini. Bukan hanya kepada umat di luar
Islam, di antara sesama Islam pun mereka saling mengkafirkan
(takfiri). Itulah realitas keadaan umat Islam saat ini.
Doktrin superioritas Islam itulah yang saat ini merebak
disyiarkan dan ditanamkan oleh para pemuka agama, dan
direproduksi secara terus menerus. Padahal, doktrin superioritas
itulah yang berkali-kali ditegurkan Tuhan sebagai kultur Arab yang
sama sekali bertentangan dengan Islam yang mengajarkan pada
ketundukan, sebagaimana makna Islam itu sendiri.
Dari ayat Al Baqarah 135, terlihat betapa Nabi Muhammad
memberikan contoh kepada umatnya saat orang Yahudi dan Nasrani
menyerukan kepada Muhammad dan pengikutnya agar menjadi
Yahudi atau Nasrani, karena menurut mereka hanya merekalah yang
mendapat Petunjuk Tuhan dan keselamatan. Tetapi Tuhan
memerintahkan kepada Muhammad untuk menyerukan kepada
mereka agar tidak mempersekutukan Tuhan dan kembali kepada
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Ketauhidan yang merupakan inti semua Ajaran Tuhan, dan itulah
yang terpokok dari setiap Kerasulan yang diturunkan Tuhan
Kepada Bapak Marzani Anwar, Muhammad Rasul Allah telah
mencontohkan keteladanan sebagaimana yang diperintahkan Tuhan
kepadanya yang diabadikan kisahnya itu di dalam Al Quran. Bila
Anda seorang mukmin, maka ikutilah apa yang telah dicontohkan
beliau. Maka sikap dan perbuatan Anda kepada Elfa dengan
menyekap dan mengisolasinya, dan memaksanya untuk mengikuti
keyakinan Anda, itu mencederai ajaran Nabi Anda dan juga
bertentangan dengan Al Quran. Padahal, anak Anda sedang dalam
tugas menauhidkan semua agama sebagai Amanat Tuhan yang
diembannya. Jadi lebih baik bagi Anda untuk membebaskannya.
Terkecuali bila Anda tak bisa membedakan agama dan Tuhan.
Tuhan tidak menyuruh Muhammad agar orang-orang Yahudi
dan Nasrani itu menjadi pengikutnya, tapi Tuhan hanya
memerintahkan kepada Muhammad agar ke dua umat itu
menegakkan ketauhidan. Demikian Tuhan mengajarkan kepada
Nabi-Nya dan kaum yang menyertainya sebuah pengajaran yang
luhur bahwa kemenangan golongan atau kelompok itu tak penting
walaupun itu di tengah situasi di mana primordialisme agama,
kelompok, golongan, suku sedang menguat. Itulah contoh nyata
yang seharusnya diteladani oleh kaum Muslimin saat ini, karena
hanya dengan cara itulah umat Islam dapat keluar dari kesulitan dan
penderitaannya.
Maka, merugilah umat Islam radikal saat ini, yang telah
keluar dari garis Kitab Suci yang sesungguhnya dan lebih memilih
ayat-ayat perang di dalam Al Quran sebagai landasan hidup dan
perjuangannya. Iblis menyesatkannya, dan kultur bangsa Arab yang
sombong menyuburkan ideologi peperangan ini. Lepaskan diri dari
segala bentuk keegoan dan kesombongan, baik itu agama atau suku
dan ras karena hal itu berlawanan dengan hukum Universal Ilahi.
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Jangan menyalahi perjanjian Anda sebagai umat penengah
yang mengayomi dan membawa rahmat bagi semesta. Maka
berimanlah kepada apa-apa yang diturunkan Allah saat ini agar
umat Islam dapat memperoleh Pengampunan dan Rahmat Allah
kembali. Karena ketika umat Islam keluar dari perjanjiannya dengan
Tuhan, maka umat ini menjadi yang terbelakang, miskin, terjajah,
terlunta-lunta menjadi pengungsi dan dihinakan di negeri-negeri
orang, sebagaimana bangsa Israel dahulu yang menentang Rasulrasul Tuhan. Itulah yang terjadi pada umat Islam saat ini.
Umat Islam boleh saja meyakini bahwa Tuhan tak
menurunkan lagi Wahyu-Nya setelah Kenabian Muhammad
sebagaimana dogma yang diyakininya. Tetapi keyakinan terhadap
doktrin itu tak akan mengubah dan berpengaruh sedikitpun
terhadap Hak dan Kemahakuasaan Tuhan untuk menurunkan
kembali Wahyu-wahyu-Nya. Tuhan memiliki otoritas yang mutlak
dalam Kehendak-Nya. Dan adalah Hak Tuhan untuk menggantikan
suatu kaum dengan kaum yang lainnya, jika kaum itu mengingkari
perjanjiannya dengan Tuhan.
Demikian sejarah agama dengan Utusan-Nya terus
berkelangsungan di dalam keabadian Semesta-Nya. Tuhan
senantiasa terlibat di dalam kesejarahan kehidupan manusia dengan
mengutus Utusan-Nya bila jadwalnya telah sampai waktunya dan
menggantikan suatu kaum dengan kaum yang lainnya bila kaum itu
telah mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan.
Ketika Umat Islam menolak kehadiran Malaikat Jibril turun
kembali membawakan Wahyu-wahyu Tuhan, seharusnya umat Islam
belajar dan merefleksikan kembali betapa dahulu Nabi Muhammad
pun ditolak oleh umat agama sebelumnya, yakni umat Kristen dan
Yahudi. Mereka pun meyakini bahwa agama mereka telah sempurna
dan menyandarkan dirinya pada doktrin yang diambilnya dari ayatayat di Kitab Suci-Nya.
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Ketika para ulama Islam sebagaimana MUI memberikan
fatwa sesat terhadap Eden karena meyakini Malaikat Jibril sebagai
Utusan yang sejati di akhir zaman ini tak dimungkinkan
keberadaannya, dan hingga kini MUI tetap tak bergeming dengan
fatwanya itu, maka sampai kapan mereka mau menyadari
kesalahannya itu? Adakah mereka itu mau menunggu Negeri-negeri
Islam hanya tinggal puing yang berserakan dan ditinggalkan
penduduknya? Maka janganlah sampai keadaan itu tergenapi, baru
Anda mau menyadarinya.
Jangan lagi menyombongkan kesempurnaan agama Anda
karena sesungguhnya semua ajaran yang diturunkan Tuhan itu
sempurna. Tuhan adalah Maha Sempurna, maka tidaklah mungkin
Dia menurunkan ajaran yang tak sempurna kepada para UtusanNya. Tetapi bila pujian dan kesempurnaan yang dinyatakan Tuhan
itu menjadi kesombongan, maka Tuhan pun menurunkan UtusanNya kembali. Ketahuilah bahwa selamanya Tuhan menurunkan ayatayat seperti itu kepada Utusan-Nya kala Utusan-Nya dan kaum yang
menyertainya dapat memenuhi perjanjiannya dengan Tuhan.
Kepada Musa dan Bani Israel pun Tuhan menyatakan Pujian-Nya.
Al Quran Surat Al A’raaf 137
“Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas
itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian
baratnya yang telah Kami beri berkah padanya. Dan telah
sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji)
untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka. Dan Kami
hancurkan apa yang telah dibuat Fir`aun dan kaumnya
dan apa yang telah dibangun mereka.”
Tetapi tatkala bangsa Israel melanggar perjanjiannya dengan
Tuhan, maka Tuhan pun menimpakan azab baginya dan Tuhan
mengutus Utusan-Nya untuk mengingatkan Israel. Demikian
Hukum Tuhan itu terus berkelangsungan terhadap kaum-kaum yang
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ada dan yang sesudahnya, sebagaimana yang terjadi pada kaum
Muslimin saat ini.
Tuhan memang selalu memuji Utusan-Nya dan kaum yang
menyertainya jika kaum tersebut berhasil menunaikan segala tugas
yang diamanatkan kepadanya. Tetapi pujian itu tak selamanya.
Jikalau pujian itu membuat umat tersebut menjadi sombong, maka
segala pujian itu justru dapat berbalik menjadi kutukan.
Sebagaimana saat Muhammad Rasulullah dan orang-orang
yang menyertainya telah dapat memenuhi perjanjian dengan Tuhan
dan dinyatakan telah lulus dari Ujian-ujian Tuhannya, selayak setiap
Utusan-Nya dan kaumnya selalu mengalami berbagai Ujian Tuhan.
Dan Tuhan pun memberikan hadiah kepada umat-Nya dengan
menyatakan Pujian-Nya. Maka janganlah pujian itu justru
menjadikan sombong, merasa lebih mulia dan terhormat dari umat
yang lainnya.
Pahamilah konteksnya itu dengan sebenar-benarnya,
sebagaimana termaktub di dalam Al Quran Surat Ali Imran ayat
110:
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah
dari yang munkar, dan beriman kepada Allah…”
Sesungguhnya Pujian Tuhan kepada Muhammad dan yang
bersamanya, taklah bersifat kekal dan abadi. Selama umat Islam
dapat menjaga konsistensi perjanjiannya dengan Tuhan, maka
mereka akan menjadi sebaik-baiknya umat. Tetapi ketika umat Islam
tak lagi dapat menjaga perjanjiannya dengan Tuhan, maka pujian itu
serta merta akan hilang. Terlebih bila pujian itu justru menjadikan
umat itu sombong, merasa lebih mulia dan terhormat dari umat
yang lainnya. Demikianlah Tuhan menganulir satu umat dari umat
yang lainnya.
Wahai Bapak Marzani Anwar, janganlah menghadapkan ayat
Al Maidah kepada kami untuk menafikan Eden karena ayat itu
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ditujukan untuk Muhammad Rasulullah dan umat yang
menyertainya setelah mereka berhasil melalui seluruh Ujian-ujian
Tuhan yang sangat panjang dan melelahkan, penuh pengorbanan
darah dan air mata. Demikian Pujian Tuhan kepada Muhammad dan
orang-orang yang menyertainya.
Al Quran Surat Al Maidah ayat 3:
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu Nikmat-Ku,
dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka
barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja
berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.”
Ayat itu pun sekaligus sebagai Deklarasi Tuhan bahwa telah
tercukupkannya Pewahyuan kepada Nabi Muhammad pada saat itu.
Telah lengkap seluruh Kewahyuan untuk Nabi Muhammad
disampaikan Tuhan sebagai tanda bahwa masa Kerasulan Nabi
Muhammad telah hampir selesai. Jadi, ayat ini ditujukan untuk Nabi
Muhammad dan orang-orang yang setia menyertainya, bukan untuk
Anda dan keluarga Anda dan kaum yang sama dengan Anda. Karena
bagaimana mungkin Tuhan ridho dan ikhlas dan menyatakan pujian
kepada Anda dan kepada kaum Muslimin saat ini yang telah
menyimpangkan Ajaran-Nya sedemikian jauhnya?
Tuhan saat ini justru kesal oleh karena perbuatan kaum
radikal dan kesombongan umat Islam. Firman-firman-Nya di dalam
Kitab Suci-Nya dilecehkan dan dipertanyakan karena banyaknya
umat Islam yang melakukan tindakan anarki, kekerasan dan
peperangan atas Nama Tuhan. Janganlah menghadapkan-hadapkan
ayat itu kepada kami, karena ayat itu tak layak Anda pakai untuk
menolak Eden yang merupakan Kerasulan Akhir Zaman yang
membawa Amanah Pengadilan Tuhan.
Demikian kesaksian MUI Indonesia di saat saya diadili di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai terdakwa yang melakukan
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tindak pidana penodaan agama, logika yang diajukannya sama
seperti logika Anda.
Saat saya bertanya kepada MUI, bisakah MUI menunjukkan
ayat Al Quran yang menyatakan bahwa Kewahyuan itu telah terhenti
dan Malaikat Jibril tidak turun lagi sebagaimana yang MUI
fatwakan, ulama MUI tersebut tak dapat menjawabnya. Itu karena Al
Quran justru memastikan turunnya kembali Malaikat Jibril melalui
Surat An-Nahl ayat 2 dan Al Mukmin ayat 15 yang menandaskan
bahwa Malaikat Jibril senantiasa diturunkan Allah. Jadi fatwa MUI
jelas bertentangan dengan Al Quran.
Al Quran Surat An Nahl ayat 2:
“Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa)
wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia
kehendaki
di
antara
hamba-hamba-Nya,
yaitu:
"Peringatkanlah olehmu sekalian, bahwasanya tidak ada
Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka hendaklah kamu
bertakwa kepada-Ku."
Al Quran Surat Al Mukmin ayat 15:
“(Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang
mempunyai 'Arsy, Yang mengutus Jibril dengan
(membawa) perintah-Nya kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hamba-Nya, supaya dia
memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan (hari
kiamat).”
Sulit untuk dipungkiri anggapan dunia bahwa umat Islam
kini telah merusuhi dunia karena terorismenya dan keberadaan
kaum radikalnya. Radikalisme dan Islam sudah seperti dua sisi mata
uang yang sama. Padahal,terorisme itu menodai Islam itu sendiri.
Mengapa Rahmatan Lil alamin menjadi Fasadan Lil alamin?
Sulitnya membedakan antara terorisme dengan Islam karena segala
tindakannya yang kejam itu, selalu merujuk pada Al Quran maupun
fatwa-fatwa ulama terdahulu dan yang kemudian.
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Keruwetan dan problematika agama saat ini sudah seperti
benang kusut yang tak dapat diurai. Lihatlah Islam itu kini telah
berkeping-keping jumlah dan sektenya di setiap mazhab, tarekat,
kelompok, dan masing-masing mengklaim sebagai yang paling
benar. Demikianpun dengan agama yang lainnya, maka Tuhan
mengambil jalan pintas, efisien, yaitu menyatakan Penghapusan
Agama dan Penyatuan Agama dengan Ketauhidan kepada Tuhan
Yang Maha Esa sebagai landasannya.
Bukankah untuk itu Muhammad Rasulullah diturunkan?
Sebagaimana yang diabadikan di dalam Al Quran yang esensi isinya
adalah penegasan Keesaan Tuhan (Tauhid) dalam membangun
peradaban yang berakhlaqul karimah.
Seharusnya, Anda bisa membedakan antara agama dengan
Tuhan dan Firman-Nya yang hakiki dan yang melekat pada-Nya.
Esensi atau ruh dari agama itu abadi, tapi casing atau
pembungkusnya yang senantiasa berubah, mengikuti zaman dan
waktu.
Mengapa syariat setiap Nabi berbeda antara satu dengan
yang lainnya? Berbeda-beda kiblatnya, berbeda Kitab Sucinya tapi
hakikat artinya sama. Di dalam Al Quran istilah ini disebut nasakh
dan mansukh. Pergantian hukum setiap masa Kerasulan selalu
terjadi sebagaimana yang disebutkan Tuhan di dalam Al Quran
Surat Al Baqarah 106:
“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan
(manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih
baik daripadanya atau yang sebanding dengannya.
Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu?”
Dan Al Quran Surat An Nahl 101-102:
101. Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat
yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih
mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka
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berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang
mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka
tiada mengetahui.
102. Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan wahyu
(Al Qur'an) itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk
meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman,
dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orangorang yang berserah diri (kepada Allah)".
Adapun yang kekal adalah seluruh sifat-sifat yang luhur dari
Tuhan. Cinta kasih, adil, benar, suci, bijaksana, itulah yang kekal
sepanjang masa dan sebagaimana kisah-kisah suci diajarkan oleh
seluruh Kitab Suci sejak Weda, Tripitaka, Taurat, Injil maupun Al
Quran.
Adapun mengenai bentuk dari syariat agama itu sendiri akan
terus mengiringi hukum perubahan. Umat beragama tak mungkin
membiarkan dirinya stagnan dan berhenti di satu titik, karena itu
menyalahi hukum semesta. Alam dan seluruh isinya terus bergerak,
berotasi, dan setiap saat, detik, berubah dan bergerak. Tidak satu
pun di alam semesta ini yang tak berubah, demikian pula agama.
Syariat para Nabi berubah seiring dengan perjalanan waktu dan
zaman, mengikuti dinamika perubahan kehidupan manusia di masa
itu.
Setiap Umat Memiliki Batas Masa Waktunya,
Demikian Hukum Semesta Mempergulirkannya
Alam semesta dan seluruh isinya berputar secara siklikal
bagai jarum jam yang tak akan berputar balik arah dan tak ada satu
makhluk hidup pun di alam semesta ini yang dapat keluar dari
hukum semesta yang Tuhan telah tetapkan ini. Demikian pun halnya
dengan agama, kaum atau umat semuanya mengalami perputaran.
Demikianlah kehidupan ini berkelangsungan, seperti manusia lahir
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menjadi bayi dan anak-anak, remaja, tua, mati dan lahir kembali
atau bereinkarnasi.
Demikianpun perguliran hukum Tuhan di alam, segala
sesuatu berawal dari yang kecil kemudian berkembang luas dan
menjadi besar, lambat laun semakin bergeser jauh dari kebenaran
awalnya dan akan sampai pada batas masanya. Beriringan dengan
masa berakhirnya itu, akan tumbuh atau akan muncul kebenaran
yang baru lagi menggantikannya. Demikianlah, hukum semesta itu
mengalami perguliran sebagaimana Al Quran menyatakannya:
Al Quran Surat Al A’raaf ayat 34:
“Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila
telah
datang
waktunya
mereka
tidak
dapat
mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat
(pula) memajukannya.”
Al Quran Surat Muhammad ayat 38:
“Dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti
(kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan
seperti kamu (ini).”
Demikian setiap umat dan kaum itu ada batas dan masanya.
Jikalau kaum itu tak menjaga perjanjiannya dengan Tuhan, maka
niscaya Tuhan akan menggantinya dengan kaum yang lain yang
dipilih-Nya. Demikian keberadaan agama pun mengalami
perguliran, mengikuti hukum semesta. Tuhan Yang Maha Kuasa
akan memperbaharui kaum tersebut bila masih dapat diperbaiki
agar dapat bertahan dan menjadi khalifah Tuhan di bumi. Dan itu
berlaku secara universal terhadap semua kaum, bangsa dan agama.
Jangan menolak Intervensi dan Kehendak Baik Tuhan yang
ingin menolong umat Islam, sedangkan umat Islam lah yang
membutuhkan Pertolongan Tuhan saat ini. Demikian Surga di
turunkan agar terjadi keseimbangan, pemulihan dan penyelamatan.
Untuk itu, penyatuan agama adalah prasyarat mutlak yang harus
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dipenuhi agar seluruh energi tidak terbuang secara percuma
sebagaimana konflik agama yang selama ini sedang terjadi.
Iblis saat ini sedang mempermainkan ajaran agama,
mengolah fanatisme, kecupatan, kesombongan beragama untuk
menjadi pemantik api peperangan, dan dia berhasil melakukannya.
Lihatlah api peperangan itu menghanguskan apa saja yang
dilaluinya. Itulah wujud Neraka yang diinginkan oleh iblis karena dia
menginginkan bumi ini menjadi Neraka dengan propagandanya.
Pada saat ini agama menjadi sarana yang efektif bagi iblis
untuk menghancurkan peradaban manusia. Fanatisme agama
didorong sedemikian rupa sehingga proses kehancuran makin cepat.
Proses ini tak disadari oleh umat beragama karena semua telah
terperangkap dalam jebakannya. Keegoan agama dan kekuasaan
dijadikan alat, bak pusaran magnet yang sangat kuat, hingga
menarik semua orang masuk dan terlibat di dalamnya.
Tugas dan amanah Surga adalah menyatukan seluruh umat
Tuhan dalam damai dan kasih. Tetapi bila manusia lebih memilih
peperangan dan kehancuran, maka itulah Neraka yang dipilihnya
sendiri. Dan bukankah bahan bakar Neraka adalah dari manusia?
Surga dan Neraka adalah pilihan, dan Tuhan menyelamatkan
mereka yang memilih bersuci di Surga, mengangkatnya ke bumi
yang baru dan langit yang baru. Demikianlah Tuhan senantiasa
menurunkan Rasul-Nya untuk menjaga segala kelanggengan
peradaban manusia dari kemusnahannya kala bumi mengalami
kekiamatannya.
Penyatuan agama yang Berketuhanan Yang Maha Esa
menyederhanakan segala kerumitan dan keribetan peribadatan umat
beragama untuk menemui Tuhannya secara langsung, serta
menyatakan kepada umat manusia bahwa Tuhan itu satu adanya.
Sebagaimana alam yang wujudnya bulat juga satu adanya, sehingga
manusia dari seluruh umat beragama tidak lagi memilah-milah dan
memisahkan antara Tuhannya dengan Tuhan umat beragama yang
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lain. Karena Tuhan seluruh umat beragama adalah sama, Tuhan
Yang Satu.
Wahai Bapak Marzani Anwar, berhentilah menyatakan
bahwa Tuhannya Eden itu berbeda dengan Tuhan Anda. Tuhan
adalah satu bagi seluruh alam semesta, seluruh kaum dan seluruh
agama, sebagaimana Tuhan telah menjelaskan Kehakikian WujudNya Yang Bulat Maha Global dan Tak Terhingga itu, yang
melingkupi segala senyawa di dalamnya, dari yang terkecil hingga
yang tak terhingga besarnya. Semuanya berada di dalam KeliputanNya.
Namun, bila Anda tetap bersikukuh bahwa Tuhan Anda itu
berbeda dengan kami, padahal kehakikian Wujud Tuhan telah kami
uraikan kepada Anda, itu pilihan Anda karena Surga dan Neraka
adalah pilihan. Tuhan tidak diuntungkan ataupun dirugikan dari apa
saja yang Anda pilih. Tetapi karena Dia telah mewajibkan atas DiriNya kasih sayang, maka senantiasa setiap kali manusia di ambang
kehancuran dan kerusakan, Tuhan menurunkan Pertolongan-Nya
dengan mengutus Rasul-Nya dan menjelaskan kepada Rasul-Nya
pelajaran dan pengajaran yang terhimpun di dalam Ayat-ayat-Nya
yang kemudian dijadikan pegangan bagi umat itu.
Dari kitab dan ayat-ayat itulah, umat manusia belajar
kesalahan maupun kebaikan, pertaubatan ataupun pengingkaran.
Dari sana pula manusia dapat anugerah pencerahan untuk menjalani
kehidupan dengan bahagia. Karena Surga adalah pilihan, maka
janganlah pernah Anda mengatakan Eden merekrut, mencuci otak,
apalagi menganiaya serta menjual Tuhan dan Surga. Jagalah lisan
Anda dari berkata-kata yang tidak pantas untuk Surga yang
dihadirkan Tuhan sebagai pertolongan bagi seluruh umat manusia.
Sejak awal, Eden tak pernah merekrut apalagi memaksa
seseorang untuk mengimani Eden. Eden itu identik dengan
pensucian, demikian hakikat Surga itu. Maka siapa pun yang datang,
seberapa terhormatnya orang itu di masyarakat, di mata Surga tak
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ada artinya. Keberartian di Surga itu adalah kalau seseorang itu
dapat melewati pensucian Surga dan dapat melewati Ujian-ujianNya.
Kiranya patut saya beritahukan kepada Anda bahwa jauh
sebelum Anda datang, bahwa di masa awal-awal sekali perjalanan
takdir ini, yang mendekat kepada Paduka Bunda Lia Eden adalah
para tokoh dan juga para pejabat baik formal maupun informal.
Sebut saja misalnya Gus Dur, Arswendo Atmowiloto, Adnan Buyung
Nasution, Mohamad Sobari, Syaukat Banjaransari, Emha Ainun
Najib, Parni Hadi dan banyak tokoh yang lainnya.
Namun sayangnya, mereka tak dapat melihat bahwa
kebenaran hakikilah yang mendatanginya. Mengapa para tokoh itu
tak dapat melihatnya? Karena yang dapat mengantarkan seseorang
hingga dapat melihat Kebenaran Tuhan adalah kemurnian dan
ketulusan. Kemurnian hati dapat menuntun seseorang mampu
melihat kedalaman. Sementara kebanyakan para tokoh-tokoh itu,
mereka hanya ingin melihat sekedarnya saja apa yang sedang terjadi
pada diri Paduka Bunda sehingga mereka tak menemukan
kebenaran yang sejati.
Kebenaran yang sejati itu terselimurkan atau tertutupi oleh
mata mereka sendiri yang masih memiliki banyak keinginan dan
kepentingan. Taklah berkah Surga itu datang sebelum pensucian
mendatanginya. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat artikel di
Website Eden dengan judul Ora et Labora.
Belakangan ada beberapa cendekiawan yang datang dan ikut
pensucian seperti Bapak Bambang Pranowo dan Bapak Komaruddin
Hidayat. Ada juga peneliti yaitu Bapak Syafii Mufid dan juga Anda
sendiri, yang sama-sama dari Departemen Agama. Sebagian dari
tokoh-tokoh itu “dikerjain” atau kata positifnya adalah disucikan.
Banyak orang yang mendekat ke Eden gagal memahami arti
pensucian baginya, itu karena yang dihadapinya adalah dirinya
sendiri. Dan sesungguhnya tak mudah menaklukkan diri sendiri dan
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menghilangkan segala kekurangan dan sifat buruk dalam diri yang
telah melekat, padahal itulah arti pensucian. Pertaubatan,
pengorbanan dan perjuangan adalah syarat pertama mendapatkan
kelapangan jalan menuju Surga.
Sungguh saya menjadi saksi atas pensucian teman-teman
semua dan bagaimana Tuhan mengolah sifat Paduka Bunda Lia
Eden untuk mensucikan. Seringkali Paduka Bunda Lia Eden dipakai
Tuhan untuk mensucikan siapa pun yang datang. Dan yang
membuat kami seringkali terjebak adalah ketika kami keliru menilai
Paduka Bunda Lia Eden dengan mengukurnya dari standar yang
telah baku, sebagaimana kebakuan itu dijadikan barometer untuk
mengukur kebenaran Paduka sebagai Utusan.
Padahal, seringkali Paduka Bunda memerankan dirinya
sendiri untuk menjadi Peraga Tuhan dalam memantulkan balik
segala negativitas atau sifat seseorang itu. Maka, seringkali orang
kecewa karena dia sudah punya harapan terhadap Sang Utusan dan
dari yang diharapkannya itu justru sebaliknya yang terjadi.
Seringkali karakter Paduka Bunda digunakan oleh Malaikat
Jibril, atau diolah untuk menjebak seseorang hingga keluarlah sifatsifat buruk orang itu, dan setelah itu diadilinya. Karakter Paduka
Bunda yang lugu polos, lugas dan sangat berwarna, seringkali
dijadikan cermin yang dapat memantulkan balik segala sifat-sifat
buruk kami untuk disucikan.
Sebagai contoh diwajibkan kepada kami untuk selalu
bertanya kepada Tuhan dalam setiap langkah kami dan kepada
Paduka Bundalah kami bertanya, karena beliaulah yang memiliki
mandat, mendengar langsung apa yang disampaikan Tuhan. Tetapi
kalau hati dan pikiran kami tidak jernih dan ada pamrih saat kami
bertanya, bisa saja jawaban Paduka Bunda justru menjerumuskan
kami ke dalam ‘kolam’ pensucian. Karena itu, kami harus selalu
menjaga kejernihan dan kewaspadaan agar tidak terjebak dalam
pensucian. Itulah yang Anda tidak pahami di dalam pensucian Eden.
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Seringkali umat manusia gagal memahami Kerasulan saat
datangnya seorang Utusan Tuhan. Kegagalan itu disebabkan karena
manusia selalu mengharapkan keinginan itu terwujud sebagaimana
yang dimauinya, sementara dia tak ingin disucikan dari segala dosa
dan kekurangannya. Menginginkan Pertolongan dari Tuhan tetapi
tak mau berkorban. Dan yang paling awal dari pengorbanan itu
adalah pertaubatan, mengakui kesalahan dengan jujur, gamblang,
terbuka dan langsung kepada siapa kita telah suka berbuat salah.
Pada tahap ini saja manusia itu sulit melakukannya.
Saat manusia bergelimang dengan dosa, maka sangat sulit
sekali bagi mereka untuk mengenali Kerasulan yang hakiki karena
tertutup oleh tabir yang sangat tebal. Tabir itu adalah dosa-dosa itu
sendiri. Pertaubatan dan pengakuan dosa adalah demi menyibak
tabir itu, sehingga seseorang dapat mengikuti langkah selanjutnya,
yaitu menebus segala kesalahan dan dosa kepada manusia dengan
meminta maaf dan menebus kesalahan itu. Setelah itu tahap
selanjutnya adalah memperbaiki dan menjaga diri agar tidak
melakukan dosa dan kesalahan yang sama.
Kerendahan hati, pengorbanan, melepaskan segala
keterikatan terhadap apa pun, itulah jalan yang memudahkan
seseorang untuk melihat Kerasulan dan mengikutinya. Itulah yang
sulit dilakukan para tokoh yang sudah populer dan memiliki banyak
keterikatan dan status sosial di masyarakat. Maka tak mudah bagi
mereka untuk menerima, apalagi mengikuti jalan Kerasulan. Bilapun
mereka menerima, di tahapan awalnya mereka sudah tak sanggup
melangkah ke jenjang yang berikutnya.
Umumnya yang terjadi di dalam masyarakat, bila ada
seseorang yang diberikan karunia oleh Tuhan, berbondong-bondong
mereka mendekat kepadanya untuk memperoleh berkah. Padahal,
berkah itu hanya dapat diperoleh bila ada doa dan kebajikan yang
diperbuatnya secara bersungguh-sungguh.
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Malaikat Jibril terkadang memerankan dirinya sebagai Nabi
Khidir yang membocorkan perahu sebagaimana terjadi dalam kisah
Nabi Musa yang diabadikan di dalam Al Quran Surat Al Kahfi ayat
60-82. Demikian sebagai pemimpin Eden, Malaikat Jibril sering kali
melakukan hal itu.
Bila ingin mengibaratkan Eden itu sebagai perahu, maka bila
dia melihat ada penumpang dari perahu itu yang dapat membuat
kegagalan rencananya itu, ia akan mengantarkan penumpangnya itu
pada sebuah ujian yang tak mudah dilalui. Sehingga penumpang itu
akan tereliminasi dari perahu tersebut.
Dengan demikian dia dapat membawa perahu itu berlayar
mengarungi ombak dan badai yang besar. Namun bagi mereka yang
setia, mau berkorban dan kukuh, maka merekalah yang
diperkenankan berada di dalamnya. Demikian Malaikat Jibril-Ruhul
Kudus mengamankan bahteranya itu dari segala kemungkinan yang
dapat menggagalkan rencana perjalanannya. Sedangkan kami semua
yang menjadi penumpang di bahteranya ini, tidak ada satu pun dari
kami yang bisa menjaminkan diri kami sendiri. Karena setiap saat
bila kami melakukan kesalahan apalagi bila itu fatal, maka kami
dapat diturunkan setiap saat, termasuk saya sendiri. Karena itulah
kami semua di sini harus tetap terjaga agar tidak melakukan
kesalahan.
Anak Anda, Divi, marah-marah di media sosial. Katanya
kami, Eden, masih terus mengejar Elfa padahal Elfa adalah milik
keluarga. Malaikat Jibril berprinsip: kau datang kuucapkan selamat
datang, pergi kuikhlaskan. Kalau seseorang tak dapat melewati Ujian
Tuhan di Eden, di antara mereka ada yang dikeluarkan dan ada yang
memilih keluar sendiri sesuai dengan pilihannya.
Namun, Elfa di luar kasus ini, dia Anda seret keluar dari
Eden dan Anda sekap di Yayasan Rehabilitasi Narkoba dan Orang
Stress karena Anda merasa berhak mengurusi keyakinan anak Anda
tersebut. Sebagai seorang yang sudah dewasa, dia meminta tolong
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kepada LBH Jakarta dan kepada kami agar dapat membebaskannya
dari ketersekapannya oleh Anda itu.
Eden adalah bentangan Shiratal Mustaqim yang
sesungguhnya nyata, bukan dalam imajinasi. Eden adalah
pengejawantahan secara nyata dari Titian Serambut Dibelah Tujuh
dalam mitologi jembatan menuju Surga, sebuah realitas yang nyata
bukan imajiner. Itulah yang Anda tak pahami walaupun Anda sudah
menyaksikannya sedemikian lama.
Surga dan Titian Shiratal Mustaqim, bukan di alam yang
antah-berantah, tapi dia nyata di dalam kehidupan ini, di bumi dan
di semesta ini. Setelah Tuhan menjelaskan secara detail bahwa
Wujud-Nya tidaklah gaib sebagaimana yang disebutkan dalam Al
Quran Surat Al A’raaf ayat 7, maka konsekuensinya tidak ada
kehidupan di luar ke Maha Bulatan Tuhan yang tak terhingga. Surga
dan Neraka ada di dalam kehidupan semesta ini, pada dimensi ini,
karena sesungguhnya alam semesta adalah Wujud Nyata Ilahi.
Karena alam semesta adalah Logika Tuhan yang imanen,
maka segala peribadatan umat yang beriman di Surga-Nya tak
mengikuti doktrin dan dogma agama tetapi sebuah peribadatan
berwawasan ke depan. Peribadatan yang melampaui sekat-sekat
agama dan doktrin yang tak membutuhkan perantara dan
diperantarai. Ekspresi Kebertuhanan secara langsung kepada-Nya
yang tak membutuhkan segala kerumitan dan keribetan. Yang
terpokok adalah datang kepada-Nya dengan hati yang tulus dan suci
menyembah Tuhan dalam ruh dan kebenaran. Peribadatan Surga
adalah peribadatan umat manusia modern yang bersifat universal,
personal dan selaras dengan alam. Sebagaimana yang dinyatakan Al
Masih Ibnu Maryam:
“Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba,
bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini
dan bukan juga di Yerussalem. Kamu menyembah apa
yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami
91

kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa
penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa
dalam roh dan kebenaran, sebab bapa menghendaki
penyembah-penyembah demikian. (Injil Yohanes 4 : 21-24)
Inilah masanya Tuhan menggenapi apa yang dinyatakan
Yesus, universalitas sebagai suatu yang fitrah karena pada diri
manusialah Bait Suci Tuhan yang sesungguhnya. Manusia diajak dan
menyembah Tuhan yang dirasakan kehadiran-Nya dan dikenal-Nya,
bukan berdasarkan doktrin dan dogma. Sehingga hubungannya
menjadi sangat personal. Komunikasi dengan Tuhan tak lagi
menjadi monopoli para pemuka agama.
Merasakan Kehadiran Tuhan tak lagi hanya dirasakan oleh
segelintir sufi, tetapi Tuhan akan dirasakan hadir secara masif oleh
umat manusia karena Tuhan telah membukakan kepada manusia
pengetahuan tentang Diri-Nya kepada publik dan menghadirkan
Surga dan Kerajaan-Nya ke dunia manusia sehingga tak ada lagi
sekat-sekat yang memisahkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Semua bergantung dan terpulang pada pilihan manusia, adakah
dia memilih Surga atau memilih Neraka.
Kitab-Kitab Suci Tuhan itu ibarat mata air jernih yang keluar
dari bumi yang dapat diambil oleh siapapun yang membutuhkannya.
Tapi sayangnya mata air yang jernih itu kini dikooptasi, dan
dikapling-kapling oleh mereka yang memiliki banyak kepentingan.
Dibuatlah segala peraturan yang membuat masyarakat tak lagi dapat
mengambil air dari mata air yang jernih itu secara langsung. Air
jernih itu pun kini telah keruh karena telah terkontaminasi oleh
banyaknya bakteri kepentingan yang mengandung banyak penyakit
kesombongan dan keegoan sehingga banyak orang yang sakit
karena meminum air itu.
Demikianlah perumpamaan tentang agama dengan para
tokohnya saat ini. Karena itulah Tuhan ingin menghapuskan segala

92

peraturan yang menghambat itu, agar masyarakat dapat kembali
mengambil air dari mata air yang jernih secara langsung tanpa
hambatan sebagaimana sediakala awalnya.
Semoga perumpamaan ini memudahkan masyarakat
memahami Kehendak Baik Tuhan yang disampaikan Eden. Tiadalah
maksud yang lain selain dari menyampaikan Kerinduan Tuhan yang
menginginkan semua umat-Nya kembali dalam Pelukan-Nya dalam
damai dan kasih di Surga-Nya.
Eden hanya menyampaikan apa-apa yang diperintahkan
Tuhan dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan-Nya.
Kewajiban kami hanyalah menyampaikannya kepada seluruh umat
manusia.
Taklah
boleh
kami
menguranginya
ataupun
melebihkannya, maka pernyataan Penghapusan Semua Agama dan
Penyatuannya adalah Perkataan Tuhan semata karena Tuhan-lah
yang memiliki Hak Prerogatif atas semua agama dan adalah Hak
Tuhan untuk menyatukannya. Semua itu adalah demi kebaikan umat
manusia sendiri.
Ajaran agama diturunkan Tuhan untuk mengantarkan umat
manusia kepada-Nya. Akan tetapi ketika agama dan Utusan yang
diturunkan-Nya itu justru dituhankan, maka menjadilah seperti
sekarang ini, di mana setiap agama memiliki Tuhannya masingmasing dan menjadi banyak sekali, padahal sesungguhnya Tuhan itu
adalah Maha Esa. Dan adalah Hak Tuhan untuk mengembalikan
seluruh umat-Nya untuk berpulang kembali kepada-Nya.
Sungguh konflik dan keruwetan keagamaan telah sampai ke
klimaks kekrisisannya. Lihatlah kekejaman ISIS, Boko Haram,
Assyabab, Al Qaidah, Taliban dan konflik sektarian antara Sunni dan
Syiah. Itu semua berawal saat segala keegoan dan kesombongan
dimaksimalkan dan melahirkan konflik bahkan peperangan yang
tidak berkesudahan dan telah merusuhi dunia.
Di sisi yang lain ada umat Kristen yang sangat yakin dengan
penuhanannya atas Yesus. Dan di sisi yang lainnya lagi ada umat
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Hindu yang memiliki sebegitu banyak dewa yang dituhankannya.
Belum lagi setiap agama memiliki sekte-sekte yang sangat banyak.
Betapa akutnya problema agama pada saat ini. Karena itulah Tuhan
mengambil kebijakan untuk menghapuskan agama yang telah
dituhankan itu dan menyatakan agar semua umat beragama
berpulang hanya kepada-Nya semata. Terimalah Pertolongan Tuhan
ini dengan lapang hati karena darinya terbentang jalan keselamatan
dan kebaikan bagi seluruh umat-Nya.
Netralitas Berkeyakinan adalah Solusi dari Tuhan untuk
Perdamaian Dunia dan Penyelamatan
Penyatuan agama mungkin terlihat utopia dan mustahil. Bagi
manusia mungkin itu mustahil tetapi tidak bagi Tuhan karena
Tuhan-lah yang memiliki segalanya. Maka sekali lagi saya ingin
mengulangi pernyataan ini kepada Anda bahwa pernyataan
Penghapusan Agama dan Penyatuan Agama semata berasal dari
Tuhan. Kami hanya menyampaikan apa-apa yang dikehendaki-Nya
kepada umat manusia.
Dan bila itu telah menjadi Kehendak Tuhan dan telah
disampaikan pada umat manusia, niscaya alam semesta akan
mengolah sehingga keadaan itu menjadi terwujud. Penghapusan
Semua Agama dan Penyatuan Semua Agama adalah Hak Prerogatif
Tuhan semata dan inilah Pertolongan Tuhan untuk seluruh umatNya, sebagaimana yang disebutkan Al Quran.
Al Quran Surat Ar Ra’du ayat 39:
“Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan
menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah
terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh).”
Al Quran Surat Al Israa ayat 86:
“Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, niscaya Kami
lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan
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dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan
seorang pembela pun terhadap Kami.”
Penyatuan Agama adalah benih yang sedang tumbuh dari
pembusukan agama-agama karena pada hakikatnya sejak awal
mulanya agama, umat manusia itu satu adanya sebagaimana yang
tertulis dalam Al Quran Surat Al Anbiyaa ayat 92.
“Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu
semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka
sembahlah Aku.”
Kegagalan Anda memahami pensucian di Eden adalah
karena bersandar pada patokan yang umum dan linear.
Kompleksitas pensucian Kerasulan di Eden sulit Anda pahami
terkecuali Anda harus menerima bahwa Eden adalah Surga hakiki
yang diturunkan Tuhan, di mana Imanensi Tuhan terasa begitu kuat
di dalamnya. Kekuatan itulah yang membuat kami dapat bertahan
dalam situasi dan ujian yang musykil sekalipun. Itulah yang Anda
tidak mengerti. Terlebih Anda memiliki pamrih, maka tak mungkin
bisa memahaminya.
Kalau menuduh Eden melakukan kebohongan, lihatlah
apakah kebohongan itu menguntungkan salah satu pihak? Orang
berbohong biasanya karena dia takut dosa dan kesalahannya
diketahui orang lain, maka dia melakukan kebohongan untuk
menutupinya, atau dia berbohong untuk menipu dan mendapatkan
keuntungan dari kebohongan itu.
Manakah yang Anda sebutkan sebagai kebohongan, kalau
sesungguhnya kebohongan itu untuk membalas kebohongankebohongan yang pernah kami lakukan? Kebohongan yang pernah
kami lakukan itu diakumulasi menjadi ujian yang mempermalukan
kami dan dapat membuat kami kehilangan pegangan dan
kepercayaan, karena inilah hari Pengadilan Tuhan.
Semua kesalahan dan dosa yang tersembunyi sekalipun akan
tertampakkan dengan sistem yang tidak keluar dari Sistem
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Sunatullah dan kamilah peraganya agar menjadi pelajaran dan isian
Kitab Suci Eden, Kitab Kehidupan yang sebagiannya berisi cara agar
bisa mapan dan selamat dalam titian Shiratal Mustaqim.
Anda menyatakan kebohongan Eden terkait dengan
bencana-bencana yang akan menimpa bangsa ini. Berita bencana
dan musibah yang disampaikan adakah itu belum terselenggara?
Bukankah sebagiannya telah terselenggara sebagaimana Tsunami
Aceh, Gempa Padang, Siberut, Gempa Yogya, Gempa dan Tsunami
Pangandaran, lumpur Lapindo dan banyak lagi yang lainnya.
Adapun menyangkut ketetapan harinya, Tuhan memang
mengujikan kami. Tetapi sesungguhnya bencana yang telah kami
sampaikan ke publik niscaya akan tergenapi karena hal itu telah
tercantum dalam nubuatan ayat-ayat di Kitab Suci. Bencana dan
peristiwa itu niscaya akan terjadi karena bumi ini memang sedang
dalam proses kekiamatannya dan proses ini akan terus meningkat
menuju kematangannya.
Kobaran api oleh kebakaran hutan atau gunung-gunung yang
kembali aktif, bahkan sebagian gunung-gunung itu sudah dalam
posisi yang berbahaya dan tanah longsor, terjadi di mana-mana. Bila
Anda mempertanyakan hal itu, sesungguhnya kaum-kaum yang
terdahulu pun senantiasa mempertanyakan mana bencana yang
telah disampaikan para Utusan-Nya itu. Sementara dari sisi kami,
ketidaktepatan apa-apa yang kami sampaikan berkaitan dengan
waktu dan harinya merupakan imbalan atas segala dosa dan
kesalahan yang pernah kami lakukan.
Sebelum orang lain dihakimi, kami sudah terlebih dahulu
dihakimi dan dibalaskan dosa-dosa kami yang terdahulu agar kami
dapat melunasi segala hutang-hutang karma kami sehingga kami
pun dapat menjalani Pensucian dan Ujian Tuhan dengan lapang
karena kepada kamilah Amanat Tuhan itu diberikan untuk kami
sampaikan kepada umat. Sungguh segala bencana, baik bencana
alam, sosial, politik, yang menghimpit bangsa ini maupun
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peperangan-peperangan yang sedang terjadi di bumi ini, itu adalah
merupakan wujud Neraka. Karena itulah Surga pun diturunkan
Tuhan sebagai penyeimbang.
Sehingga apa yang Anda katakan sebagai kebohongan
sesungguhnya hanyalah kesenjangan pemahaman akan ketetapan
waktu dari peristiwa itu. Sedangkan bagi Tuhan, hal itu menjadi
materi ujian bagi kami sekaligus Pertolongan-Nya, karena berita itu
apabila dikhidmati akan menjadi jalan penyelamatan untuk
mengadakan antisipasi menghadapi keadaan yang berat itu, atau
katakanlah itu sebagai peringatan dini dari Tuhan.
Dan ketika Anda memperolok-olokkannya dan menanyakan
azab itu, maka jadilah Anda sebagai orang-orang yang suka
memperolok-olokkan Rasul Tuhan dengan menanyakan datangnya
Azab Tuhan, sebagaimana Kitab Suci menuliskannya. Segala
peristiwa yang terjadi di bumi ini baik itu keperihan, kesakitan,
penderitaan ataupun sebaliknya yakni kesenangan, bila tidak ada
Utusan Tuhan yang menyatakannya, peristiwa-peristiwa itu hanya
akan dilihat sebagai peristiwa yang biasa dari sebuah siklus semesta.
Utusan Tuhan-lah yang memberitakan apa sesungguhnya yang
terjadi pada manusia dan alam-Nya, sehingga peristiwa alam itu
memiliki makna dan spiritual yang dapat diteladani sepanjang masa
untuk menjadi rujukan bagi kehidupan manusia.
Demikian Ayat-ayat Tuhan yang disampaikan Utusan-Nya
itu meliputi Pengadilan dan Penghakiman Tuhan. Pergolakan alam
merupakan wujud dari Pengadilan Tuhan terhadap kehidupan
manusia dan alam-Nya. Peristiwa-peristiwa itu memiliki latar
belakangnya masing-masing, sedangkan penjelasannya akan
menjadi isian Kitab Suci Eden. Maka berhati-hatilah dan jangan
sembarang menilai, apalagi mencemooh dan berupaya menghasut
dan menggalang masyarakat luas demi untuk memusnahkan Eden.
Karena bila Kebenaran Tuhan-lah yang kami sampaikan, maka
segala fitnah itu akan kembali kepada yang meluapkannya.
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Segala kejahatan dan bencana serta penyakit yang
memaksimal pada saat sekarang ini sesungguhnya merupakan
bagian dari prosesi penggenapan apa-apa yang telah disampaikan
Utusan-Nya agar umat manusia paham apa yang sesungguhnya
sedang terjadi. Sehingga mereka pun dapat menyadari segala
kesalahannya, maupun dosa-dosanya, serta memperbaiki sikap dan
tindak-tanduknya dalam kehidupannya.
Di Eden, Ruhul Kudus menapaktilasi kembali pengajarannya
sebagaimana dahulu kepada para Nabi. Perjalanan ujian kami
terangkum di dalam ayat-ayat dan Kitab-kitab Suci yang diturunkan
kepada para Nabi dahulu, perjalanan kami menggenapi ayat-ayat
yang telah dituliskan beribu- ribu tahun yang lalu. Malaikat Jibril
menjadikan ayat-ayat di Kitab Suci itu menjadi kontekstual pada
masa kini, dan kamilah yang dijadikan pelaku-pelakunya.
Tuhan tak menunggu kesiapan publik untuk menerima
sebuah pengajaran yang tak biasa, Dia tetap menghadirkan
Pengajaran-Nya, diminta ataupun tak diminta. Eden adalah sebuah
Pengajaran Tuhan yang sedang berlangsung dengan Malaikat Jibril
dan Paduka Bunda Lia Eden sebagai Utusan-Nya. Di Eden kami
memang sering dibuat pontang-panting untuk mengikuti segala
Ujian-ujian-Nya. Bila masih ada kendala di hati, niscaya kami tak
akan sampai di tempat tujuan yang Tuhan inginkan atas kami.
Tidak semua orang Eden dijadikan Tuhan sebagai contoh
teladan kebaikan dan kesetiaan. Di antara kami bahkan orang-orang
terdekat kami diperjalankan menjadi tokoh-tokoh antagonis yang
justru menjadi lawan dan musuh bagi Eden. Tergantung apakah
kami semua dapat lulus dari Ujian-ujian-Nya itu atau kami malah
marah dan tak dapat menerima itu dengan lapang sebagai Ujianujian Tuhan itu. Tuhan memang menjadikan kami semua sebagai
materi bagi Ujian-ujian-Nya. Keberhasilan maupun kegagalan
semuanya menjadi Pengajaran Tuhan dan tercatat di dalam
dokumentasi Eden.
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Pensucian Tuhan di Eden Menjadi Cermin Pembelajaran
Bersama
Betapa tidak mudahnya melewati apa-apa yang menjadi
Kehendak Tuhan. Bila kemelekatan dalam diri masih sangat besar,
maka sulit melewati Ujian-ujian-Nya. Hitungan manusia bukan
Hitungan Tuhan. Logika manusia berada dalam keterbatasan,
sedangkan Logika Ilahi berada dalam ketakterbatasan dan
ketakterhinggaan. Apa yang dianggap baik bagi manusia, belum
tentu baik bagi Tuhan dalam Kehendak-Nya.
Sampai luruh kami dalam Kehendak-Nya, takdir Kerajaan
Tuhan dan Surga-Nya berada dalam Rancangan-Nya, bukan
rancangan kami dan bukan pula milik kami. Kemenangan Eden
berada dalam Genggaman-Nya. Kemenangan kami adalah kesetiaan
kami kepada-Nya hingga akhir hayat kami.
Keinginan kami untuk dipercaya seringkali mengantarkan
kami pada ujian yang tak bertepi. Kejenuhan disesatkan, dinistakan
dan diusir serta dipenjarakan membuat kami ingin sekali keluar dari
keadaan ini dan ingin Tuhan memenangkan kami. Tetapi Tuhan
menginginkan kesetiaan tak terbatas dari kami, dan kesucian yang
utuh sebagaimana janji kami kepada-Nya. Kami percaya ujian-ujian
yang didatangkan Tuhan kepada kami, niscaya akan menurunkan
hikmah dan anugerah yang mensemesta bagi umat manusia.
Kepada Bapak Marzani Anwar, kami tak mengajak dan
memaksa siapa pun untuk meniti jalan sebagaimana jalan pensucian
kami di Eden. Kami terpanggil oleh ruh dan jiwa kami sendiri
sebagaimana juga anak Anda. Tak ada seorang pun yang memaksa
kami sebagaimana juga anak Anda. Suka, duka dan perih, bahagia
kami jalani sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan.
Ujian Tuhan yang didatangkan-Nya kepada kami tiadalah
terduga, tiada berpola dan tiada berpakem. Itulah ujian yang harus
kami jalani saat Tuhan sedang membangun fondasi Surga-Nya
karena bila Ujian-ujian-Nya itu berdasarkan pakem dan rujukan
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yang telah ada atau Ujian-Nya telah dapat diantisipasi tingkat
kesulitannya, maka belumlah itu dapat disebut ujian hakiki. Ujian
Kerasulan di Eden mestilah sampai kepada kemakrifatan dan
kehakikian kebenaran, mengapa?
Karena kesetiaan, cinta, ketawakalan yang hakiki baru dapat
terlihat ketika seseorang sampai pada ujian yang semacam itu. Bila
seseorang masih diuji Tuhan pada kebenaran yang umum dan juga
beriman berdasarkan rujukan dan pemahaman yang telah baku,
maka belumlah itu sampai pada hakikat ujian kesucian. Karena
pensucian itu haruslah sampai pada keberhasilan melewati kesulitan
yang paling ditakutkan, paling tak disukai, dan melalui pintu yang
tak pernah dipikirkannya maupun yang dipersangkakannya.
Akankah kami dapat melewati ujian-ujian Surga-Nya? Tak
seorang pun di antara kami yang dapat menjaminkan dirinya,
kecuali bersungguh-sungguh dan berdoa dan mengharap Kasih
Sayang Tuhan terhadap kami sehingga kami selalu terjaga tak
melakukan kesalahan dan dosa. Karena bila kami melanggar
perjanjian, setiap saat kami dapat dikeluarkan dari Eden.
Kepada seluruh umat dari segala agama dan bangsa, kami
mengajak agar dapat dengan jernih melihat segala pengajaran yang
dibentangkan Tuhan di akhir zaman ini. Longgarkanlah doktrin yang
membelenggu, bukalah hati seluas-luasnya untuk menerima
kebenaran dari Tuhan melalui hati yang paling terdalam.
Bertanyalah kepada-Nya secara langsung dengan berdoa secara
sungguh-sungguh dan tulus agar Tuhan menurunkan Tuntunan dan
Bimbingan-Nya secara langsung. Bertaubat, berendah hati dan
bersucilah selalu. Itulah jalan untuk dapat melihat, merasakan apa
yang menjadi Kehendak Tuhan di Surga dan di Kerajaan-Nya.
Jangan memperturutkan hawa nafsu dan mengandalkan
kepintaran atau keintelektualan karena semua hal yang bersifat
keakuan tak berlaku bagi Tuhan. Luruhlah dalam Kehendak Tuhan.
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Lepaskan segala ego, harkat, kepentingan pekerjaan, kepentingan
pribadi dan segala berhala serta segala kemelekatan diri.
Negeri ini adalah cikal bakal Kerajaan Tuhan di bumi, maka
terimalah itu dengan rasa syukur karena tak ada pertolongan bagi
bangsa ini dan bumi ini selain Surga. Dan terimalah Malaikat JibrilRuhul Kudus menjadi Kehendak dan Rasul Tuhan yang
menyelenggarakan segala hal yang menjadi Kehendak Tuhan.
Jadikanlah tulisan ini sebagai pelajaran dan pengajaran dari
Tuhan agar tak terulang pendurhakaan terhadap Rasul Tuhan,
terlebih bagi Surga yang diperuntukkan Tuhan untuk menolong
umat manusia. Semoga pensucian Surga tak menjadi olok-olok yang
dipermainkan, di sisi yang lain dimusuhi dan hendak dimusnahkan.
Karena sesungguhnya Neraka telah datang. Semua terpulang kepada
manusia, mana yang menjadi pilihannya.
Semoga Tuhan membuka Mukjizat Surga-Nya dan
menyudahi segala caci maki, kebencian dan permusuhan. Sungguh
kami tak ingin tulah Surga yang didurhakai terolah menjadi bencana
dan kesulitan yang menimpa umat dan bangsa ini. Kami lebih
menginginkan berkah Surga yang datang karena dihikmati sehingga
pertolongan dan keselamatan-lah yang didatangkan Tuhan.
Sungguh, Tuhan saat ini sedang menurunkan PertolonganNya bagi umat-Nya berupa pengetahuan yang akan membuka segala
rahasia semesta, dan manusia yang beriman akan dituntun sampai
pada pengetahuan yang tertinggi yang tak dapat dibayangkan
pencapaiannya. Dari pengetahuan yang Tuhan turunkan, itulah Janji
Tuhan atas Surga-Nya, yang termaktub di dalam Kitab-kitab SuciNya akan digenapi-Nya. Kehidupan yang damai, sejahtera, tenteram
dan berkelimpahan dalam naungan Rahmat Tuhan Yang Maha
besar. Tuhan telah menjanjikan dan telah menurunkannya.
Kewajiban manusia adalah menyongsongnya dengan bersungguhsungguh bersuci.
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Sebuah Catatan Kecil:
Agama itu Sikap Hidup dan Bukan Identitas
Adakah mereka mencari jalan lain daripada agama Allah?
Padahal segala apa yang ada di langit dan di bumi luruh berserah
diri kepada-Nya dengan sukarela atau terpaksa dan kepada-Nya
mereka kembali.
(QS. Ali Imran ayat 83).

“A

gama seharusnya menjadi sikap hidup dan bukan
identitas dan selama agama menjadi identitas, maka
sulit untuk bersama.” Itulah satu cuplikan
pernyataan menarik yang saya dapat dari pembicaraan kami dengan
Bapak Kautsar Azhari Noer, dosen saya dahulu di IAIN, kemarin
malam ketika beliau berkunjung ke Eden di Mahoni.
Dan sesungguhnya tidak seorang Rasul pun diutus Tuhan
melainkan ia selalu menyampaikan kepada kaumnya “Sembahlah
Allah dan luruhlah kamu dalam semua Kehendak-Nya.”
Demikianlah sedianya perjalanan para Rasul menjadi jejak
yang dapat dicontoh dan diteladani sebagai sikap hidup
Berketuhanan dan berkeadaban. Seluruh Kitab Suci Tuhan
mengajarkan bagaimana agama itu menjadi sikap hidup bukan
sebagaimana penanda dan identitas. Dan selama manusia
menjadikan agama sebagai identitas, maka mereka tak akan pernah
menjadi luruh dalam Kehendak Tuhan yang hakiki.
Islam yang dalam arti sesungguhnya adalah penyerahan diri
kepada Tuhan, seharusnya berimplikasi menyatukan. Sedangkan
Islam dalam artian kelembagaan atau identitas diri berdampak
memisahkan dan memilahkan. Identitas yang merupakan fakta
sosial yang tak dapat dihindari, seharusnya itu hanya ada dan
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diterima sebagai bentuk keragaman dari Sang Pencipta, bukan
sebagai sesuatu yang dimutlakkan, yang membuat manusia tak
dapat luruh dalam kemenyatuan. Karena keragaman itu dari Yang
Satu adanya.
Bukankah shalat, rukuk dan sujud yang merupakan latihan
intensif adalah cara yang diberikan Tuhan kepada kaum Muslimin
agar dapat luruh, menyatu dalam kehendak universal yang maha
agung yang tak terbatas dan dibatasi. Rukuk dan sujud melatih diri
menjadi pribadi yang rendah hati (menjadi nobody), bukan untuk
menjadi somebody. Bila shalat, rukuk, dan sujud membuat identitas
diri semakin kuat dan mengental serta semakin menjadikan diri
merasa berbeda dengan yang lain, dan merasa diri paling benar
kemudian mengkafirkan orang lain, maka adakah itu tidak
menyalahi apa yang menjadi tujuan dari shalat itu sendiri?
Maka, bila agama dijadikan sebagai identitas penanda diri,
yang kemudian melahirkan keakuan dan keegoan serta membuat
seseorang tak dapat luruh dengan kebenaran yang berada di luar diri
(kebenaran universal), maka itu bersimpang arah secara diametral
dengan apa yang menjadi Kehendak Tuhan.
Maka sesungguhnya, agama itu adalah sikap hidup, bukan
identitas dan keakuan. Selama agama menjadi sikap hidup, dia akan
bertahan. Tapi bila agama telah menjadi identitas, eksistensi diri
atau keegoan, maka cepat atau lambat, dia akan ditelan oleh zaman
dan waktu. Maka jadikanlah agama sebagai sikap hidup dengan
segala ajarannya yang luhur dan universal, yang ada pada semua
agama dan Kitab-kitab Suci Tuhan.
Berserah diri dan luruh dalam kesadaran semesta yang
universal. Itulah agama yang benar di Sisi Tuhan.
Jakarta, 20 Februari 2016
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Tiadalah Peristiwa di Kehidupan Dunia ini
yang Tak Terkait dengan Tuhan
Sebuah Jawaban untuk Divi Analis

K

Ketika Elfa dipecat dari Perusahaan XL Axiata melalui
proses pengunduran diri yang dipaksakan oleh karena
keyakinannya terhadap Eden, maka sesungguhnya
Perusahaan XL Axiata telah melakukan satu tindakan
pelanggaran terhadap hak asasi dan profesionalitas, yang
sesungguhnya tak boleh dilakukannya. Dan ketika Elfa mengadukan
perkaranya itu ke LBH Jakarta, sayangnya belum lagi LBH
mendapatkan surat kuasa dari Elfa, dia sudah diangkut paksa oleh
Anda sekeluarga ke Yayasan Al Ikhlas tempat orang-orang narkoba
dan stres di Tasikmalaya.
LBH Jakarta pun ingin menemui Elfa agar surat kuasa itu
ditandatanganinya. Tetapi sampai saat ini, LBH Jakarta sebagai
kuasa hukumnya belum mendapatkan surat kuasa tertulis sebagai
suatu syarat keabsahan dalam proses hukum karena tak
diperkenankan bertemu dengan Elfa di Yayasan tersebut. Ketika
kami dan LBH tidak dapat melakukan apa pun, dalam kondisi itu
turunlah Firman Tuhan untuk PT. XL Axiata terkait dengan
kesalahannya itu.
Di dalam Firman Tuhan yang diterima Paduka Bunda Lia
Eden, Tuhan menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi
terhadap keyakinan, yang sesungguhnya keyakinan itu benar dari
sisi Tuhan tetapi terzalimi, maka Tuhan pun akan mengambil berkah
yang diberikan-Nya kepada pihak yang melakukan penzaliman
tersebut. Apakah itu negara, organisasi, lembaga, ataupun
perusahaan, semua komponen yang melakukan satu tindakan
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diskriminasi terhadap keyakinan yang benar, maka Tuhan akan
mengambil tindakan terhadapnya karena inilah Hari Kuasa Tuhan.
Krisis Dunia Baik di Sektor Ekonomi, Sosial Politik dan
Lingkungan adalah Pantulan Balik dari Segala Perbuatan
Manusia
Dan ketika Firman Tuhan atas PT. XL Axiata itu kami
publikasikan ke Website Eden, Anda sekeluarga pun memperolokoloknya, dan mengatakan bahwa itu adalah kebiasaan Eden yang
suka meramal, mengancam dan kemudian tidak terbukti. Nah, pada
hari Kamis 18 Februari 2016, tentu bukan kebetulan kami membaca
Koran Tempo yang memuat berita bahwa PT. XL Axiata
memberhentikan 100 karyawannya dan PT. XL Axiata merugi pada
Kuartal III tahun 2015 sebesar 506 miliar rupiah. Peristiwa itu
terjadi bersamaan waktunya dengan peristiwa pemecatan Elfa
Diasmara dari PT. XL Axiata.
Maka, kami lampirkan berita itu dan kami sampaikan kepada
Anda untuk menjadi pelajaran dan pengajaran. Karena
sesungguhnya pengajaran itu penting diketahui bagi publik. Di Hari
Penghakiman Tuhan ini, niscaya kami harus selalu berterus terang.
Karena apalah makna setiap kejadian, kalau itu tak dikaitkan dengan
Ketentuan Tuhan yang telah dinyatakan-Nya.
Sungguh, semua itu kami lakukan atas Perintah Tuhan agar
segala peristiwa yang berkaitan dengan Pak Marzani Anwar dan
keluarga tercatat di dalam dokumentasi Eden secara lengkap karena
parameter Pengadilan dan Penghakiman Tuhan ke publik terawali
melalui kasus Marzani Anwar dan keluarganya.
Dan sesungguhnya dosa dan kesalahan saat ini tak lagi
menunggu waktu lama untuk dibalaskan Tuhan, baik itu dosa
individual maupun yang terliputkan secara global, baik itu
menyangkut bangsa, negara maupun dunia. Anda pun kemudian
membalas surat saya tersebut dan dalam kesempatan ini saya
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memberi tanggapan balik terhadap apa yang Anda sampaikan di
dalam surat Anda tersebut.
Sebagaimana Anda mengatakan:
”di mana-mana lagi pada efisiensi kaleee. Plis deh jgn ketinggalan
bgtlah jadi orang atau komunitas. Semua perusahaan lagi PHK
orang-orang. Ini sifatnya global…….”
Dan kami menyatakan bahwa apa yang Anda katakan
sesungguhnya memang semua orang juga sudah tahu bahwa PHK
saat ini bersifat global. Demikianpun yang Anda pertanyakan
tentang dampak turunnya harga, kondisi moneter, kondisi industriindustri sektor riil dan non riil, juga tentang industri telekomunikasi,
memang semua orang sudah tahu.
Namun, cobalah Anda baca lagi dengan lebih detail dan lebih
cermat, bagaimana kinerja Indosat dan Telkomsel sebagai
perusahaan sejenis dengan PT. XL Axiata. Indosat masih terkendali
di dalam menjalankan program efisiensinya dengan mengambil
kebijakan yang tidak sampai melakukan PHK. Demikianpun di
perusahaan Telkomsel juga tidak ada PHK, bahkan mereka masih
sanggup meraup untung dan menolong konsolidasi grup Telkom
sehingga menjadi salah satu dari 20 emiten yang menduduki posisi
teratas berdasarkan nilai kapitalisasi pasar saham di BEI.
Sekarang kami ingin bertanya kepada Anda, bagaimana
analisis Anda, mengapa Indosat dan Telkom bisa begitu? Dan kami
kira Anda perlu mempelajari kembali bagaimana sejarah
perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan hidup melebihi umur
para pendirinya, bertahan sampai lebih dari 100 tahun misalnya.
Dari situ, Anda akan tahu bagaimana karakter dan moral para
pengelolanya serta etika bisnisnya.
Jadi Anda perlu tahu bahwa pada perusahaan yang dirahmati
Tuhan, walaupun terjadi badai ekonomi global, tetapi mereka tetap
bisa bertahan dan eksis dan mengelola bisnisnya dengan integritas
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yang tinggi sehingga mendapatkan jalan keluar yang baik yang
bermaslahat tidak hanya bagi perusahaan, namun juga bagi
karyawannya. Demikian etika bisnis yang baik itu diberkati Tuhan
dan menjadikan mereka tetap bisa bertahan.
Kesalahan dan dosa PT. XL Axiata selama ini diparalelitaskan
oleh Tuhan dengan dosa pemecatan atas Elfa Diasmara yang dipecat
oleh PT. XL Axiata karena keberimanannya atas Eden, kemudian
disatukan Tuhan dengan kesalahan Anda dan keluarga yang
memiliki andil dalam kasus pemecatan terhadap Elfa dalam satu sesi
Pagelaran Pengadilan Tuhan pada saat ini.
Jadi peristiwa ini bukan sebuah kebetulan belaka karena
pemecatan Elfa yang sewenang-wenang itu dijadikan Tuhan sebagai
pintu masuk lahirnya sebuah Ketentuan Tuhan atas sebuah
kesalahan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan agar Ketentuan
Tuhan itu memiliki dasar yang jelas.
Kebangkrutan ataupun krisis yang terjadi saat ini
sesungguhnya hanyalah pantulan balik dari segala kesalahan dan
dosa. Itulah Hukum Tuhan yang baku. Karenanya tidak ada
peristiwa yang terjadi di dunia ini yang terlepas dari konsekuensi
Hukum-hukum Tuhan yang mapan di Alam Semesta-Nya. Jadi,
memang demikianlah adanya apabila segala kemelut yang terjadi itu
adalah akibat dari dosa dan kesalahan yang berkelanjutan dan tidak
disadari. Apalagi bila itu terkait dengan dosa atas Kerasulan Tuhan,
maka demikianlah Tuhan membahasakannya dengan kata ‘kutukan’.
Jadi boleh-boleh saja Anda menuliskan dalam surat Anda”
“kalau bisa ngerti itu bukan kutukan Tuhan, nah itu baru hebat.
Nah, kalau itu ngerti baru deh sini diskusi.”
Padahal, Sistem Tuhan itu baku, dan ‘kutukan’ itu baru bisa
terlepas apabila manusia menyadarinya dan memohon ampunan
dari-Nya, menebus kesalahannya, sehingga terbukalah Berkah
Tuhan kembali baginya. Dan segala krisis itu dapat usai karena
Petunjuk yang solutif dari Tuhan niscaya akan didapatnya.
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Prediksi keadaan ekonomi global yang tidak sehat sudah dapat
dilakukan oleh para ekonom, sebagaimana Dana Moneter
Internasional (IMF) menyatakan bahwa tahun 2016 sebagai tahun
pesimis bagi pertumbuhan ekonomi global. Diperkirakan
pertumbuhan ekonomi global di tahun ini hanya berkisar 2.6 persen.
Itu menunjukkan masih berlanjutnya obyek dari pergumulan
ekonomi global yang tak berkesudahan. Peningkatan suku bunga di
AS dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Cina serta harga
saham dan minyak dunia yang terus menurun, tidak diragukan lagi
dapat memicu kemunculan kembali kekhawatiran terkait kesehatan
ekonomi dunia.
Laju pertumbuhan perdagangan dunia melambat dan
penurunan harga minyak mentah berdampak buruk terhadap
perekonomian negara yang mengandalkan ekspor bahan mentah
tersebut. CNN dalam laporannya memprediksi pasar minyak global
akan mengalami kondisi yang mengkhawatirkan bagi produsen
minyak mentah di awal tahun 2016. Penurunan harga minyak dunia
akan berhenti pada semester kedua 2016, tapi sebelumnya harga
minyak mentah di pasar global akan terperosok di level terendah.
Sementara itu, Amerika yang telah sukses mengeksplorasi
minyak dan oil shale, suatu teknologi yang perangkatnya cukup
diangkut dengan mobil pickup, menjadikan harga minyak menukik.
Sedangkan, di saat yang sama dengan menyebarluaskan penggunaan
pembangkit listrik tenaga matahari, panel surya dan angin, AS telah
berhasil mengonversi penggunaan energi fosil ke tenaga matahari
untuk listrik setara dengan sebesar 6 juta barel per hari. Itu semua di
luar dugaan masyarakat dunia dan dampaknya pada perekonomian
global sudah dapat diduga.
Lalu bagaimana dengan nasib negara-negara yang
fundamental ekonomi makronya rapuh seperti Negara Indonesia?
Dapat dipastikan akan menjadi korban perang ekonomi. Sebab
secara sistemik berarti ancaman resesi 2016 akan menahan laju
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pertumbuhan ekonomi, menurunkan putaran mesin perekonomian
dan memukul daya beli masyarakat.
Sedangkan kondisi perekonomian Indonesia di awal tahun
2016 ini masih lemah sebagai dampak dari ekonomi Indonesia yang
kurang baik dalam beberapa tahun terakhir karena nilai tukar rupiah
dan daya beli masyarakat yang terus menurun. Dan hal ini menjadi
ancaman serius bagi dunia industri di tanah air. Padahal, menurut
para pelaku ekonomi, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan
pemerintah belum mampu memberikan dampak cepat terhadap
perbaikan ekonomi. Sementara, kekuatan penopang perekonomian
Indonesia adalah konsumsi masyarakat.
Demikianlah dampak perekonomian Indonesia yang masih
lemah ini berpengaruh kepada sektor teknologi informasi
komunikasi, berpengaruh terhadap tren pendapatan perusahaan di
sektor ini yang terus menurun. Sementara makin ketatnya kompetisi
(hyper competition) dalam persaingan bisnis di sektor ini akan
menambah biaya pemasaran lebih tinggi sehingga mengurangi
margin keuntungan. Maka, pelaku bisnis di sektor ini dituntut
bekerja lebih keras untuk dapat memenangkan persaingan sehingga
dapat bertahan di tengah surutnya ekonomi nasional dan global.
Para ahli ekonomi dapat saja membuat analisa-analisa dan
kemudian merumuskan paket kebijakan perekonomiannya, namun
kami diberitahu oleh Tuhan bahwa akan banyak anomali
perekonomian yang akan terjadi yang tidak dapat diprediksi oleh
ekonom yang terahli sekalipun, karena inilah masa Hari Pengadilan
dan Penghakiman Tuhan dan Hari Kuasa Tuhan, di mana manusia
akan diadili segenap dosa dan kesalahannya. Dan hanya Tuhan yang
dapat memberi petunjuk dan solusi jalan keluar yang tepat dan pasti,
yaitu bagi mereka yang bertaubat.
Nah, masihkah Anda tidak mau mengaitkan segala kejadian
krisis ekonomi global dan berbagai krisis lainnya dengan Kutukan
Tuhan atas dosa-dosa besar umat manusia terutama dosa pada
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Kerasulan? Sedangkan Tuhan mengatakan bahwa penyesalan dan
pertaubatan atas dosa terhadap Kerasulan-lah yang akan menjadi
pintu turunnya Berkah Tuhan kembali sebagai prasyarat utama bagi
penyelesaian masalah ekonomi global yang tak bersolusi itu. Dan
itulah yang Anda selalu memperolok-olokannya.
Baiklah, tentu saja ada yang lebih fasih berbicara tentang
masalah krisis ekonomi yang terjadi saat ini, yakni para ekonom.
Tentu saja, saya tak cukup fasih untuk membicarakan sesuatu yang
bukan menjadi tanggung jawab dan bukan pula menjadi bidang saya.
Bila ada krisis ekonomi, biarlah para ekonom-ekonom yang ahli itu
yang membicarakannya. Bila ada krisis politik, biarlah pakar politik
yang membahaskannya. Dan bila ada krisis alam global warming,
biarlah pakar lingkungan yang membicarakannya.
Di setiap bidang telah ada orang-orang yang ahli dan mereka
lebih layak membicarakan hal tersebut sesuai dengan bidangnya
masing-masing. Domain dan tanggung jawab saya hanyalah
menyampaikan segala Peringatan Tuhan atas sebuah kepastian
bahwa setiap dosa niscaya dibalaskan Tuhan. Dalam konteks itulah
saya berbicara, agar orang tidak sembarangan berkata-kata hujat
dan kasar terhadap Kerasulan di akhir zaman ini.
Maka kini saya bertanya kepada Anda, bagaimanakah Anda
melihat segala peristiwa yang terjadi saat ini, di mana segala
kesalahan dan kerusakan itu kini telah memaksimal, dan itu terjadi
di segala sektor dan bidang, di semua lini kehidupan
kemasyarakatan yang diikuti juga dengan gemuruhnya bencana
alam. Adakah itu hanya merupakan peristiwa biasa atau hanya
merupakan kumpulan dari peristiwa teknis, sebab dan akibat yang
dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, atau adakah itu hanya
serentetan peristiwa sebab dan akibat yang tanpa makna
substansial? Bila kerusakan itu menyeluruh niscaya ada hal yang
krusial yang ingin disampaikan alam. Bukankah kauniyah (alam) itu
adalah Firman Tuhan yang hidup yang senantiasa menyapa dan
memandu dan menghukum jika manusia tak juga sadar?
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Tugas Kerasulan adalah Memberi Makna dan Pesan atas
Segala Peristiwa yang Terjadi di Dunia ini
Adapun segala peristiwa yang terjadi di dunia saat sekarang ini
sebagaimana peristiwa krisis ekonomi ataupun krisis lingkungan,
telah dapat dijelaskan dan dianalisa oleh para ilmuwan di bidangnya
masing-masing. Namun, itu hanya sebatas membicarakan teknis
sebab dan akibat semata atau menyangkut masalah yang riil, tetapi
mereka tidak membicarakan pemaknaan dari segala peristiwa yang
terjadi itu.
Demikianlah, hanya Utusan Tuhan-lah yang mendapat
Petunjuk langsung dari-Nya yang bisa membicarakan pemaknaan
dan spiritualitas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan
ini, agar peristiwa tersebut memiliki makna spiritual atau rohani.
Manusia itu adalah makhluk rohani, bukanlah robot yang dapat
tercukupi oleh penjelasan hal-hal teknis dan kausalitas belaka.
Pemaknaan dari setiap peristiwa yang bersandarkan pada hukumhukum hakiki dunia dan keakhiratan di Sisi Tuhan, yang
membingkai setiap jalinan keadaan atau peristiwa yang dialami oleh
setiap individu, kelompok, bangsa dan negara atau dunia sampai
pada semesta. Dan Utusan Tuhanlah yang menyatakannya lewat
Wahyu-wahyu yang diterimanya.
Darinya diagnosis penyakit dari peristiwa yang terjadi dapat
teradakan dengan pasti dan mendasar hingga ke akar
permasalahannya, sebagaimana di Sisi Tuhan-lah perangkat
deteksinya. Demikian Keselamatan Tuhan itu meliputi segala sisi
kehidupan manusia. Sehingga di Sisi Tuhan, ilmu pengetahuan dan
spiritualitas itu bersinergi dan saling mengikat, demikian juga
masalah perekonomian. Segala penyakit perekonomian yang
menyebabkan kegagalan dan keterpurukan berasal dari perilaku
pelaku ekonomi yang tak jujur, curang, manipulatif dan segala
bentuk dosa dan kesalahan yang lazim dilakukan oleh mereka.
Demikian juga struktur dan sistem ekonomi yang berbasis ideologi
kapitalis sangat bertentangan dengan seluruh Kitab Suci Tuhan yang
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dengan sangat keras melarang riba dan rente, dan juga larangan
terhadap peredaran uang hanya pada segelintir orang. Belum lagi
penggunaan uang haram yang mengglobal.
Pemaknaan adalah wilayah spiritualitas, yaitu domainnya
Kitab Suci dan para Utusan Tuhan, agar manusia dapat memaknai
segala peristiwa yang dilaluinya untuk menjadi pelajaran yang dapat
mematangkan kesadaran jiwa manusia. Sehingga segala kesulitan
dan penderitaan dapat dilalui manusia dengan tidak kehilangan
makna, sehingga positivitas optimisme tetap terpelihara dan terjaga.
Bagaimanakah melewati kehidupan yang berat tanpa
kehilangan makna, agar segala ujian, cobaan ataupun azab yang
dialami menjadi penuh makna? Dan manusia pun menjadi tahu di
mana letak kesalahannya dan juga tahu bagaimana memperbaikinya.
Demikian manusia menjadi kuat, tidak putus asa dan kehilangan
harapan dalam menjalani kehidupannya, dan selalu berbahagia
karena menjalani kehidupan yang bermakna dan berarti. Jiwa
mereka pun menjadi kuat dan seimbang, itulah kunci pembuka rasa
hakikat kemanusiaan menjadi seorang manusia.
Kata Socrates, “Hidup yang tak dimaknai adalah hidup yang
tak patut untuk dijalani.” Di sinilah pentingnya Utusan Tuhan dan
Kitab Suci, itulah tugas Kerasulan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi
pada masa Firaun dahulu dengan segala macam bencana misalnya,
bila tak ada Firman Tuhan yang diterima Musa pada waktu itu, maka
segala peristiwa dan bencana pada waktu itu hanya dianggap sebagai
siklus dari segala perubahan yang terjadi di alam, hanya sekedar
fenomena alam belaka. Namun, karena ada Firman Tuhan, maka
peristiwa itu pun dikenang sepanjang masa sebagai sebuah pelajaran
dan pengajaran.
Semua peristiwa yang terjadi pada waktu itu, baik itu peristiwa
sejarah, ekonomi, sosial politik maupun yang berkaitan dengan
lingkungan alam semesta sebagaimana bencana-bencana yang
terjadi, itu semua sangat terkait erat dengan pengingkaran, dosa,
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pembangkangan dan permusuhan sengit yang dilakukan Firaun
kepada Utusan-Nya, yaitu Nabi Musa.
Demikianpun peristiwa yang terjadi saat ini, di negeri ini
maupun di seluruh dunia, itu sangat amat terkait dengan
Peringatan-peringatan Tuhan yang disampaikan di Eden. Sebab
Eden adalah Kerasulan yang sedang diturunkan Tuhan di akhir
zaman ini. Maka jangan katakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi
saat ini, sama sekali tidak terkait dengan Tuhan dan Kutukan-Nya.
Bila Anda tak ingin mengaitkan segala peristiwa yang terjadi
saat ini berkorelasi secara langsung dengan apa-apa yang
difirmankan Tuhan di Eden, baiklah itu menjadi urusan Anda dan
pilihan Anda sendiri. Namun, adalah menjadi tanggung jawab dan
tugas kami untuk menyampaikan apa-apa yang Tuhan inginkan
untuk kami sampaikan kepada siapa pun yang Dia kehendaki untuk
mendapat Petunjuk-Nya atau Peringatan-Nya.
Maka, kewajiban kami adalah menyampaikan apa-apa yang
difirmankan Tuhan dan apa-apa yang Anda dustakan. Dan biarlah
publik menyaksikannya untuk menjadi pelajaran dan pengajaran
bagi mereka. Masalah Anda mau menerimanya atau tidak, itu adalah
pilihan Anda sendiri. Dan konsekuensinya pun untuk Anda sendiri.
Dan biarlah alam semesta dan Tuhan yang mempergulirkannya.
Apakah Anda tak suka dengan istilah kutukan? Apakah Anda
lebih memilih untuk menyatakan bahwa yang terjadi saat ini di
sektor ekonomi adalah anomali atau krisis? Secara esensi atau
substansi, mungkin itu sama, tetapi kami lebih memilih berbahasa
agama atau spiritual. Sebagaimana terminologi-terminologi itulah
yang telah dipakai oleh Kitab-kitab Suci agar jelas realitas
pembedaannya itu, antara baik, benar, salah, kutukan, rahmat, atau
berkah, itulah bahasa agama. Mengapa? Karena hanya dengan
dikotomi inilah, manusia dapat membedakannya dengan jelas, mana
yang salah dan mana yang benar. Dan mana yang berdusta dan
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mana yang jujur. Itulah wilayah agama, dan itulah bahasa para
Utusan Tuhan.
Kalau Anda ingin memisahkan dan menyatakan tak ada
keterkaitan antara keadaan krisis yang saat ini terjadi dengan Tuhan,
maka pandangan kami adalah sebaliknya. Krisis yang terjadi saat ini
sangat erat kaitannya dengan pengingkaran dan permusuhan yang
dilakukan manusia dengan para Utusan-Nya. Padahal, Utusan
Tuhan selalu ditempatkan Tuhan di saat manusia memang sedang
berada di jurang kehancuran, demi menjauhkan mereka dan
mengarahkan ke jalan keselamatan dari Tuhan Yang Maha
Mengetahui. Dan apabila itu ditolak, demikianlah manusia itu
dengan ketidaktahuannya dan keegoannya terus berjalan menuju ke
kehancurannya sendiri itu.
Dalam idealisme monistik, pikiran adalah esensi dari alam,
dan alam adalah keseluruhan jiwa yang diobyektifkan. Sedangkan
Tuhan adalah logika dan tujuan yang imanen atau jiwa kreatif dari
proses kosmos. Jadi dapat disimpulkan bahwa segala yang ada di
alam, yang jumlahnya berada dalam ketakterhinggaan dari yang
terkecil sampai yang terbesar, itu semua tak ada yang terlepas dari
Tuhan. Karena seluruh benda atau makhluk dari yang paling terkecil
sampai yang terbesar dan yang tak terhingga besarnya, semuanya
memiliki ruh dan semuanya adalah Ruh Tuhan, maka tidak ada yang
terlepas dari-Nya. Karena itulah, Tuhan menyatakan di dalam Kitab
Suci-Nya, Surat Al An’am ayat 59:
Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang gaib; tak
ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia
mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan
tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia
mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun
dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau
yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata
(Lauh Mahfuzh).
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Maka jangan katakan bahwa krisis ekonomi tidak ada
kaitannya dengan kesalahan dan dosa para pelaku ekonomi. Jadi
jangan pisahkan alam dengan Tuhan karena ketika Tuhan
menjadikan seluruh alam semesta dan seisinya, Dia telah menata
dan membuat hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Dan Dia
pulalah yang meletakkan seluruh benda-benda semesta dari yang
terbesar sampai yang terkecil, agar berada dalam neraca dan
timbangannya yang seksama, sempurna dan akurat dan presisi dari
semua sisinya.
Bagi Tuhan, tak ada yang terbesar dan yang terkecil. Semua
tercipta dalam kesempurnaannya dan semuanya diletakkan Tuhan
dalam sistem Keadilan-Nya yang seimbang sebagaimana yang telah
disebutkan di dalam Kitab Suci Al Quran, Surat Ar Rahman
ayat 7-9:
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan
neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas
tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan
adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
Ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa seluruh alam
semesta ini diletakkan Tuhan di dalam neraca Kemahamutlakan
Keadilan-Nya. Karena itulah Tuhan melarang dengan sangat keras
kepada manusia agar tidak mengurangi timbangan ketika
menimbang bahkan di pasar sekalipun. Karena kecurangan di pasar
yang kecil sekalipun dapat mempengaruhi sistem global semestaNya. Dan manakah sistem ekonomi saat ini yang tidak melakukan
kecurangan, sedangkan kecurangan itulah yang merusak ekuilibrium
tatanan kehidupan ekonomi dunia dan Indonesia saat ini.
Demikianlah terjadi krisis ekonomi global di berbagai sektor
perekonomian.
Walaupun demikian, kalau saya mengatakan bahwa segala
sesuatu di alam semesta ini tak ada yang terlepas dari Tuhan, dan
segala peristiwa yang terjadi di dalam realitas nyata yang dihadapi
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manusia juga tak terlepas dari Unsur Tuhan di dalamnya, itu bukan
berarti manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Sebab,
apa yang saya perbincangkan bukan dalam rangkaian teologi
Jabbariah, Asy’ariah atau Mu’tazilah, di mana para teolog
konvensional itu masih mempersonifikasi Tuhan dengan
membayangkan Tuhan sebagaimana kesadaran dirinya sebagai
manusia. Saya ingin menjelaskannya dalam rangkaian teologi dan
Wahyu yang diturunkan Tuhan pada saat ini.
Kebebasan memilih adalah Anugerah Tuhan terbesar pada
manusia karena nilai itu baru ada saat anugerah kemerdekaan untuk
memilih itu diberikan kepada manusia untuk memilih apa yang
menjadi keinginannya, dan yang terpokok adalah manusia harus
sadar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensinya masingmasing. Manusia memiliki kedaulatan atas dirinya, tetapi pada saat
yang sama dia tak terlepas dari sistem dan sunnah yang telah
digariskan Tuhan.
Kerancuan dalam teologi konvensional (Jabbariyah,
Asy’ariyah, Muktazilah) terjadi kala Tuhan dibayangkan personal,
yang memungkinkan ada dua kehendak yang berbeda antara satu
subyek (manusia) dengan Subyek lainnya yakni Tuhan. Kalau itu
yang menjadi landasannya, maka akan terjadi tabrakan satu sama
lainnya, padahal Tuhan itu impersonal adanya.
Spiritualitas dan Moralitas Seharusnya Paralel dengan
Kemajuan Teknologi
Di dalam dunia spiritual, pikiran dan kesadaran harus selalu
terjaga bersih dan jernih karena sesungguhnya ‘kesadaran itu
mencipta’. Begitulah, kerusakan di semua lini kehidupan saat ini
terjadi dan berawal dari sebuah kesadaran dan pikiran manusia yang
di dalam perkembangannya, pikiran itu menciptakan sebuah
keadaan dan kondisi. Bila pikiran kotor, ucapan pun kotor, tulisan
pun kotor, penuh caci maki dan sumpah serapah. Dan bila itu telah
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dilepaskan ke semesta, maka energi (ruh dari kata-kata hujat dan
kotor) itu akan bertemu dengan energi yang sama, bersenyawa di
alam semesta. Maka berkumpullah dia menjadi satu dan membentuk
sebuah pusaran atau magnet negatif, yang menarik semua unsur
negatif yang bersenyawa dan menjadi kekuatan perusak yang akan
mengolah alam semesta, sebagaimana kerusakan yang tersaksikan
sekarang ini.
Demikianlah kesalahan dan dosa itu ada ruhnya. Ruh
kesalahan itu akan terus mengikuti seseorang dan berpotensi untuk
menjadi semakin serius seiring dengan kualitas kesalahan yang
cenderung meningkat. Sedangkan kesalahan itu memantul balik
kepada siapa pun yang melakukan kesalahan, maka apabila
seseorang pernah merugikan orang, maka dia akan mengalami
kerugian. Maka dapatkah Anda bayangkan seberapa besar kesalahan
dan dosa serta kejahatan di dunia ekonomi, demikian semua itu
akan memantul kembali dan menjadilah kerugian bahkan sampai
kepada keterpurukan. Dan ketika itu mengglobal, menjadilah krisis
ekonomi global.
Jadi, alam itu hanya memantulkan balik dari semua yang kita
lakukan. Bila kebaikanlah yang kita lakukan, maka alam pun akan
meng-copy pula kebaikan itu. Begitupun sebaliknya dengan
kejahatan. Bagaimana keadaan dunia sekarang ini, siapa pun juga
tahu bahwa malapetaka dan bencana alam bahkan bencana metafisis
terjadi di mana-mana, krisis di berbagai lini kehidupan luar biasa
hebatnya. Lalu kalau itu bukan dikatakan sebagai ‘Kutukan’ Tuhan,
kata apa yang lebih layak untuk itu? Adakah itu terjadi dengan
begitu saja, sedangkan Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang?
Begitulah kutukan itu sesungguhnya adalah Pernyataan Tuhan
bagi sebuah proses pemantulan dosa besar tak terperi yang tak
disadari umat manusia sehingga merubah tatanan alam yang
harmoni berubah menjadi dipenuhi bencana. Jadi manusia itu
sendirilah yang sesungguhnya telah menanam pohon berbuah
kutukan itu.
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Teknologi
informasi
dengan
segala
kemajuannya,
sesungguhnya merupakan karunia yang tak terhingga yang telah
dicapai oleh umat manusia. Kemajuan di bidang telekomunikasi dan
informasi, dunia internet sebagai sokogurunya membuat manusia
tiba-tiba berada dalam satu peradaban yang tak terhingga lompatan
jauhnya. Dunia yang amat sangat besar, yang semula tak
memungkinkan
manusia
untuk
bisa
menjangkau
dan
menjelajahinya, tiba-tiba saja dunia itu hanya menjadi sebuah
lapangan besar, di mana komunikasi sudah tak bisa dibatasi lagi.
Dalam sesaat, segala peristiwa dapat diketahui dan tak ada lagi
yang tersembunyi. Waktu, jarak telah sampai pada kenisbian. Tapi
sayangnya, agama dan moralitas manusia mengalami titik terendah.
Maka yang terjadi adalah bencana dan malapetaka. Bila kesadaran
spiritualitas dan religiusitas serta moralitas manusia itu di bawah
titik terendah, maka segala kemajuan teknologi yang diperoleh
manusia menjadikan bumi ini berada dalam kondisi yang sangat
membahayakan. Karena peperangan yang saat ini terjadi, akan
meludaskan peradaban manusia. Dan itu sudah berada di depan
mata.
Peperangan di Syria melibatkan begitu banyak negara dan
membuat dunia hiruk-pikuk oleh terorisme sebagai imbasnya,
padahal semua itu berawal hanya dari urusan mazhab, Sunni dan
Syiah serta kekuasaan, apa yang didapat dari konflik dan peperangan
itu melainkan Nerakalah yang didapatinya. Bagaimana menjelaskan
begitu banyak kaum Muslimin dari berbagai pelosok dunia yang
berbondong-bondong meninggalkan tanah kelahiran, keluarga,
rumah dan yang lainnya menuju Syiria, dan sesampainya di sana
mereka berperang dan membunuh sesama Muslim sendiri. Akal
sehat kita tak lagi dapat difungsikan melihat fenomena ini kecuali
melihat bagaimana manusia sedang berlari-lari menjemput
Nerakanya sendiri.
Seharusnya moralitas manusia searah dan paralel dengan
kemajuan teknologi yang telah dicapainya. Karena bila itu yang
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tercapai, maka peradaban Surga-lah yang akan terwujud. Karena
kemajuan teknologi yang diperoleh manusia saat ini memungkinkan
penyatuan umat manusia itu dapat terwujud dalam Jalinan Kasih
Tuhan di Surga-Nya sebagai sebuah keluarga besar yang satu.
Janganlah menyatakan bahwa perkembangan dan kemajuan
yang diperoleh umat manusia ini tak terkait dengan Tuhan alias
menafikan Unsur Tuhan di dalamnya. Seperti yang dinyatakan Divi
Analis, dia hanya mau berdiskusi dengan saya bila diskusinya itu
ilmiah dan tak perlu dikaitkan dengan Tuhan, dengan segala
Peranan-Nya.
Manusia saat ini memang sombong dan sok tahu. Seakan
dengan ilmu dan pengetahuannya, dia tak lagi memerlukan Tuhan.
Padahal, segala penemuan manusia yang diperoleh para ilmuwan,
itu sungguh didapatkannya dari segala sesuatu yang sudah ada di
alam dengan segala komponen yang berada di dalamnya dan dengan
segala fasilitasnya, alam telah menyediakannya. Karena struktur
pengetahuan, rumusan serta teori itu dibentuk dan difasilitasi oleh
watak alam itu sendiri, sedangkan alam adalah Tajalliyat
(Pengejawantahan) Ilahi.
Oleh karena itu, alam adalah sakral. Merusak alam adalah
dosa besar. Janganlah mengotorinya apalagi merusaknya, jangan
membuang sampah sembarangan, apalagi meledakkan bom atau uji
coba nuklir di alam semesta. Maka mari bersama sejak saat ini
memuliakan alam dengan segala unsur yang ada di dalamnya agar
semuanya terjaga, bersih dan terpelihara selalu. Demikianlah
Paduka Ruhul Kudus mengajarkan kepada kami dan membiasakan
diri kami agar memperhatikan hal-hal yang kecil dari mulai menjaga
kebersihan, kerapihan dengan segala penataannya agar jiwa dan hati
menjadi terlatih, demikianpun kesadaran dan pikiran kami juga
selalu terjaga.
Manusia saat ini memang sangat bebal oleh karena dosa-dosa
dan kesalahannya yang sudah menyentuh langit, hingga di ambang
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kehancuran buminya pun manusia belum menyadarinya dan tak
butuh Tuhan. Tetapi Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha
Penyayang. Dia mengutus Malaikat-Nya untuk mengingatkan
kepada manusia agar manusia mengingat Tuhan dan memperbaiki
perilaku, sikap dan budi pekertinya karena bumi sedang menuju
pada kekiamatannya.
Bila Tuhan dalam Firman-Nya berbahasa kutukan dan
hukuman, itu karena kebebalan manusia yang tak mudah untuk
disadarkan, sebagaimana tak mudahnya anda untuk mengerti
pilihan dan keyakinan kakak Anda, Elfa. Padahal, dari sekian milyar
umat manusia, berapakah dari jumlah yang sangat banyak itu yang
menyediakan dirinya untuk bertotalitas kepada Tuhan menjalankan
Amanah-Nya untuk perbaikan peradaban umat manusia di bumi ini?
Mengapa Anda tak mengikhlaskan Elfa untuk menjadi bagian
dari Karya Tuhan Yang Maha Agung itu? Padahal, tidak ada dalam
sejarah seorang yang mengabdi kepada Tuhan dengan totalitasnya
sebagaimana para Utusan-Nya, yang menyebabkan anak-anak dan
keluarganya tak terurus dan terlantar. Karena niscaya Tuhan akan
menjaminkannya dan memuliakannya.
Tetapi mengapa yang Anda pilih adalah menghalanginya dan
memusuhi Kerasulan Surga yang diperuntukkan Tuhan untuk
kedamaian dan perbaikan peradaban umat manusia? Sedangkan
Elfa belum lagi menelantarkan anak dan istrinya. Dia menjadi
seperti yang Anda tuduhkan itu, sesungguhnya oleh karena pilihan
dan perbuatan Anda sendiri dan keluarga kepadanya.
Mungkin Anda akan mengikhlaskan kakak Anda untuk
meninggalkan keluarganya bila itu untuk keperluan karir atau
studinya di luar negeri, misalnya untuk mengambil gelar Doktor.
Keluarga pun akan sangat ikhlas bahkan bangga walaupun
ditinggalkan. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Anda tak
bisa melihat sebuah kemuliaan yang datang kepada Anda dan
keluarga Anda melalui Elfa? Jawabnya adalah karena Anda tak
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mengenal agama dan Tuhan yang Anda sembah dengan benar.
Dunialah yang sesungguhnya lebih Anda kenal.
Di dalam jawaban yang saya tuliskan untuk Bapak Marzani
Anwar, bahwa segala yang menimpa kami, kaum Eden, apakah itu
pemenjaraan atau penistaan, semua itu adalah karma yang harus
kami bayar sampai tuntas. Tuhan itu Maha Adil kepada seluruh
makhluk-Nya, bahkan kepada iblis sekali pun, karena semua
makhluk mendapat tempat serta porsi Keadilan-Nya masing-masing.
Dan tidak ada satu makhluk pun yang dirugikan di dalam SistemNya yang baku dan maha sempurna.
Semua penderitaan atau musibah yang kami terima, memang
kami selalu memaknainya sebagai ujian, sebagaimana Anda pun
bebas untuk memaknai segala penderitaan dan musibah yang Anda
temui. Namun sesungguhnya, segala kenaasan yang menimpa kami
maupun yang menimpa Anda, yang pasti semuanya di Sisi
Kemahamutlakan dan Kemahaadilan Tuhan, itu semua sama
adanya. Segala kenaasan maupun kemaslahatan yang diterima oleh
seluruh makhluk Tuhan di muka bumi ini adalah hukum sebab
akibat yang pasti dari dosa, maupun dari pahala. Dan itulah hukum
semesta yang berjalan secara baku, baik bagi para Rasul-Nya
maupun para pengingkar yang memusuhi Rasul-Nya. Yang berbeda
hanyalah ada yang beruntung dan ada yang merugi.
Kami menerima segala peristiwa yang tidak menyenangkan
saat menjalankan Amanah Tuhan. Dan kami maknai itu sebagai
pensucian dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami saat
menjalankannya maupun sebagai penebusan kesalahan kami di
masa lampau. Itu semua kami terima sebagai hutang-hutang yang
harus kami bayar atau tabungan yang disimpan Tuhan untuk kami
tuai di masa yang akan datang. Dan kami terima itu dengan rasa
syukur yang besar kepada Tuhan.
Sebagaimana saat ini, saya sedang dihadapkan Tuhan dengan
Anda dan keluarga. Tak ada urusan pribadi antara saya dan keluarga
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Anda, tetapi takdir memperjalankan saya harus berhadapan dengan
Anda dan keluarga, karena Anda dan keluarga dengan sengaja dan
nyata berupaya untuk menghabisi Eden. Padahal, Eden diturunkan
Tuhan untuk membawa kedamaian dan keselamatan bagi umat
manusia.
Maka, mengurusi urusan Anda dan keluarga terkait dengan
Eden adalah penting bagi kami karena ini adalah Amanah Tuhan
yang berkaitan dengan agama, dunia dan peradaban serta untuk
menjadi pelajaran bagi umat manusia. Jadi, urusan saya dengan
Anda bukan persoalan personal dan individual antara saya dengan
Anda dan keluarga.
Dan demi memastikan bahwa setiap kesalahan dan
pengingkaran terhadap Amanah Tuhan mendapat ganjaran yang
setimpal sebagaimana telah tertulis “Tiadalah seorang Utusan itu
diturunkan Tuhan melainkan untuk menyampaikan peringatan
kepada umat manusia dan memastikan bahwa setiap kebaikan
maupun kejahatan mendapat ganjaran yang setimpal”, seperti
tertulis di dalam Al Quran Surat Yaa Sin Ayat 70:
“Supaya dia memberi peringatan kepada orang-orang
yang hidup dan supaya pastilah ketetapan azab atas
orang-orang kafir.”
Demikianlah jawaban saya terhadap tanggapan Divi Analis
terkait dengan permasalahan PT. XL Axiata dan krisis ekonomi
global. Semoga penjelasan ini menjadi pencerahan bagi publik dan
Anda. Terima kasih
Jakarta, 22 Februari 2016
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LAMPIRAN:
Email dari Divi Analis, putra Bapak Marzani Anwar
Yaaaelah man, telat banget deh.. loe kaya kaga ngikutin berita aje..di mana-mana lagi pada
efisiensi kaleee. plis deh jgn ketinggalan bgt lah jadi orang atau komunitas, semua perusahaan lagi
pada PHK orang2. Ini sifatnya global..Udah tau harga minyak sekarang berapa? udah paham
penyebab nya apa? udah tau kondisi moneter skrg gimana? udah ngerti kondisi industri2 sektor riil
& non riil itu gimana skrg? udah ngerti kondisi ekonomi di negara selain indonesia gimana? udah
tau dampaknya ke sektor telekomunikasi? udah tau kalo telkom indosat juga melakukan hal yang
sama? tau penyebabnya apa? kalo bisa ngerti itu bukan kutukan tuhan nah itu baru hebat. Nah
kalo itu ngerti baru deh sini diskusi..
Langganan majalah bisnis atau subscribe newsletter di mana apa kek gitu biar gak terkungkung
sama ramalan.. dikit-dikit apa-apa dikait2in sama ramalan..jualan Tuhan tuh...kasian deh sempit
amat, sekolah/kursus lagi yang tinggi sama yang ahli di bidangnya gitu..jadi berguna buat yang
lain..Payah ah, kasi analisa atau prediksi tu yang ilmiah lah, asal tebak semua orang jg bisa..
Kalo ngeramal dunia bakal kiamat, anak smp juga pada bisa..nanti ada gempa disini loe kait2in
ama ramalan eden dulu2..ya iyalah..alquran dan kitab2 lain juga udah prediksi banyak hal, kalian
aja yang pada dibutain sama mamak lia..
Nanti ada musibah nimpa keluarga gue loe kait2in juga gitu yah? terus klo ada musibah di eden lo
nganggep nya cobaan gitu ya? bukan musibah dari tuhan gitu ya? den eden..keblinger semuaa
ama ramalan jualan tuhan..saya kasihan..psikiater spiritual mungkin bisa membantu kalian
semua..belajar ekonomi global masih kejauhan sama tingkat kecerdasan kalian kayanya...
Udah yah jangan email2 gue lagi, abis ini gue blok sender2 dari email2 kalian ke alamat saya, udah
cukupp, mau move on..hidup masih panjang bung, mikirin hal sepele dari kalian mah gak ada
nilainya buat hidup gue. byee mamannn
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Eden adalah Penggenapan Janji Tuhan
atas Takdir Surga Menjelang Kiamatnya
Bumi ini
Jawaban atas Surat Bapak DR.KH. Ahmad Syafii Mufid
“Dan Aku tak sedang menurunkan agama lagi
melainkan justru menitahkan penyatuan semua agama.
Dan Aku sedang meluruskan hakikat semua agama
menjadi tauhid sepenuhnya kembali. Maka
sesungguhnya tak ada keyakinan baru atau agama
baru yang disampaikan oleh Eden. Dan Eden adalah
Surga-Ku yang Kukaruniakan kewenangan
menjalankan Pensucian-Ku, maka Eden harus netral
dan tak berpihak kepada pihak tertentu atau agama
tertentu.”
(Wahyu Tuhan kepada Paduka Bunda Lia Eden).

S

etelah membaca surat Anda yang dikirimkan Bapak
Marzani Anwar kepada Eden perihal Mubahalah antara
Eden dan Bapak Marzani Anwar serta keluarga,
nampaknya ada banyak hal yang harus saya sampaikan
kepada Anda. Dan pertama sekali saya harus menjelaskan kepada
Anda apa itu Eden. Karena membaca tulisan Anda, mohon maaf
apabila saya mengatakan bahwa Anda belum memahami Eden
dalam pengertian yang sesungguhnya. Kendatipun Anda sungguh
telah pernah mengenal kami dan pernah menulis tentang kami di
awal kami memasuki Takdir kami ini, unt uk keperluan disertasi
Anda.
Pada waktu itu kami masih bernama Salamullah, dan kini
Salamullah sudah berubah nama menjadi Eden. Tetapi dari isi surat
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Anda kepada Bapak Marzani Anwar jelas menunjukkan
ketidakpahaman Anda. Karena saat pertama Anda datang itu, kami
pun memang belum diperjalankan Tuhan untuk sampai pada
kesimpulan sebagaimana saat ini. Tulisan Anda yang membuat
tinjauan tentang kami pun hanya sebatas perspektif kelompok
tarekat urban.
Dalam perjalanan Kewahyuan yang kami jalani selanjutnya,
ternyata Eden tak sesederhana seperti yang Anda dan kami kira. Saat
ini kami telah mendapat kesimpulan yang lebih dalam mengenai
relevansi keberadaan Eden dan Malaikat Tuhan diturunkan ke bumi
ini. Karena Tuhan menyatakan inilah akhir zaman, saat yang paling
krusial bagi kehidupan manusia. Karena bumi ini sedang berproses
kiamat sebagaimana berbagai malapetaka menghantam bumi ini
secara bertubi-tubi.
Malaikat Jibril ternyata diturunkan Tuhan bukanlah untuk
suatu hal yang sepele, apalagi hanya sekedar mengajarkan
sekelompok orang untuk bertarekat. Beliau turun untuk menggenapi
sebuah takdir akhir zaman sebagaimana telah dituliskan di seluruh
Kitab Suci Tuhan, membawa Pertolongan dan Penyelamatan Tuhan
bagi umat manusia. Itulah sebabnya Pewahyuan Eden meliputi atau
dapat dikatakan merangkum dan menggenapi segenap Pewahyuan
yang pernah diturunkan Tuhan di bumi ini, meliputi segenap
Pewahyuan di Kitab-kitab Suci yang terdahulu dan Pewahyuan yang
terkini.
Oleh sebab itu, menjadi penting bagi saya untuk terlebih
dahulu menjelaskan secara sekilas teologi, kosmologi, eskatologi
Eden. Sehingga perspektif Anda tidak lagi menggunakan parameter
lama yang konvensional dalam melihat Eden dan memposisikan
Eden sebagai sekte sempalan dari Islam yang berupaya untuk eksis
sebagai suatu bentuk kepercayaan dan keyakinan yang diakui.
Karena bila paradigma Anda belum beranjak dari paradigma
konvensional lama tentang agama dengan segala sektenya, maka
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sulit bagi Anda untuk memahami Pewahyuan Tuhan yang mutakhir
dan modern serta kekinian yang diturunkan Tuhan di Eden.
Eden adalah Surga di Bumi dalam Perspektif Teologi
Kehidupan
Eden sesungguhnya adalah sebuah Takdir akhir zaman,
Peradaban Surga Pasca Agama-agama. Jadi Eden bukan agama
tetapi adalah penggenapan Surga yang dijanjikan Tuhan di dalam
seluruh Kitab-kitab Suci-Nya. Di sinilah kami mengawali perjalanan
Surga yang kelak akan mensemesta. Adapun yang Anda saksikan
saat ini adalah cikal bakal awal dari Peradaban Surga yang sedang
dimulai. Itulah perspektif dan proyeksi Eden yang dijelaskan Tuhan
kepada kami pada saat ini.
Setiap Nabi dan setiap Utusan senantiasa mengabarkan dan
menjanjikan kepada umatnya masing-masing tentang Surga sebagai
balasan bagi mereka yang banyak berbuat kebajikan dan tidak
mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu apa pun dan menjalani
kehidupan suci. Inilah saatnya di mana apa-apa yang disampaikan
para Utusan Tuhan itu sesungguhnya sedang digenapi Tuhan, pada
saat hari menjelang kiamat.
Eskatologi Penghakiman dan Pengadilan Tuhan, Surga dan
Neraka itu berlangsung di dalam kehidupan manusia di bumi ini dan
di alam semesta ini. Demikianlah, Tuhan mengutus Malaikat Jibril
atau Ruhul Kudus sebagai Rasul-Nya untuk menjelaskan Surga,
Neraka. Dan dialah yang menyampaikan Pengadilan dan
Penghakiman Tuhan yang sedang diberlakukan Tuhan di bumi ini.
Inilah saatnya kedatangan Malaikat Jibril kembali sebagaimana
dinyatakan di dalam Al Quran Surat Al Mukmin ayat 15:
”Dialah yang Maha Tinggi Derajatnya yang mempunyai
Arasy, yang mengutus Jibril dengan membawa PerintahNya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-
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hamba-Nya supaya Dia memperingatkan manusia tentang
hari pertemuan.”
Di dalam ayat ini, Tuhan dengan sangat jelas telah
menyatakan bahwa Dia mengutus Malaikat Jibril dengan membawa
Perintah-Nya untuk mengingatkan manusia tentang hari pertemuan.
Inilah hari pertemuan itu, hari berbangkit umat manusia di bumi ini
untuk menjalani Pengadilan dan Penghakiman Tuhan dan
mendapatkan ketetapan nasibnya di kehidupannya selanjutnya. Dan
hal itu terjadi di bumi ini juga (Lihat Wahyu tentang Ayat-ayat
Reinkarnasi di Website Eden), yaitu di dalam kehidupan di bumi
ini, bukan di alam kematian.
Tiadalah Pengadilan dan Penghakiman Tuhan itu di dalam
kehidupan akhirat sesudah alam semesta mengalami kekiamatan,
atau di alam kematian sebagaimana yang dipahami oleh pada
umumnya umat beragama, melainkan semua itu terlangsungkan di
bumi ini, saat bumi sedang dalam proses menuju kekiamatannya.
Dan inilah saatnya.
Malaikat Jibril sebagai sentral Utusan Tuhan, menjadi salah
satu fondasi bagi keyakinan Eden. Karena Malaikat Jibril pulalah
yang ditugasi Tuhan untuk membawa pengadilan dan penghakiman
atas semua makhluk Tuhan dalam regulasi dan ketetapan setiap
kodrat makhluk-Nya, berdasarkan perimbangan atas dosa dan
pahalanya masing-masing, dan tidak ada seorang pun yang
dirugikan.
Inilah hari Pengadilan Tuhan, Padang Mahsyar atau dalam
bahasa kekinian disebut Era Globalisasi yaitu hari berkumpulnya
umat manusia dan keberlangsungan Pengadilan dan Penghakiman
Tuhan di bumi ini. Pengadilan Tuhan bukan di alam antah-berantah
ataupun setelah alam semesta mengalami kekiamatan. Karena tidak
ada kehidupan di luar alam semesta. Alam semesta itu adalah
Tajalliyat Ilahi, penampakan Wujud Ilahi yang sesungguhnya.
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Karena itu, alam semesta bersifat kekal dan beregulasi dalam
keabadian, tak pernah mengalami keberakhirannya selama-lamanya.
Setiap saat dan waktu, terjadi proses kekiamatan di alam
semesta, baik kekiamatan suatu planet atau kekiamatan suatu
bintang besar di alam semesta. Di alam semesta Tuhan, terdapat
miliaran galaksi yang tak terhingga jumlahnya. Maka bila ada oknum
alam semesta yang kiamat atau mati, maka akan ada juga alam
semesta yang mengalami kelahiran baru. Jadi seluruh alam semesta
pun sesungguhnya bereinkarnasi dan beregulasi dalam keabadian,
sebagaimana hukum kekekalan massa dan energi. Demikian
Al Quran Surat Ibrahim 48 menyatakan:
”Yaitu pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain dan
(demikian pula) langit, dan mereka semuanya (di Padang
Mahsyar) berkumpul menghadap Allah Yang Maha Esa
lagi Maha Perkasa.”
Tak sebagaimana pendapat yang ada sekarang ini bahwa teori
Big Bang merujuk pada asal usul alam semesta. Tuhan menyatakan
dalam Firman-Nya yang terkini bahwa ledakan Big Bang bukanlah
keawalan semesta, karena Big Bang sesungguhnya adalah
kekiamatan Black Hole yang kemudian melahirkan semesta baru,
demikianlah seterusnya. Maka di alam semesta Tuhan, terjadi Big
Bang-Big Bang, sebagaimana itu merupakan keberakhiran sebuah
Black Hole yang tak terbilang jumlahnya di alam semesta ini. Maka
jangan bertanya kapan alam semesta itu berawal karena sejauhjauhnya manusia berimajinasi, tak akan pernah sampai pada
kesimpulannya (Baca: Teori Bag Bang Masih Prematur di
Komunitaseden.com).
Dan sesungguhnya, bumi yang kita tinggali saat ini pun telah
mengalami beberapa kali kekiamatan dan beberapa kali Tuhan
mengawali dan memulai kembali peradaban manusia sebagai sebuah
siklus semesta. Al Quran Surat Al Qaaf ayat 15 menuliskan:
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“Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang
pertama? (Sama sekali tidak), bahkan mereka dalam
keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.”
Bila Anda membaca Kitab Suci Al Quran secara teliti, di sana
akan terlihat kapan Tuhan menjelaskan penciptaan Adam sebagai
mitologi Penciptaan Manusia dengan saat Tuhan memilih (ishthafa)
Adam sebagai seorang yang memulai peradaban baru di bumi
setelah bumi mengalami kekiamatannya. Bila kita cermat, kita akan
melihat itu.
Jadi Nabi Adam adalah pengawal peradaban saat ini yang bila
dilacak umur dan sejarahnya belum sampai pada kegenapan tujuh
ribu tahun. Padahal di Jawa, di Sangiran sudah diketemukan fosil
Pithecanthropus Erectus yang ditaksir berumur dari 750 ribu tahun
sampai 1 juta tahun yang silam. Hal inilah yang telah dilukiskan
Tuhan di dalam Kitab Suci-Nya Al Quran yang menyiratkan adanya
kehidupan manusia di masa lampau yang sudah tak ada lagi dalam
catatan dan ingatan.
Namun, kita bersyukur kemajuan ilmu pengetahuan baik
teknologi maupun ilmu geologi dan perkembangan Ilmu DNA
memungkinkan manusia dapat melacak kehidupan di masa lampau
dengan jejak-jejak yang masih terjaga di alam semesta.
Kitab Suci Al Quran Surat Al Insan Ayat 1:
”Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari
masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang
dapat disebut?”
Adapun yang disebut sebagai alam akhirat sesungguhnya
adalah alam ruh yang ada di alam semesta saat ini yang ada bersama
dalam kehidupan ini, hanya dimensinya saja yang berbeda.
Sedangkan bila cermat membaca Kitab-kitab Suci, kita akan dapati
bahwa penjelasan Tuhan tentang Surga adalah tentang
kehidupan bukan tentang kematian.
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Dan mayoritas pemeluk ke tiga agama Ibrahim, Yahudi,
Kristen dan Islam eskatologinya atas hal itu sama, yaitu memandang
bahwa Surga dan Neraka adalah suatu tempat yang disediakan
Tuhan di alam akhirat atau alam kematian, bukan di dunia ini.
Sayangnya, bila sudah menyangkut pembicaraan tentang
eskatologi agama, maka tak ada ruang untuk nalar dan kekritisan
karena wilayah itu hanya untuk diimani. Demikianlah umat
dibesarkan dalam tradisi yang sempit bila menyangkut dogma dan
keyakinan. Maka, ketika datang Petunjuk baru dari Tuhan tentang
keadaan yang sesungguhnya, tak mudah bagi umat beragama untuk
memahaminya apalagi untuk menerimanya.
Selama ini Surga diyakini sebagai tempat yang disediakan
Tuhan untuk mereka yang banyak pahalanya dan kekal selamalamanya. Dan Surga yang paling tinggi adalah tempat para syuhada
yang berjihad untuk agamanya, sebagaimana teologi Surga para
teroris yang meyakini akan masuk Surga bila mereka mati dalam
jihad. Dan mereka tidak sendiri, tapi pahala syuhada bisa membuat
seluruh keluarganya berombongan masuk Surga bersama puluhan
bidadari-bidadari cantik yang telah disediakan.
Padahal akibat dari perbuatan mereka itu banyak anak yang
kehilangan orang tuanya, maupun sebaliknya banyak orang tua yang
ditinggalkan anak-anak yang dicintainya. Dan banyak pula mereka
yang cacat seumur hidupnya dan tak lagi dapat bekerja sebagaimana
biasa saat masih normal. Logika manakah yang sanggup digunakan
melihat fenomena ini? Begitulah bahayanya suatu keyakinan
agama bila telah dipakai oleh iblis untuk memusnahkan
peradaban manusia.
Teologi Surga Eden adalah Teologi Kehidupan, bukan Teologi
Kematian sebagaimana yang diyakini oleh umat pada saat ini dan
juga oleh para teroris itu. Adapun Al Quran sendiri ketika berbicara
tentang Surga maupun Neraka yang dibicarakan adalah tentang
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kehidupan, di bumi ini dan bukan tentang kematian sebagaimana
dinyatakan di dalam Al Quran sebagai berikut:
“Dan bumi (Padang Mahsyar) menjadi terang benderang
dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan buku-buku
(catatan perbuatan mereka) diberikan (kepada masingmasing), nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan lalu
diberikan keputusan di antara mereka secara adil sedang
mereka tidak dirugikan”. (Al Quran Surat Az Zumar
69).
“Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Janji-Nya
kepada kami dan telah mewariskan kepada kami bumi ini
dan kami menempati Surga di mana saja kami kehendaki.
Itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang
berbuat kebajikan”( Al Quran Surat Az Zumar 74).
“Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenangsenang dalam kesibukan (mereka)” (Al Quran Surat Yaa
Sin ayat 55).
Tak hanya Al Quran, Injil pun menyatakan demikian. Adapun
mengenai ‘kebangkitan’ Surga maupun Neraka, Yesus menyatakan
bahwa kehidupan-lah yang menjadi titik fokus perhatian, bukan
kematian. Yesus pun menyiratkan penjelasannya tentang Teologi
Kehidupan ini sebagaimana yang dinyatakannya di dalam Injil
Surat Matius 22 Ayat 32:
“Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? Ia
bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup"
Pengadilan dan Penghakiman Tuhan terselenggarakan di bumi
ini, saat menjelang kiamat. Dan Tuhan menunjuk Malaikat Jibril
sebagai Utusan-Nya dari kalangan malaikat bersama dengan Paduka
Bunda Lia Eden menjadi pasangannya sebagai Utusan Tuhan dari
kalangan manusia. Demikianlah Pengadilan dan Penghakiman
Tuhan terselenggara, Surga dan Neraka pun terselenggara di bumi
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ini. Maka, tergenapilah Perjanjian Tuhan tentang Surga dan Neraka
yang telah termaktub dalam Kitab-kitab Suci-Nya.
Jangan bermimpi bahwa Tuhan akan turun sendiri menyosok
menjadi manusia untuk menyatakan Pengadilan dan PenghakimanNya. Niscaya lewat Utusan-Nyalah Tuhan menyatakannya.
Demikianlah Malaikat Jibril diutus untuk menjadi Rasul dan Hakim
bagi-Nya untuk menyatakan Pengadilan Tuhan.
Demikianlah Tuhan menurunkan Kerajaan-Nya dan SurgaNya Eden kepada manusia untuk menjelaskan hakikat Surga di
dalam kehidupan yang harus diperjuangkan wujud dan
keberadaannya. Dan semuanya terlangsungkan secara sunnatullah,
bukan seperti bayangan Surga yang diimajinasikan oleh umat
beragama selama ini, di mana segala apa yang diinginkan akan
terwujud seperti menggosok lampu Aladdin. Sungguh tidaklah
demikian adanya.
Kerajaan Tuhan dan Surga-Nya memang telah dinyatakanNya. Dan alam semesta akan mengolah Firman Tuhan itu menjadi
terlaksana. Para malaikat akan bekerja mewujudkannya. Dan Tuhan
pun telah mempersiapkan manusia-manusia yang telah memenuhi
Panggilan-Nya untuk disucikan, sampai mereka semua layak
menjemput Surga yang dijanjikan Tuhan.
Tuhan menjadikan Indonesia sebagai awal dan cikal-bakal
Surga-Nya di bumi, dan ditempatkan di ibu kota Jakarta, di wilayah
Senen, yang tidak hanya sekedar padat tapi juga kumuh di mana
kriminalitas dan narkoba tak lepas dari kehidupan masyarakatnya.
Begitulah Tuhan membangun Surga-Nya, di tengah Neraka-Nya.
Itulah Surga yang harus diperjuangkan.
Kami percaya Surga itu akan mensemesta. Peradaban
intergalaksi, peradaban suci sedang dipersiapkan Tuhan akan
terwujud. Dan bila telah sampai waktunya, Peradaban Surga akan
mengkolosal dan mengglobal. Itulah janji Tuhan di akhir zaman,
demikian alam semesta sedang memulai Pensucian-Nya, semenjak
132

telah diberlakukannya Hari Kuasa Tuhan. Karena telah sampai
waktunya Tuhan mensucikan seluruh umat manusia. Proses
pensucian yang diberlakukan kepada kami akan diberlakukan Tuhan
bagi semua umat manusia.
Demikian urgensi Eden bagi peradaban masa depan bumi ini
sangat diutamakan Tuhan, karena Eden membawa Pertolongan dan
Penyelamatan Tuhan untuk umat manusia. Maka, ketika Bapak
Marzani Anwar dan keluarganya melancarkan fitnah dan berbagai
upaya untuk menghabisi eksistensi Eden, Tuhan memerintahkan
kami untuk melakukan Sumpah Mubahalah kepada beliau dan
seluruh keluarganya yang terikut di dalam upayanya itu. Adapun
Sumpah Mubahalah itu adalah Otoritas Tuhan sepenuhnya. Jadi,
bukannya kami mengambil serpihan dari tradisi Islam.
Dan sesungguhnya, Sumpah Mubahalah adalah solusi terbaik
untuk menyelesaikan pertikaian yang tidak berkesudahan itu.
Melaluinya, segala hal dikembalikan kepada Tuhan yang akan
menjadi Hakim di antara Bapak Marzani Anwar dan keluarga
dengan Eden. Demikian sekaligus Tuhan mengajarkan kepada kami
solusi konflik terbaik dan tak melibatkan kekerasan untuk mengatasi
berbagai perbedaan menyangkut keyakinan. Karena wilayah
keyakinan adalah urusan spiritual yang sangat personal antara
manusia dengan Tuhan.
Setiap Nabi diutus Tuhan untuk membangun peradaban dan
memuliakan kehidupan. Karena manusia adalah khalifah
(pengganti) Tuhan di muka bumi, yang memiliki kewajiban
memakmurkan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat,
membangun keadaban yang tinggi (Madinah) agar kehidupan
menjadi damai dan tenteram. Bumi ini pun layak menjadi Surga
Tuhan karena Ajaran-Nya dipatuhi dan dihikmati. Dan seluruh umat
bersaudara, diikat dengan Tali Kasih Tuhan yang agung, yang suci
dan bermartabat. Demikianlah, setiap Nabi dan Utusan Tuhan
mengingatkan agar umatnya tidak condong berlebihan kepada hawa
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nafsu dan tarikan rendah (dunia), agar peradaban di bumi ini
menjadi peradaban Surga.
Surga dan Kerajaan Tuhan niscaya berdiri di atas fondasi dan
akidah yang kukuh, bukan rapuh sebagaimana yang Anda nyatakan.
Monoteisme Absolut adalah pijakannya. Dia bukan hanya
menjelaskan bahwa Tuhan itu Esa, tetapi juga menjelaskan semua
realitas berada dalam Kemahatunggalan Tuhan. Karena itu seluruh
aspek di dalam semesta dan kehidupan tak terpisah dan tak terpilah,
semuanya menyatu dalam satu kesatuan yang utuh.
Agama, spiritualitas, filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi
serta sains dan hukum menjadi satu kesatuan karena tak ada lagi
keterpilahan antara dunia dan akhirat. Demikianlah peradaban
Surga itu ditegakkan dan dibangun dan berdiri di atas landasan
kesucian sebagai sebuah pijakan awal peradaban yang sedang di
bangun Tuhan. Untuk lebih jelasnya silahkan Anda baca Wahyu
Tuhan di Website Komunitaseden.com Wujud Tuhan itu Bulat
seperti Bola Nan Maha Besar.
Hakikat Penghapusan Agama-agama Menuju Penyatuan
Agama dalam Ketuhanan Yang Maha Esa
Yang dimaksud dengan penghapusan agama dari sudut
pandang Eden lebih pada deinstitusionalisasi Ajaran Tuhan. Karena
seluruh ajaran yang dibawa oleh para Rasul Tuhan itu adalah ajaran
yang benar dari sisi Tuhan dengan Kitab-kitab Suci-Nya. Karena
itulah Eden menapak di atas seluruh Kitab Suci Tuhan, baik yang
terdahulu maupun yang kini sedang diturunkan-Nya. Karena Ruhul
Kudus-lah yang menurunkan ajaran-ajaran itu kepada seluruh para
Utusan.
Dan bila hari ini Tuhan menurunkannya kembali, adalah
untuk menggenapi segala Perjanjian Tuhan atas semua Kitab-kitab
Suci-Nya dan agar semua umat-Nya kembali kepada-Nya dan tidak
mempersekutukan-Nya dengan Agama-Nya maupun dengan
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Utusan-utusan-Nya. Agar mereka dapat terpanggil ke Surga-Nya
dalam pelukan Tuhan Yang Maha Kasih.
Bila manusia bersatu dalam menyembah Tuhan dan tidak lagi
mempersengketakan agama, maka akan didapati kegembiraan
bersatu dengan damai dalam Kebertuhanan secara mutlak. Dan yang
dinilai Tuhan saat ini adalah kesucian dan kebajikan, bukan kepada
afiliasi agama. Maka, Tuhan pun akan mencurahkan limpahan
Rahmat-Nya.
Netralitas agama adalah pijakan bagi Eden. Sebuah
spiritualitas yang menuju arah baru bagi sebuah peradaban manusia,
zaman baru, yang merupakan babak baru bagi evolusi peradaban
manusia di bumi ini menuju bumi yang baru, di mana tak ada lagi
sekat-sekat agama, namun substansi dari Ajaran Tuhan-lah yang
menjadi panduan hidup. Demikian seluruh Kitab Suci Tuhan
dimuliakan dan ditempatkan secara proporsional karena di sanalah
terkandung Ajaran Tuhan yang sesungguhnya.
Tuhan Yang Maha Tunggal adalah Tuhan semua agama, yang
telah menurunkan Ajaran-ajaran-Nya kepada para Rasul-Nya dan
menurunkan seluruh Kitab-kitab Suci-Nya sebagai petunjuk dan
jalan bagi umat manusia menuju Tuhan yang kemudian berkembang
menjadi ajaran agama. Tetapi dalam perkembangannya, saat ini
agama bukan lagi sebagai cara dan jalan, melainkan telah menjadi
tujuan itu sendiri. Sebagaimana yang tersaksikan pada saat ini,
agama telah diberhalakan dan membelenggu umatnya sendiri dalam
hubungannya dengan Tuhannya.
Pada saat pertama kali diturunkan, agama tidaklah dalam
bentuk yang sistematis dan terstruktur sebagaimana yang dikenal
pada saat ini. Agama Islam yang dikenal saat ini berawal dari
pengalaman Nabi Muhammad dan Pesan-pesan Tuhan yang
menggunakan kehidupan Nabi Muhammad sebagai sarana
Pengajaran-Nya. Pada saat hidupnya, Nabi Muhammad tidak
membuat sebuah konstruksi ajaran yang tersistematisasi dan
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terbakukan sebagaimana agama Islam yang dikenal sekarang ini,
begitupun dengan Yesus yang tidak meninggalkan apa pun
melainkan sebuah fakta, pengorbanan dan perjuangan kesetiaannya
kepada Tuhan sampai akhir hayatnya.
Maka sesungguhnya, para Utusan Tuhan itu tidaklah
membawa agama sebagaimana agama yang tersaksikan sekarang ini.
Institusionalisasi agama itu ada oleh karena upaya umat untuk dapat
memahami, memaknai perjalanan Utusan itu berdasarkan ayat-ayat
yang ditafsirkannya. Upaya itu dilakukan adalah untuk
memudahkan bagi umat untuk dapat memahami suatu tatanan
hukum dan aturan dalam ajaran para Utusan itu.
Namun, institusionalisasi agama itu dalam perkembangannya
kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sepenuhnya orisinal dari
Tuhan. Padahal, dia merupakan konstruksi dari sebuah pemahaman
yang tak terlepas dari situasi sosial politik dan kemasyarakatan yang
berkembang pada saat itu.
Pada saat ini, institusionalisasi agama telah mengalami
kristalisasi. Orang beragama berhenti pada tataran aturan-aturan
formal dan tidak sampai pada makna dan substansi atau ruh agama
yang sesungguhnya. Itulah yang menjadi doktrin atau dogma yang
diberhalakan.
Institusi keagamaan yang telah menjadi berhala dan
disombongkan inilah yang dihapuskan Tuhan agar umat itu dapat
kembali mengenal hakikat dari ajaran yang dibawa Utusan-Nya
sebagaimana sedia kalanya. Sementara substansi atau ruh dari
agama, yaitu Kitab Suci-Nya, itulah yang dikedepankan kembali.
Itulah mengapa Eden memuliakan seluruh Kitab Suci, dan tetap
menjadikannya sebagai Kitab Suci pegangan hidup.
Dan pada saat ini, institusionalisasi agama telah sampai pada
pembusukannya.
Demikianlah
Tuhan
menggenapi
dan
memberlakukan apa-apa yang telah difirmankan-Nya dalam Al
Quran sebagai berikut:
136

“Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan
menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di Sisi-Nya lah
terdapat Ummul Kitab” (Al Quran Surat Ar Ra’du
ayat 39).
“Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, niscaya Kami
lenyapkan apa yang Kami wahyukan kepadamu, dan
dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapatkan
seorang pembela pun terhadap Kami” (Al Quran Surat
Al Isra ayat 86).
Maka, adalah Kehendak Tuhan semata yang menyatakan
Penghapusan Semua Agama dan menyatukannya menjadi satu.
Tiadalah seorang manusia atau Rasul sekalipun yang memiliki hak
dan otoritas atas hal itu, melainkan semua itu ada pada Otoritas dan
Hak Mutlak Tuhan.
Demikianlah Ketetapan Tuhan atas Penghapusan Semua
Agama sesungguhnya telah Tuhan nyatakan di dalam Kitab SuciNya. Dia-lah Tuhan yang menurunkan Ajaran-ajaran-Nya kepada
para Nabi-Nya, dan Dia pulalah yang menetapkan Ayat-ayat-Nya.
Dan apabila Dia melenyapkan apa-apa yang telah diwahyukan-Nya,
maka sesungguhnya merugilah suatu umat yang telah menerima
perjanjian dari Tuhan, tapi melanggar perjanjian yang telah
diikrarkannya itu. Maka adalah Hak Tuhan untuk mengambil
berkah, dan karunia serta kemuliaan yang Tuhan telah berikan. Dan
bila itu yang terjadi, maka umat tersebut akan mengalami keadaan
yang sangat menyedihkan dan tiadalah pertolongan bagi mereka.
Adalah Tuhan yang telah menetapkan apa-apa yang ingin
ditetapkan-Nya, dan tiadalah ketetapannya itu merugikan hambahamba-Nya, kecuali kepada orang-orang fasik yang telah
menjadikan ayat-ayat di dalam Kitab Suci-Nya menjadi alat
legitimasi bagi kekerasan dan kerusakan. Karena sesungguhnya
mereka sendirilah yang telah mengubur agamanya sendiri, sehingga
agamanya dan Kitab Sucinya menjadi cemoohan. Dan Tuhan pun
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dipersalahkan oleh karena perbuatan mereka yang durjana dengan
mengatasnamakan agama dan Tuhan. Demikianlah Tuhan
melenyapkan berkah atas mereka, yang telah menjadikan Islam
buruk rupa karenanya.
Demikianlah Tuhan menyatukan seluruh umat-Nya sebagai
pertolongan yang nyata dari-Nya karena Tuhan membenci mereka
yang berperang atas nama Agama-Nya atas Nama-Nya, karena
semua umat beragama adalah umat-Nya jua. Penyatuan Agama
adalah solusi Pertolongan Tuhan yang nyata dan kongkrit untuk
menyudahi segala peperangan di antara sesama umat manusia demi
menyongsong sebuah peradaban baru, Peradaban Surga, Peradaban
Intergalaktik. Itulah makna Surga seluas langit dan bumi
sebagaimana Tuhan telah menyatakannya di dalam Kitab Suci-Nya:
“Berlomba-lombalah kamu sekalian untuk mendapatkan
ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya SELUAS
LANGIT dan BUMI yang disediakan bagi orang-orang
yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya.” (Al Quran
Surat Al Hadiid ayat 21).
Adapun mereka orang-orang yang beriman lagi rendah hati
niscaya dapat melihat kehendak dan Rencana Baik Tuhan atas
penyatuan semua agama, kecuali mereka yang ada penyakit di
hatinya yang tak dapat menerima apa yang menjadi Kehendak Baik
Tuhan. Keegoan, keakuan, kesombongan, kecupatan menjadi
penghalang baginya untuk menerima Kehendak Baik Tuhan
tersebut.
Sudahilah berperang atas nama agama dan atas Nama Tuhan
karena sesungguhnya pemberhalaan terhadap agama telah lancung
membuat bumi ini bersimbah darah, dan kehancuran umat manusia
dan peradabannya tak dapat lagi dihindarkan.
Demikianlah, Tuhan menetapkan apa-apa yang hendak
ditetapkan-Nya dan tiadalah pertolongan sebaik pertolongan dan
solusi yang diberikan Tuhan, yakni menyatukan seluruh umat-Nya
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dalam Naungan-Nya dan hanya kembali kepada-Nya. Dan
terbebaslah manusia dari segala sembahan-sembahannya terhadap
agama maupun Utusan-Nya, dan terwujudlah kehidupan yang
damai, tenteram. Demikianlah Surga diadakan Tuhan untuk
menyatukan umat manusia kembali dalam damai.
Demikianlah Tuhan menghadirkan Kerajaan-Nya dan SurgaNya untuk menaungi, mengayomi seluruh umat yang beriman yang
mencintai-Nya dan bergegas memenuhi Panggilan-Nya untuk
bersuci. Dan Tuhan pun menghakimi para pendosa yang telah
melakukan banyak dosa.
Sedianya ajaran agama melapangkan jalan bagi manusia
kepada Tuhannya. Tetapi saat manusia menjadikan agama sebagai
tuhannya, maka menjadilah agama itu berhala. Karena hakikatnya
agama itu adalah cara atau jalan, bukan tujuan. Esensi dari semua
agama adalah Monoteisme atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi
pada saat ini, setiap agama merasa memiliki Tuhannya masingmasing. Maka menjadilah Tuhan itu sangat banyak sekali, seolaholah Tuhan orang Islam itu berbeda dengan Tuhan orang Kristen,
demikian Buddha dan Hindu. Maka untuk mengembalikan manusia
kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pun menghapuskan
segala keribetan, kerumitan dari keberagamaan yang saat ini sudah
semakin tak berketentuan arahnya.
Jadi, penghapusan semua agama dan penyatuannya adalah
Hak Prerogatif Tuhan semata karena Dia-lah yang memiliki semua
agama-agama. Tiadalah seorang Rasul sekali pun diperkenankan
atau diberikan otoritas untuk menyatakan penghapusan semua
agama dan penyatuannya. Karena otoritas itu hanya berada di dalam
Otoritas Tuhan semata.
Dan lebih konkritnya, penghapusan semua agama adalah
Pertolongan Tuhan bagi seluruh umat manusia yang beriman
kepada-Nya karena telah sampai waktu dan saatnya di mana agamaagama telah mengalami pembusukannya dan tak mungkin lagi untuk
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menguraikannya satu per satu, dan menjadi sumber konflik pemicu
perang dunia yang dapat menghancurkan peradaban umat manusia
saat ini. Demikianlah Tuhan Pemilik agama-agama mengambil
kebijakan dengan penghapusan semua agama dan penyatuannya.
Dan niscaya Tuhan Yang Maha Tahu, menjadikan kebijakan di saat
yang terkrusial sehingga itu menjadi kebijakan untuk sebuah solusi
keadaan yang sulit yang tak mampu diatasi oleh umat manusia.
Jadi, janganlah memposisikan kami sebagai orang-orang yang
menyatakan penghapusan agama dan penyatuannya karena kami
tidak memiliki hak atas apa pun terlebih menyangkut agama. Kami
hanyalah menyampaikan apa-apa yang diwahyukan Tuhan untuk
seluruh umat manusia. Kami terlarang untuk menguranginya
maupun melebihkannya.
Pewahyuan di Eden Melingkupi Seluruh Pewahyuan Tuhan
dari Kitab-kitab Suci Sebelumnya
Dan adalah Tuhan yang telah menjadikan ayat-ayat di dalam
Kitab Suci-Nya tetap abadi kala umat manusia mengkhidmati ayatayat di dalam Kitab-kitab Suci-Nya dan tidak menjadikan Ayat-ayatNya sebagai alat untuk mencari kekuasaan, kekayaan dan
kehormatan. Maka seluruh Kitab Suci-Nya tetap abadi. Dan tidaklah
Dia menghapuskannya, melainkan manusia diminta untuk
memuliakannya.
Dan di dalam proses dan pelaksanaan tugas serta
kewenangannya, dan juga di dalam menjelaskan permasalahan atau
keadaan yang terjadi pada saat ini, Pewahyuan Tuhan tetap
berlandaskan kepada ayat-ayat dari berbagai Kitab Suci seperti
Veda, Tripitaka, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan Al Quran,
yaitu dari ayat-ayat mutasyabihat atau yang termaterai sebagai
nubuatan keadaan akhir zaman. Demikianlah Pewahyuan di Eden
berada di atas seluruh Kewahyuan Tuhan yang terdahulu dan
terkini, sebagaimana seluruh Kitab Suci adalah milik Tuhan semata.
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Maka, berpantanglah menyatakan Eden inkonsisten dalam
akidahnya karena mengambil yang ada dalam tradisi Islam atau Al
Quran.
Maka Pewahyuan di Eden memang meliputi Kewahyuan dari
Kitab-kitab Suci terdahulu sebagai penjelasan nubuatan yang
peristiwanya sedang terjadi saat ini, ditambahkan dengan
Pewahyuan terkini. Karena Pewahyuan saat ini berkesinambungan
dengan ayat-ayat Kitab Suci sebelumnya. Masa dibukanya suratsurat rahasia akhir zaman menuju ke zaman berikutnya, semua itu
adalah Hak Prerogatif Tuhan. Dan pada saat sekarang inilah Tuhan
membukanya.
Demikianlah darinya justru menjadi bukti nyata akan
kebenaran Wahyu-wahyu Tuhan dari Kitab-kitab Suci sebelumnya
yang menjadi landasan penjelasan akan peristiwa kekinian dan masa
depan. Itulah Pewahyuan Eden yang merupakan kesimpulan dari
seluruh Kewahyuan yang pernah diturunkan Tuhan di muka bumi
ini. Jadi tidaklah mungkin Kewahyuan di Eden berdiri sendiri
terlepas dari Ajaran-ajaran Tuhan sebelumnya, karena Eden
merupakan kesinambungan dari seluruh Ajaran Tuhan yang
membawa manusia kepada Tuhan yang Satu, Tuhan seluruh agamaagama.
Sebagaimana inilah masanya Tuhan membangun Peradaban
Surga Pasca Agama, penyatuan umat saat ini pun dimungkinkan
dapat terlaksana dan terwujud karena realitas global memungkinkan
hal itu terjadi. Kemajuan teknologi dan informasi serta berkembang
pesatnya internet pada zaman ini membuat komunikasi tidak lagi
menjadi hambatan. Dunia sudah seperti lapangan besar yang dapat
dijangkau setiap saat dan waktu, dan itu tak mungkin terjadi pada
zaman dahulu.
Tuhan menurunkan banyak Nabi pada setiap zaman, tetapi
antara satu Nabi dengan Nabi yang lainnya tidak saling bertemu
karena faktor geografis, karena itu tidak memungkinkan penyatuan
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semua agama itu terwujud. Berbeda dengan masa kini, demikian
Pewahyuan itu pun sangat dipengaruhi oleh zaman dan waktu ketika
Wahyu itu diturunkan. Ciri dari Kerasulan adalah terjaganya seluruh
Kewahyuan yang diturunkan sebelumnya. Kesinambungan
Pewahyuan itu terlihat dari benang merah ketauhidan ajarannya
yang terlihat nyata.
Tiadalah ajaran Islam yang di bawa Nabi Muhammad itu
berdiri sendiri. Seluruh kisah para Nabi yang disebutkan Al Quran
adalah juga kisah-kisah yang sudah ada dalam Perjanjian Lama.
Namun, itu tidak berarti bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi
Muhammad tidak lengkap dan meminjam institusi agama lain.
Dalam hal ini meminjam tradisi Yahudi maupun tradisi Nasrani,
bahkan sebagian besar Nabi-nabi dalam dua puluh lima Nabi dan
Rasul adalah Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Namun, tidak bisa
kemudian disimpulkan bahwa ajaran Islam yang dibawa Nabi
Muhammad tidak orisinal.
Pewahyuan
Al
Quran
menegaskan
kesinambungan
Pewahyuan-pewahyuan sebelumnya, sebagaimana itu terlihat dari
rukun iman orang-orang mukmin yang menempatkan kepercayaan
kepada para Nabi dan Kitab Suci yang sebelumnya sebagai fondasi
dan prasyarat keberimanan seorang mukmin. Walaupun memang
terdapat juga penegasian terhadap beberapa Pewahyuan di dalam
Kitab Suci sebelumnya. Konsep nasakh-mansukh, pembatalan atau
pembaharuan itu senantiasa terjadi dalam setiap Kerasulan sesuai
dengan realitas, sejarah, dan problem yang dihadapi masing-masing
umat pada waktu itu, yang berbeda-beda keadaan. Demikian hal itu
menjadi lazim dalam sejarah keagamaan.
Jadi, janganlah Anda mengatakan bahwa Eden meminjam
ajaran Al Quran untuk menguatkan argumennya, dan sebagai akidah
yang rapuh, doktrin yang tidak sempurna, dan rujukan kepada Al
Quran menunjukkan ketidaklengkapan doktrin dan ajaran Eden.
Karena kesimpulan yang Anda sampaikan mengenai Eden itu adalah
dari ketidakpahaman Anda terhadap sejarah perkembangan agama142

agama, atau ketidakmatangan Anda dalam beragama. Karena
Pewahyuan itu adalah Hak Prerogatif Tuhan. Kitab Suci berikut
simbol-simbol yang menyertainya adalah milik Tuhan, bukan milik
suatu umat.
Doktrin superioritas Islam semestinya tidak disuburkan
karena doktrin inilah yang justru ditentang Al Quran, sebagaimana
tertulis dalam Al Quran Surat Al Baqarah 111-113. Di mana ayat
tersebut dengan jelas mengingatkan kedua umat Yahudi dan Nasrani
yang memiliki klaim keselamatan dan keegoan sebagai umat yang
terbaik di atas umat Muhammad. Dan Tuhan pun memerintahkan
Nabi Muhamad untuk mengingatkan mereka bahwa keselamatan itu
bukan karena afiliasi seseorang kepada suatu kelompok atau agama,
tapi seberapa penyerahan diri seseorang itu kepada Tuhan dan sikap
hidup serta moralitasnya. Demikian contoh kerendahan hati itu
diajarkan. Karena kejatuhan suatu umat itu biasanya berbarengan
dengan kesombongannya sebagai umat yang termulia ataupun
terbaik.
Jadi, tiadalah Pewahyuan Tuhan di Eden menghapuskan
Ajaran-ajaran-Nya yang telah termaktub dalam Kitab-kitab SuciNya. Eden justru menegaskan kembali kebenaran yang disampaikan
para Rasul-Nya dengan menjelaskan makna ayat yang tersimpan
maknanya dari ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat yang
termaterai di seluruh Kitab Suci-Nya. Dan pada saat Tuhan
menurunkan Kerasulan di Eden karena waktu dan jadwalnya telah
sampai, pemaknaan umat beragama terhadap Eskatologi, Surga,
Neraka, Mahsyar (Pengadilan dan Penghakiman Tuhan),
sesungguhnya di zaman inilah Tuhan sedang menggenapinya, di
bumi ini dan di semesta ini, tempat keberlangsungan kehidupan saat
ini.
Adalah Hak Tuhan untuk menurunkan Wahyu-wahyu-Nya
kepada siapa pun kepada hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya,
sebagaimana Dia-lah yang menurunkan Al Quran kepada
Muhammad, dan Dia-lah juga yang memiliki hak untuk menyimpan
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makna ayat-ayat mutasyabihat di dalamnya dan yang baru akan
dijelaskan maknanya pada Utusan-Nya yang kemudian.
Siapakah yang menuliskan Kewahyuan di Eden? Ialah Paduka
Bunda Lia Eden, seorang perempuan yang ummi, yang tak mengerti
Kitab Suci, apalagi ayat-ayat rahasia akhir zaman di seluruh Kitab
Suci. Adakah beliau mampu membuka rahasia dari seluruh Kitab
Suci sedemikian adanya sebagaimana yang telah beliau lakukan,
selama sekian tahun tanpa jeda, yang mencakup segala bidang
pembahasan, dari masalah spiritual, hukum, filsafat, hingga
pengetahuan kesemestaan? Jangankan untuk menjelaskan rahasia
Kitab Suci sampai sedemikian jauhnya, yang sulit dan njlimet,
mengenal seluruh Kitab Suci itu pun tak pernah dialaminya.
Adakah Anda telah membaca Wahyu-wahyu Tuhan yang
ditulisnya tentang alam semesta? Bagaimana beliau yang ummi bisa
menafikan dan menyempurnakan teori-teori yang sudah mapan di
dunia keilmuan, teori DNA dan perfeksi genetika, menafikan teori
Big Bang, menjelaskan teori Kuantum dan yang terutama
menjelaskan tentang Wujud Tuhan Yang Maha Bulat, dan kini pun
sedang mematangkan formula untuk menemukan Teori Segalanya
yang sedang menjadi obsesi para ilmuwan besar dunia?
Itulah tandanya bahwa beliau adalah Rasul Utusan Tuhan. Tak
seorang manusia pun di dunia ini mampu melakukannya dengan
segala resikonya yang maha berat kalau bukannya ada Tuhan Yang
Maha Tunggal, Tuhan Seluruh Agama, Pemilik seluruh Kitab Suci
yang mengajarkan kepadanya dan menguatkan hati dan
keberaniannya. Kami menjadi saksi bagaimana perjuangan dan
pengorbanan beliau untuk dapat menuliskan Pewahyuanpewahyuan itu, yang dijalaninya dengan konsisten dan kecintaan
kepada Tuhan dan umat manusia yang mendalam. Di mana setiap
Wahyu yang dituliskan itu diperoleh melalui ujian-ujian berat yang
harus dapat dilampauinya.
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Maka, kalau telah sedemikian lama beliau menuliskan Wahyuwahyu Tuhan itu tanpa jeda, yang semakin hari wilayah bahasannya
semakin sulit dan melampaui batas alam pemikirannya, dapatkah
Anda membayangkan bagaimana kesulitan yang dihadapinya?
Sungguh kami menjadi saksi bagaimana beratnya Wahyuwahyu Tuhan itu ketika sedang diturunkan-Nya, dan kami menjadi
saksi bagaimana beliau dengan tabah, dan tak bergeming dari
perjanjiannya dengan Tuhan untuk tetap menuliskan Wahyu-wahyuNya dengan segala resiko yang harus ditanggungnya. Segala
kesakitan dan kesulitan itu dilaluinya dengan segala rasa syukur dan
sukacita dan segenap cintanya kepada Tuhan dan kepada kita
semua.
Maka bila Anda seorang tokoh agama, seorang pembela agama
Allah, bersyukurlah bahwa saat ini Tuhan berwahyu kembali untuk
meluruskan seluruh agama-agama dan menyelamatkan umat
manusia dari gejolak kiamatnya bumi ini. Dan bersyukurlah bahwa
Takdir ini diturunkan di negara ini. Dan belalah, bukan malah
menyatakan hal buruk seperti yang Anda tuliskan di surat Anda itu,
dan membela Bapak Marzani Anwar yang telah terang-terangan
hendak mengupayakan pemusnahan Eden hanya karena anaknya,
Elfa Diasmara, beriman kepada Eden.
Padahal menurut kami, seorang yang sangat baik, jujur, tulus,
lurus jalan hidupnya dan sangat mencintai Tuhan sebagaimana Elfa
Diasmara, tidaklah mungkin dibiarkan tersesat oleh Tuhan Yang
Maha Pengasih. Karena hatinya yang jernih dan keinginannya yang
tulus untuk dapat selalu berbuat kebaikan, menjadi penjaminan
baginya bahwa Tuhan itu akan selalu menerangi hatinya dan
membimbingnya untuk sampai kepada Tuhan dan mengabdi dengan
tulus kepada-Nya.
Jadi menurut hemat kami, Bapak Marzani Anwar dan
keluarganya seharusnya berbahagia, bangga dan bersyukur kepada
Tuhan dikaruniai anak yang sedemikian baiknya, bukan malah
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membuatnya menderita oleh karena iman anaknya yang seharusnya
patut disyukuri dan didukung. Kini Elfa menderita sendirian di
tempat penyekapannya bersama pasien-pasien narkoba dan stres di
Tasikmalaya.
Maka sekali lagi, bacalah dengan cermat segenap Pewahyuan
di Eden, dan pikirkanlah adakah seorang perempuan awam yang
tidak memiliki pengetahuan dapat menuliskan Wahyu-wahyu Tuhan
sedemikian? Maka, cermatilah segenap Kewahyuan itu sebagai
pemenuhan tanggung jawab kepada Tuhan karena Anda seorang
yang berkecimpung di bidang keagamaan.
Atau setidaknya berendah hatilah di hadapan Tuhan, dan
menanyakan kejelasan kebenaran Eden di hadapan-Nya dengan hati
yang jernih, tulus, ikhlas tanpa prasangka, sebagaimana kami pun
melakukannya dahulu. Karena tiadalah Takdir Kerasulan itu dapat
mudah dimengerti kecuali Tuhan yang membuka Hidayah-Nya.
Maka, setelahnya semoga Anda mengerti dan tidak lagi
mengatakan bahwa Eden adalah sempalan Islam sebagaimana yang
Anda nyatakan di dalam surat Anda itu sebagai berikut “karena
telah secara terang-terangan berani membubarkan agama-agama
tetapi masih menggunakan pranata Islam.”
Marilah kita syukuri bersama bahwa Tuhan sedang ingin
menurunkan Pertolongan-Nya kepada umat manusia dan
menurunkan Surga dan Kerajaan-Nya justru di Negara Indonesia.
Lihatlah gejolak Neraka yang sedang melanda negeri ini dan
dunia, dan itulah akibat dari penolakan Surga yang disesatkan dan
dikriminalisasikan. Bila Pertolongan Tuhan melalui Surga-Nya yang
sedang diturunkan-Nya ditolak, maka Neraka-lah yang bergolak.
Dan Tuhan menyatakan bahwa semua keadaan itu baru bisa surut
apabila Surga dikhidmati dan diterima, sehingga Pertolongan Tuhan
dapat diberlakukan, dan Kerajaan Neraka dapat disirnakan. Semoga
keadaan itu belum terlambat. Karena apabila bumi ini diibaratkan
sebagai sebuah bis yang sedang melaju masuk ke sebuah jurang,
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maka jangan biarkan ia betul-betul terperosok ke dalam jurang dan
menjadi hancur berkeping-keping, tak lagi dapat diselamatkan.
Kedudukan Umat Islam di Mata Tuhan Saat ini
Dengan berat hati ingin kami sampaikan kepada Anda
bagaimana sesungguhnya penilaian Tuhan terhadap umat Islam saat
ini. Kami lahir dan besar dari Islam, seluruh keluarga dan teman
yang kami cintai pun adalah Islam. Kami mencintai Islam, segenap
hati dan jiwa dan kesadaran kami adalah Islam dalam pengertian
yang esoteris. Maka sesungguhnya Peringatan Tuhan yang amat
keras terhadap umat Islam juga berat kami rasakan. Namun kami
percaya, bila kami mencintai umat Islam, maka terlebih lagi Tuhan
yang menjadi pemilik dari umat tersebut. Peringatan-Nya, TeguranNya adalah bentuk Kasih Sayang-Nya, agar umat-Nya kembali
menjadi umat yang memegang teguh perjanjiannya kembali sebagai
umat yang rendah hati lagi pembawa damai.
Jadi secara jujur ingin kami sampaikan Kepada Bapak Syafii
Mufid bahwa kami bukan menyempal dari Islam tapi kami sedang
berpatuh mutlak kepada Tuhan dan sedang mendapat amanah
untuk mengembalikan Islam sebagaimana yang seharusnya menurut
Tuhan. Dan kami tidak membutuhkan legitimasi MUI untuk
membenarkan kami. Kami hanya tunduk dan berserah diri kepada
Tuhan, dan semesta bersama kami.
Juga janganlah memantangkan umat lain menggunakan Al
Quran. Karena Al Quran diturunkan Tuhan untuk umat manusia
agar manusia dapat membedakan kebaikan dan kejahatan, demikian
pernyataan Tuhan dalam Al Quran. Wahyu-wahyu Tuhan yang ada
di dalamnya adalah milik Tuhan semata karena bisa jadi dan
sebagaimana yang terjadi saat ini, justru Tuhan menjadikan Al
Quran untuk menjadi teguran dan peringatan bagi umat Islam
sendiri.
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Pertama, karena umat Islam telah menyimpang jauh dari
ajaran dan Kitab Sucinya sendiri, dan yang kedua karena umat Islam
tak dapat menerima Kerasulan pasca Muhammad. Padahal, secara
jelas Al Quran sendiri menyatakan bahwa Malaikat Jibril akan
diturunkan Tuhan untuk membawa Wahyu-wahyu-Nya demi untuk
mengingatkan manusia kembali kepada ketauhidan dan tidak
menuhankan yang lain, baik itu agamanya maupun Rasul-Nya. Dan
juga untuk mengingatkan manusia tentang hari pertemuan (hari
akhir). Demikianlah Tugas Kerasulan akhir zaman itu telah
disebutkan di dalam Al Quran.
Institusionalisasi agama Islam yang telah mengkristal inilah
yang ditegurkan Tuhan. Inilah titik pangkal masalah karena banyak
dari umat Islam meyakini bahwa doktrin eksklusivisme keagamaan
Islam yang diajarkan di banyak tempat sebagai suatu yang orisinil
dari Tuhan.
Padahal sesungguhnya doktrin eksklusivisme
keagamaan Islam saat ini, tak lepas dari sejarah dan produk
masyarakatnya. Sesungguhnya ketauhidan dan budi pekerti, pada
kedua hal tersebutlah pokok ajaran Tuhan, sejak dahulu hingga kini
sama adanya dan yang harus diperjuangkan.
Bukankah secara jelas Al Quran Surat Al Anbiyaa ayat
107 menyatakan:
”Tiadalah kami utus engkau, ya Muhammad, melainkan
sebagai rahmat bagi seluruh alam.”
Adakah ajaran Muhammad kini yang dipraktekkan oleh
umatnya telah menjadi rahmat bagi semesta alam? Adakah umat
Muhammad kini menjadi umat penengah yang selalu berada di
dalam garis kenetralan yang mengayomi umat-umat yang lain?
Yang terjadi justru saat ini adalah kebalikannya. Terorisme
dan radikalisme sudah seperti dua sisi dari mata uang koin yang
sama dengan Islam, sulit dibedakan. Padahal, terorisme dan
radikalisme sungguh bertentangan dengan Islam. Karena itu
superioritas Islam jangan disuburkan, terutama oleh tokoh-tokoh
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Islam sendiri, karena wujud matang dari superioritas Islam adalah
terorisme dan radikalisme.
Melihat realitas dan kondisi umat Islam saat ini, maka
sungguh dapat dipastikan umat Islam telah mengingkari
perjanjiannya dengan Tuhan. Dan adalah Hak Tuhan untuk
mengutus kembali Rasul-Nya untuk mengingatkan. Dan bila umat
yang diingatkannya itu tetap berpaling, maka adalah Hak Tuhan
pula untuk meninggalkannya dan menggantikannya dengan kaum
yang lain.
Dan bukankah peringatan ini telah disampaikan oleh Eden
sejak awal mulanya. Dua puluh (20) tahun peringatan-peringatan itu
telah disampaikan, namun nyatanya tiadalah berarti segala
peringatan-peringatan itu. Telah baku sebagian terbesar umat Islam
menyatakan Eden adalah sesat.
Dan biarlah terlihat siapakah yang dibela Tuhan dan siapakah
sesungguhnya yang disesatkan Tuhan. Demikianlah bila Peringatanperingatan Tuhan itu diabaikan dan bila Rasul-Nya dipenjara dan
dinistakan.
Dalam menyampaikan dan memperjuangkan Amanahamanah Tuhan, kami menyerahkan diri kami secara total kepada
Tuhan dalam kondisi apa pun yang kami alami. Bukankah Islam
dalam pengertian yang sesungguhnya adalah penyerahan diri secara
utuh dan total kepada Tuhan? Adakah peringatan-peringatan yang
kami sampaikan itu ditolak atau diterima atau dinistakan, kami
pulangkan semua urusan itu kepada Tuhan.
Dan biarlah Tuhan yang memutuskan adakah kami yang benar
ataukah mereka yang benar. Itulah sesungguhnya hakikat dan
perjuangan para Utusan Tuhan sejak dahulu sampai hari ini. Dan
siapakah yang diterima Tuhan, kami ataukah mereka yang
mendustakan-Nya, biarlah waktu dan semesta yang mengolahnya.
Demikianlah sejarah para Utusan Tuhan dari satu masa ke
masa yang lain, dari satu kaum ke kaum yang lain, namun yang pasti
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sesungguhnya setiap ajaran yang diturunkan Tuhan kepada para
Utusan-Nya sesungguhnya satu adanya, sembahlah Allah dan jangan
mempersekutukan-Nya dengan suatu apa pun.
Saya mendapat perintah dari Tuhan untuk kembali
menjadikan Islam sebagaimana sedia kala pada awal mulanya. Islam
sebagai sebuah sikap hidup yang fitri yang menjadi esensi semua
agama, yang tidak mempersekutukan Tuhan dengan suatu apa pun,
memuliakan seluruh Kitab-kitab Suci Tuhan, memuliakan semua
Utusan Tuhan dan tidak membeda-bedakan salah satu pun di antara
para Utusan-Nya dan menjadi umat yang rendah hati, netral dan
universal demikian tabiat semesta itu. Semoga tugas dan
kewenangan yang diberikan Tuhan itu dapat kami laksanakan dan
kita dapat bekerja sama mewujudkan apa-apa yang menjadi
Kehendak Tuhan itu, bukan menafikan satu sama lain.
Adapun mengenai Sumpah Mubahalah yang diperintahkan
Tuhan untuk kami lakukan terkait dengan permasalahan Bapak
Marzani Anwar dan keluarganya terhadap Eden. Itu adalah Otoritas
Tuhan sendiri, jadi kami tidak mengambil serpihan dari tradisi
Islam. Sesungguhnya Sumpah Mubahalah adalah solusi yang
diberikan Tuhan untuk mengatasi berbagai perbedaan menyangkut
keyakinan karena wilayah keyakinan adalah urusan spiritual yang
sangat personal antara manusia dengan Tuhan. Melalui Sumpah
Mubahalah, urusan atau pertikaian yang tidak berkesudahan itu
dikembalikan kepada Tuhan yang akan menjadi Hakim di antara
Bapak Marzani Anwar dan keluarga dengan Eden.
Eden Memanggil Jiwa-jiwa yang Terpanggil Pensucian
Surga, Bukan Merekrut Anggota
Eden adalah institusi Surga di mana salah satu tujuan
utamanya adalah penyelamatan umat manusia melalui proses
Pensucian Surga. Oleh sebab itu, jiwa-jiwa yang terpanggil untuk
bersuci dihadirkan Tuhan ke Eden untuk menjalani proses
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pensucian itu, berkomitmen untuk hidup suci dengan mengikuti
Arahan Tuhan melalui sumpah-sumpah yang diarahkan-Nya. Dan
selanjutnya terpulang kepada kesanggupan dan pilihan mereka
untuk bertahan di Eden, mengemban segala Amanah Tuhan di Eden.
Demikianlah, mengapa hingga saat ini jumlah anggota
Komunitas Eden hanya sedikit, bahkan dari sejak awal
pembentukannya di tahun 1997 yang semula kurang lebih 100 orang
kini menyusut hanya tinggal 27 orang. Namun, Tuhan mengatakan
bahwa dengan Cara-Nya, Dia akan mengadakan Pensucian-Nya di
seluruh dunia melalui kolaborasi alam dan para Malaikat-Nya yang
di luar pengetahuan kami, kecuali kami hanya diberitahukan olehNya, karena Dia pun ingin menyelamatkan sebanyak-banyaknya
umat manusia.
Maka, kami ingin meluruskan pernyataan Anda di dalam surat
tersebut yang menyatakan bahwa sejak tahun 1997 Eden telah
berdiri eksis menyampaikan misinya tapi selama lebih dari satu
generasi tidak berhasil dibandingkan dengan sekte-sekte lainnya
(Islam, Kristen, Hindu, Buddha). Anda menyatakan Eden adalah
sekte yang tidak berhasil dibandingkan sekte yang lahir di abad 20.
Itu karena Eden memang bukan sebuah sekte atau aliran yang
mencari atau merekrut anggota, karena segenap yang terpanggil ke
Eden adalah berada di bawah Otoritas Tuhan semata. Dia-lah yang
memanggil jiwa-jiwa yang ingin bersuci dan mengemban amanah
Surga-Nya ini. Sedangkan tanggung jawab kami kepada-Nya adalah
menyampaikan Wahyu-wahyu-Nya kepada siapa yang dikehendakiNya dan menjalankan segala amanah yang dititahkan-Nya kepada
kami, sambil kami bersuci, menaklukkan diri kami sendiri.
Demikianlah kami ingin mengatakan kepada Anda agar jangan
memakai parameter lama untuk melihat Wahyu-wahyu Tuhan yang
terkini karena niscaya Anda tidak akan sampai kepada kesimpulan
yang sebenarnya, tentang hakikat keberadaan Eden, sebagaimana
Anda menyatakan Eden hanyalah sekte sempalan Islam. Dan jangan
151

pula mengukur keberhasilan atau kegagalan Eden berdasarkan
pengikutnya sebagaimana Anda mengukur sebuah keberhasilan
maupun kegagalan. Karena Eden tidak dalam posisi menyiarkan dan
merekrut anggota atau mencari massa.
Berkaitan dengan Pengadilan Tuhan, Surga dan Neraka, kami
semua tidak dalam posisi pembawa amanah an sich. Karena pada
saat yang sama, kami sendiri sedang menjalani pengadilan kami atas
segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan di masa lampau,
ataupun pengelupasan terhadap segala tabiat buruk yang masih
tersisa pada kami.
Berhasilkah kami melewati titian shiratal mustaqim-Nya?
Kami pun tak tahu, dan hanya berharap pada Kasih Tuhan agar
menyanggupkan kami, karena bagi kami tak ada yang kami inginkan
lagi selain menyerahkan seluruh hidup kami untuk menjadi PelayanNya. Semua kendali di Eden tidak ada pada kami, apalagi
keberhasilan ataupun kegagalannya. Tugas kami hanyalah
menyampaikan Wahyu-wahyu Tuhan.
Kami percaya Surga dan Kerajaan Tuhan niscaya akan eksis
dan berdiri di bumi ini, ada ataupun tidak adanya kami. Kami
hanyalah diamanahkan Tuhan untuk menyampaikan Wahyu-wahyuNya kepada seluruh umat manusia dan kami wajib menjaga kesucian
sampai kepada kesucian yang mutlak. Itulah yang menjadi prasyarat
Surga dan Kerajaan-Nya bila kami ingin tetap berada di dalam
Kerajaan-Nya. Kami tak memiliki otoritas apa pun karena segala
ketentuan semuanya berasal dari Tuhan semata. Dan tiadalah yang
kami sampaikan menurut pikiran dan keinginan kami. Semuanya
terpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Nah, adakah Anda pernah melihat Eden itu berkampaye dan
melakukan syiar agar dipercaya? Kalau yang terjadi justru
sebaliknya? Lazimnya, siapa pun atau apa pun dan di mana pun
adakah itu lembaga atau perorangan, bila mendapatkan
kepercayaan, maka kepercayaan itu dipupuk sehingga kepercayaan
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itu semakin meluas jangkauannya. Eden justru sebaliknya, menguji
dan terus mencobai orang-orang yang mempercayainya dan tak
berpantang untuk ditinggalkan. Karena bagi Tuhan yang terpenting
adalah menjaga kesucian Eden. Ada atau tidak adanya kami, Takdir
Surga niscaya berdiri. Demikianlah Tuhan terus menguji kami, tiada
pernah jeda dan usai ujian itu hingga kini dan seterusnya sepanjang
hidup dan nafas kami.
Kami terpanggil ke Eden oleh karena jiwa-jiwa kami menarik
kami demikian kuatnya. Di sini kami menapaki jalan pensucian yang
membentang melintasi banyak hal, menapaktilasi kembali
perjalanan segala ujian dan cobaan-cobaan yang pernah dialami
para Utusan-Nya dahulu dalam konteks kekinian.
Banyak di antara saudara dan sahabat kami yang berguguran
melewati titian shiratal mustaqim-nya masing-masing. Bahkan
sahabat-sahabat terbaik kami dalam pengabdian, yang demikian
banyak jasanya pun tak urung bergelimpangan satu demi persatu.
Kami memang diamanahkan membawa Wahyu-wahyu Tuhan
kepada umat manusia, tetapi pada saat yang sama kami pun menjadi
materi dan pengajaran dari Tuhan untuk Surga dan Kerajaan-Nya.
Jadi adalah tak bijak menggunakan logika linier yang terbatas
dalam menilai sebuah Pekerjaan Tuhan, Karya Tuhan Yang Maha
Agung di muka bumi. Kerajaan Tuhan dan Surga-Nyalah yang
sedang digelar Tuhan saat ini untuk umat manusia di muka bumi.
Dan itulah yang sedang Anda nilai.
Bertanyalah Anda dalam kebeningan hati di saat shalat Anda.
Semoga Tuhan menurunkan jawabannya kepada Anda sehingga
Anda berhati-hati dalam memberikan pendapat. Karena kesalahan
Anda akan terpulang kepada Anda sendiri. Semoga jawaban ini
mencerahkan Anda dan juga publik.
Sungguh, hanya sedikit di antara kami yang bertahan karena
tak mudah bagi kami melewati segala Ujian dan Cobaan-Nya. Kami
sering terpelanting karena seringkali tak awas dan tak terjaga. Bila
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sampai saat ini kami tetap bertahan, itu bukanlah karena kebajikan
amal ibadah kami, tetapi semua itu karena Kasih Sayang Tuhan
semata kepada kami. Tak ada yang lebih kami takuti daripada
ketakutan kami atas ketidaksetiaan kami kepada-Nya. Semoga
Tuhan memberikan kekuatan kepada kami dan mengukuhkan
kesetiaan kami selamanya, sampai akhir hayat kami.
Tuhan, kami sadar bahwa setiap saat kami dapat tersalah
oleh karena kealpaan atau karena sifat dan tabiat dan
refleks kami yang tak dapat kami kontrol dan tak ada yang
menolong kami kecuali Pengampunan-Mu. Jadikanlah
kami setia kepada-Mu untuk selama-lamanya. Adapun
mengenai takdir Surga dan Kerajaan-Mu kemenangannya
ada di dalam Genggaman-Mu semata dan telah ada dalam
Jadwal-Mu. Kami hanya berdoa kepada-Mu, semoga
banyak umat manusia dapat terselamatkan dan
berbahagia bersama-Mu, hidup dalam kelimpahan Berkah
dan Rahmat-Mu.
Ampuni kami yang seringkali tak paham apa yang menjadi
Kehendak dan Rencana-Mu. Ampuni kami yang terkadang
masih dapat terusik oleh segala ucapan ataupun tulisan
yang dilayangkan kepada kami, yang seringkali
meragukan Kebenaran-Mu.
Tuhan, kami pulangkan segala pertanyaan Umat-Mu
kepada-Mu karena hanya Engkau-lah yang dapat
menjawab segala pertanyaan yang menyangkut Surga dan
Kerajaan-Mu. Sebisa-bisanya hamba berupaya untuk
menjelaskannya, namun apalah artinya jawaban yang
hamba berikan ini.
Kepada-Mu Tuhan hamba mohon Ampunan-Mu atas
segala kekurangan dan ketidaksempurnaan jawaban
hamba untuk Bapak Ahmad Syafii Mufid. Atas Nama
Tuhan Yang Maha Baik, jadilah Kehendak-Mu atas kami,
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jadilah segala Rencana Baik-Mu atas kami, duhai Tuhan
Yang Maha Kasih dan Maha Cinta.
Demikianlah jawaban saya untuk Bapak Syafii. Semoga
Bapak Syafii berkenan dan menjadi pencerahan dan dapat
memahami Kehendak Baik Tuhan atas semuanya. Amin.
Jakarta, 25 Februari 2016

LAMPIRAN:
Terlampir adalah surat dari Bapak Ahmad Syafii Mufid yang
dikirimkan oleh Bapak Marzani Anwar kepada kami:

Assalamu'alaikum war wab
Terima kasih, saya sudah baca surat pak Marzani, ttg ajakan
mabahalah dan pasal reinkarnasi. Tiga dokumen tersebut pada
hakikatnya memiliki makna yang satu yakni mencari kebenaran
yang sejati. Eden dengan keyakinannya begitu percaya diri akan
kebenarannya dengan ajakan mubahalah. Pihak sdr. Marzani juga
kokoh dengan pendirian keislamannya serta argumen yang
meyakinkan akan inkonsistensi keyakinan dan doktrin Eden.
Konsep mubahalah yang ditawarkan oleh Eden, sesungguhnya
"pinjaman" dari serpihan sejarah Islam, ketika nabi berargumen
dengan nasrani najran, siapa yang benar diantara dua keyakinan.
Pihak nasrani tdk berani melakukan mubahalah, bahkan tidak
lama setelah itu mereka datang lagi kepada nabi dan menyatakan
diri masuk Islam. Bagaimana kalau agama baru ( Eden), bahkan
telah secara terang-terangan berani membubarkan agama-agama,
tetapi masih mengunggunakan pranata Islam, justru menunjukkan
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ketidak sempurnaannya. Akidah yang rapuh, doktrin yang tidak
sempurna, membuatnya meminjam institusi agama lain. Begitu
juga rujukan kepada Al Qur'an juga menunjukkan
ketidaklengkapan doktrin dan ajaran Eden, sehingga harus
meminjam ajaran Al Quran untuk menguatkan argumennya.
Mestinya harus jujur, bahwa Eden adalah sempalan Islam yang
tidak diakui oleh otoritas lembaga Islam ( MUI). Oleh karena itu,
mumpung masih ada waktu, pak Marzani ajak mereka untuk
bertobat dan kembali kepada Islam. Eden sudah eksis sejak 1997
bahkan sebelumnya. Ini berarti Eden sudah menyampaikan missi
selama lebih dari satu generasi. Apa hasilnya, coba bandingakn
dengan Isa as dan Muhammad Saw. Bahkan dibandingkan dengan
sekte-sekte lainnya (Kristen, Islam, Hindu, dan Budha) Eden adalah
sekte yang paling tidak berhasil diantara sekaian banyak sekte
baru yang lahir di abad xx.
Demikian, komentar sya.
Asm
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Refleksi: Tanggapan atas Dialog Seorang Kyai
dengan Seorang Liberal tentang Keadilan
Tuhan

S

aya mendapat posting menarik dari saudara Nena Nend's
dari kiriman Asma Dewi Ali Hasjim tentang dialog
seorang Kyai dengan seorang liberal. Dan saya pun
tergugah untuk mengkritisi pandangan sang Kyai tentang keadilan
Tuhan.
Subhana Rabbika Robbil ‘Izzati ‘amma yashifun. Maha Suci
Tuhanmu, Tuhan Yang Maha Tak Terhingga dari segala apa yang
kamu sifatkan tentang Dia. Dan Maha Suci Tuhan dari segala sifat
manusiawi yang kamu sifatkan pada-Nya. Dia Maha Suci dan Maha
Tak Terhingga, Pemilik semua agama dan semua ajaran yang tak
terhitung di alam semesta-Nya, tapi hakikatnya satu adanya, Tuhan
Yang Maha Esa.
Dia tak beragama karena semua agama ada di dalam Dia.
Dia-lah Pemilik semesta, berbagai semesta, maka Ukurlah Tuhan
yang memiliki milyaran matahari yang tak terhingga banyaknya itu.
Bila satu matahari saja adil membagi cahayanya kepada seluruh
kehidupan di tata surya yang mengitarinya, apalagi Tuhan yang
menciptakan semua bintang dan matahari di jagat raya ini.
Tuhan bukan sebuah perguruan tinggi, Tuhan tidak
terpenjara oleh segala definisi dan aturan yang dibuat manusia. Di
setiap nafas makhluk-Nya, Dia berada di dalamnya. Maka, jangan
masukkan Tuhan di dalam departemen-departemen yang dibuat
manusia dengan segala aturannya karena itu mengkerdilkan
Kemahakuasaan Tuhan yang tak terhingga. Jangan juga
membelenggu Tuhan dengan penjara agama dengan segala dogma
dan doktrinnya. Karena Dia tak terbelenggu oleh apa pun.
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Dia yang berbicara kepada semua Utusan-Nya dalam bahasa
rasa yang kemudian dibahasakan oleh para Utusan-Nya sesuai
dengan bahasa ibu di mana seorang Utusan itu dilahirkan. Kata-kata
di dalam Kitab-kitab Suci saja tentu tak dapat merepresentasikan
Ketakterhinggaan Tuhan Yang Maha Kuasa karena ‘kata’ adalah
tetap ‘bahasa’, sistem simbol dalam komunikasi antar manusia yang
paling tidak memadai untuk menggambarkan Kemahatakterhinggaan Tuhan dan Kemahakompleksitasan Tuhan dalam
Ketakterhinggaan-Nya. Fungsi bahasa tak dapat dihindarkan.
Betapapun itu, tentu belum cukup untuk membahasakan rasa,
terlebih rasa dari Keilahian dan Kebertuhanan.
Maka jadikanlah Kitab-kitab Suci yang diberikan Tuhan
kepada kita untuk memasuki lebih jauh kedalaman Keilahian.
Jangan membatasi Kemahabesaran Tuhan dengan logika-logika
manusiawi yang terbatas.
Jangan terpaku pada teks hanya semata teks, apalagi hanya
doktrin dan dogma yang dibuat oleh manusia yang merasa dirinya
lebih baik dan lebih benar, yang merasa agamanya dan golongannya
yang terbenar. Karena sesungguhnya, persyaratan seseorang
diterima atau tidak di sisi Tuhan adalah Hak Tuhan semata.
Kitab Suci mengajarkan, siapa pun yang berserah diri kepada
Tuhan dengan total dan dia berbuat kebajikan, maka baginya
balasan dari sisi Tuhan. Afiliasi seseorang kepada agama atau
golongan tak dipentingkan Tuhan, tapi penyerahan diri yang tulus
dan suci itulah yang diterima di sisi Tuhan. Demikian Al Baqarah
111-113 menyatakannya dengan jelas, bahwa keselamatan itu ada
pada seberapa jauh dia berserah diri kepada Tuhan dan perbuatan
baiknya, bukan berdasar pada afiliasi agamanya:
111. “Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: “Sekalikali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang
beragama) Yahudi atau Nasrani.” Demikian itu (hanya)
angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah:
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“Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang
yang benar.”
112. (Tidak demikian) bahkan barang siapa yang
menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat
kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)
mereka bersedih hati.
113. Dan orang-orang Yahudi berkata: “Orang-orang
Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan”, dan orangorang Nasrani berkata: “Orang-orang Yahudi tidak
mempunyai sesuatu pegangan,” padahal mereka (samasama) membaca Al Kitab. Demikian pula orang-orang yang
tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu.
Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari
kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.”
Demikianlah, Tuhan Maha Adil kepada seluruh hambahamba-Nya dan seluruh umat-Nya. Surga itu kata Nabi pintunya
selalu terbuka untuk hamba-hamba-Nya kecuali yang tidak mau.
Jakarta, 1 Maret 2016
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LAMPIRAN:
Artikel Kiriman dari saudari Asma Dewi Ali Hasjim bersama M Jumady, 10
Februari pukul 8:27 ·

“BILA ADA ORANG YANG MENGATAKAN SEMUA AGAMA
ITU SAMA, SETINGGI APA PUN GELARNYA, KETAHUILAH
DIA ADALAH ORANG YANG BINGUNG”

DIALOG SI LIBERAL DAN KYAI
Liber : Ki, ada orang baek banget, anti korupsi, bangun mesjid, rajin
sedekah sampe hidupnya sendiri dikorbanin buat nolongin orang
banyak, trus meninggal dan dia bukan Muslim, masuk mana?
Kyai
: Neraka.
Liber : Lah? Kan dia orang baek. Kenapa masuk neraka?
Kyai
: Karena dia bukan Muslim.
Liber : Tapi dia orang baek Ki. Banyak orang yang kebantu karena dia,
bahkan umat Islam juga. Malah Bangun Masjid Raya segala. Jahat
bener dah Tuhan kalau orang sebaek itu dimasukin neraka juga.
Kyai
: Allah tidak jahat, hanya adil.
Liber : Adil dari mane?
Kyai
: Kamu sekolahnya apa?
Liber : Ane mah Master Sains lulusan US Ki, kenape?
Kyai
: Kenapa bisa kamu dapat titel Master Sains dari US?
Liber : Yaa karena kemaren ane kuliah disana, diwisuda disana.
Kyai
: Namamu terdaftar disana? Kamu mendaftar?
Liber : Ya jelas dong Ki, ini ijazah juga masih basah.
Kyai
: Sekiranya waktu itu kamu tidak mendaftar, tapi kamu tetap
datang kesana, hadir di perkuliahan, diam-diam ikut ujian, bahkan
kamu dapat nilai sempurna, apakah kamu tetap akan dapat ijazah?
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Liber

Kyai
Liber
Kyai
Liber

Kyai

: Jelas enggak Ki, itu namanya mahasiswa ilegal, sekalipun dia
pintar, dia nggak terdaftar sebagai mahasiswa, kampus ane mah
ketat soal aturan gituan.
: Berarti kampusmu jahat dong, ada orang sepintar itu tak dikasih
ijazah hanya karena tidak mendaftar?
: *terdiam*
: Gimana?
: Ya nggak jahat sih Ki, itu kan aturan, salah si mahasiswa kenapa
nggak mendaftar, konsekuensinya ya nggak dapat ijazah dan titel
resmi dari kampus.
: Nah, kalau kampusmu saja ada aturan, apalagi dunia dan akhirat.
Kalau surga diibaratkan ijazah, dunia adalah bangku kuliah, maka
syahadat adalah pendaftaran awalnya. Tanpa pendaftaran awal,
mustahil kita diakui dan dapat ijazah, sekalipun kita ikut kuliah dan
mampu melaluinya dengan gemilang. Itu adalah aturan,
menerapkannya bukanlah kejahatan, melainkan keadilan.

......... itulah salah satu ilmu kyai memberi contoh yang mudah dicerna dan
kata2 yang santun........
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Menyembah Tuhan dengan Cinta
Bukan dengan Ketakutan

Rizal Lubis Proyowidjoyo mengirim:
“Ada berbagai alasan orang memilih beragama, diantaranya
karena rasa takut. Ada anggapan atau semacam garansi bakal
hidup selamat sejahtera selama masa penantian menuju kematian
dan bahkan pasca kematian jika beragama, hampir semua agama
menawarkan ini, ya.. menawarkan rasa takut (menakut-nakuti)”

A

Saudaraku Rizal Lubis,

langkah sayangnya kalau demikian, sebuah kesia-siaan
yang seharusnya tak dibiarkan. Dan itulah kesalahan di
dalam memahami agama. Padahal sesungguhnya,
sehakikinya agama itu adalah jalan kemudahan yang diberikan
Tuhan kepada manusia agar memperoleh dan menjalani hidup
dengan sejahtera, bahagia dan penuh kedamaian.
Di dalam Ajaran-ajaran Tuhan, ada hukum yang pasti yang
telah ditetapkan oleh-Nya bahwa setiap perbuatan niscaya memiliki
konsekuensinya masing-masing. Yang terpokok adalah seseorang
harus menyadari bahwa setiap perbuatannya itu pasti ada
konsekuensinya, apakah itu kebaikan atau kejahatan. Kejahatan
maupun kebaikan akan memantul balik, itulah hukum alam, hukum
universal, hukum semua agama. Demikian Tuhan selalu menyatakan
di dalam Kitab Suci-Nya, Kitab Suci Al Quran Surat Al Zalzalah ayat
7 dan 8:
“Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apa pun perbuatan
baik itu, dia akan menyaksikan hasilnya. Begitu pula yang
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melakukan perbuatan buruk, sekecil apa pun perbuatan
buruk itu, dia akan menyaksikan hasilnya.”
Terpulang kepada manusia, mana yang akan dipilihnya karena
Tuhan telah menjadikan semuanya, apakah ingin menjadikan bumi
ini Surga. Maka menjadilah Surga, apabila di dalam pikiran, dan
kesadaran adalah Surga.
Tetapi bila yang ada di dalam pikiran adalah, caci maki, hujat,
kebencian, maka menjadilah dunia ini pun menjadi Neraka. Manusia
adalah makhluk Tuhan yang memiliki kesadaran, pemikiran dan
kreasi. Kesadaran dan pikiran manusia itu dapat mencipta. Bila
kesadaran selalu jernih, bersih dan bening, maka itu pun akan
mencipta menjadi nyata di lingkungan.
Nah bayangkan, kalau semua kesadaran bersama itu bening,
jernih dan bersih, maka akan terwujudlah Surga. Dan itu tidak di
manapun tapi di sini, hari ini dan saat ini. Begitupun sebaliknya.
Maka berbahagialah, syukurilah, rayakanlah, dan bebaskan diri dari
rasa takut. Karena ketakutan itu membuat anugerah kemerdekaan ,
cinta yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi terpenjara.
Berbaktilah, beribadahlah kepada Tuhan dalam sukacita.
Tetapi takutlah pada kesalahan, kebohongan dan perbuatan
yang merusak kehidupan, karena sesungguhnya kesalahan dan
kebohongan akan memiliki konsekuensi yang membuat seseorang
sulit untuk kembali menjadi seperti semula, sebelum ia melakukan
kesalahan dan dosa, sebagaimana sediakala saat belum
melakukannya. Namun demikian, akuilah setiap kesalahan yang
pernah dilakukan, karena mengakui kesalahan adalah bagian dari
kebenaran dan itulah jalan perbaikan, karena sesungguhnya tak ada
manusia yang bisa terlepas dari segala kesalahan dan dosa.
Berbuatlah kebaikan karena cinta, karena membalas Cinta
Tuhan Yang Maha Baik. Sembahlah Tuhan karena cinta, karena
membalas Cinta Tuhan kepada kita, bukan karena takut NerakaNya. Tapi, takutlah akan Neraka, yaitu dunia yang penuh keculasan,
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kebohongan dan kekejian kejahatan, demi menghadirkan Surga yang
penuh kedamaian dan cinta. Jadi, sembahlah Tuhan dengan penuh
cinta dan kepastian iman, bukan dengan ketakutan atau keraguan.
Jakarta, 4 Maret 2016
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Eden, Takdir Kerasulan Akhir Zaman
Dan Pensucian Awal Eden sebagai
Cikal Bakal Surga
(Menjawab Kesalahpahaman Prof. DR. Marzani Anwar atas Eden)
Atas Nama Tuhan Yang Maha Memiliki Surga
“Perubahan adalah hukum keniscayaan semesta
yang telah digariskan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak mengalami
perubahan. Hukum perubahan itu harus diterima sebagai hukum kehakikian.
Mereka yang tak menerima hukum perubahan akan tergilas oleh zaman,
waktu dan semesta karena tidak ada yang tidak berubah di alam semesta ini.
Itulah hukum kauniah Ilahiah, hukum dan kehidupan semesta yang terus
berproses dan mengembang, berotasi, beregulasi dalam reinkarnasi semesta.
Dia tidak pernah berhenti pada satu titik pemberhentian, karena perguliran
pengembangannya berada dalam keabadian Ilahiah”.

U

ntuk memahami Eden, yang merupakan takdir
penggenapan Janji Surga dan Kerajaan Tuhan di muka
bumi, memang tidak mudah. Karena Takdir Surga di akhir
zaman ini adalah sebuah keeksklusifan keadaan yang terjadi di satu
masa tertentu saja, yaitu masa bumi menjelang kiamatnya. Sebuah
keadaan yang akan membawa bumi ini dan penduduknya menuju
kepada suatu perubahan. Dan inilah saat atau titik awal dari akan
terjadinya sebuah perubahan itu.
Dan penjelasan tentang Surga tentu tidak sesederhana yang
dibayangkan karena umat manusia telah memiliki penafsirannya
sendiri. Betapapun keterangan tentang hal itu banyak tertulis di
Kitab-kitab Suci. Namun, ketika keadaannya belum sampai, maka
tak ada satu pun umat manusia yang dapat menjelaskannya sampai
Tuhan sendiri yang berkenan menjelaskannya, ketika saatnya telah
tiba. Dan inilah saatnya, masa Tuhan menurunkan Surga dan
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Kerajaan-Nya sebagai pertolongan kepada umat manusia menjelang
kiamatnya bumi ini.
Maka, ketika Tuhan benar-benar sedang akan menurunkan
Surga-Nya dengan mengutus Malaikat-Nya, seyogyanya mari
berendah hati, berlapang hati untuk meminta petunjuk dari-Nya
dengan hati yang jernih, bening, demi untuk mendapatkan
Kebenaran Tuhan semata agar segala pernyataan yang diutarakan
pun tertuntun, dengan kata-kata yang santun karena dilandasi oleh
ketulusan hati mencari Kebenaran Tuhan, dan tidak dipenuhi oleh
kemarahan dan prasangka.
Baiklah memahami bahwa Malaikat Jibril, apalagi Tuhan,
adalah Nama yang teramat agung, yang teragung bagi umat
manusia. Dan sebuah Takdir besar tak dapat dinilai hanya dengan
penilaian yang sempit, dengan penalaran yang terbatas dan tak
melibatkan penilaian nurani. Demikianlah, betapa banyak tertulis di
Kitab-kitab Suci terdahulu kisah-kisah tentang kaum yang
mendustakan Rasul Utusan Tuhan yang membawa Pertolongan
Tuhan.
Maka, ketika Pertolongan Tuhan ditolak, siapa pun
sesungguhnya dapat memperkirakan bagaimana jadinya kaum itu.
Ibarat seorang yang sakit berat dan menolak untuk diobati,
sedangkan Tuhan memang baru mendatangkan Rasul-Nya ketika
keadaan memang sudah sangat berat, di mana tak ada yang bisa
menolong mengatasi keadaan selain Tuhan sendiri melalui UtusanNya.
Keberadaan dan kebahagiaan Surga bukanlah sesuatu yang
sim salabim dan begitu saja dapat dicapai, melainkan ia harus
digapai melalui sebuah proses yang panjang, perjuangan dan
pengorbanan dan juga pensucian. Demikian, terminologi ‘titian
serambut dibelah tujuh’ sungguh dikenal oleh umat Islam. Dan
inilah saatnya Tuhan menggenapinya. Maka bijaklah dalam
menyikapinya, simaklah, dengarkanlah, jangan terburu-buru
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menghujat apalagi bersikap ingin menghancurkannya. Sungguh
sangat berat akibatnya bagi diri sendiri maupun bagi umat manusia
dan semesta.
Maka, duhai Bapak Marzani Anwar, sesungguhnya membaca
dalih-dalih Anda tentang Eden bagi kami cukup menjenuhkan dan
membebani hati. Tapi kini setelah sekian lama kami berdiam diri
tidak menanggapi pernyataan-pernyataan Anda tersebut, sekarang
saya justru dititahkan Tuhan untuk terus-menerus menjawab apa
pun fitnah-fitnah Anda terhadap kami. Karena dengan cara
demikianlah kami bisa meluruskan fitnah-fitnah Anda tersebut,
terlebih-lebih bila Anda tampil menjadi musuh Eden.
Lagipula kami ini memang harus bisa menerima dengan
lapang hati segala fitnah dan tuduhan yang ditujukan kepada kami,
sebagaimana yang Anda dan keluarga Anda layangkan, sebagai
pemenuhan sumpah kami kepada Tuhan untuk tidak marah,
membenci atau jengkel. Semoga jalan yang kami lalui ini menjadi
pengajaran dan berkah bagi semua orang untuk menilai sesat
tidaknya pengajaran Eden itu.
Sesungguhnya telah banyak hikmah yang kami dapatkan dari
semua serangan yang Anda tujukan kepada kami. Banyak rahasiarahasia Kitab Suci dan juga ilmu-ilmu baru dari Tuhan yang terbuka.
Itu karena Tuhan hendak mengajarkan kepada kami untuk
membalas kata-kata fitnah dan hujat dengan kebaikan. Maka, Tuhan
pun menurunkan ilmu pengetahuan baru kepada kami untuk
disandingkan dengan pernyataan-pernyataan fitnah Anda.
Tuhan tak suka pada perbuatan membalas kejahatan dengan
kejahatan. Demikianpun salah satu Penilaian Tuhan yang mendasari
terbukanya Mukjizat Eden ialah bahwa Tuhan menilai kami bisa
melalui semua cobaan yang datang dari Anda dengan benar.
Sungguh penyikapan kami terhadap serangan-serangan
Anda dinilai dengan seksama oleh Tuhan. Sedikit saja kami
melakukan kesalahan, maka berat akibatnya bagi kami. Jadi,
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sungguh banyak pelajaran yang kami dapatkan dari berurusan
dengan Anda. Dan yang terakhir adalah solusi penyelesaian konflik
keyakinan melalui Sumpah Mubahalah. Sebuah solusi yang sungguh
saat ini sangat dibutuhkan karena dunia telah dipenuhi dengan
konflik agama yang telah sampai kepada pengawalan Perang Dunia
III, yang akan meluluhlantakkan bumi ini karena posibilitas perang
nuklir.
Maka berendah hatilah menantikan kebenaran Pertolongan
Tuhan terbuka. Biarkan alam semesta dan waktu yang
membuktikannya, bukannya belum-belum Anda sudah berniat
untuk melumpuhkan dan memusnahkannya, sebagaimana yang
sering Anda nyatakan dan upayakan dengan melaporkan Eden ke
berbagai pihak termasuk ke Kepolisian.
Apakah Tuhan tak boleh turun tangan untuk menolong umat
manusia yang sedang menjadikan bumi-Nya ini kiamat?
Merunduklah di hadapan Tuhan, wahai Bapak Marzani Anwar, dan
bertanyalah kepada-Nya di dalam shalat Anda bila Anda seorang
Muslim dengan segala kerendahan dan kebeningan hati. Anda pun
dapat bertanya kepada-Nya melalui Kitab Suci-Nya, karena untuk
Takdir sebesar ini, hanya Tuhan Sang Pemilik Takdir yang tahu
kebenarannya.
Demikian Tuhan memerintahkan saya untuk menjawabkan
segala pernyataan-pernyataan Anda yang mendiskreditkan Eden.
Maka kepada Tuhan saya berdoa:
“Tuhan, Kepada-Mu kami hadapkan diri kami. Dan
atas Titah dan Perkenan-Mu semata, kami ingin
menjawabkan segala kesimpulan-kesimpulan yang
keliru dari Bapak Marzani Anwar yang bisa menjadi
fitnah bagi Eden. Yang lebih membahayakan adalah
bahwa kesimpulan beliau yang salah itu bisa
menjadikan orang terikut melakukan kesalahan
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kepada Takdir Pertolongan-Mu
merugikan mereka semua.

ini,

yang

akan

Tuhan, Takdir Surga adalah milik-Mu semata, maka
hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan dan
bimbingan untuk meluruskan apa-apa yang
dituduhkan Bapak Marzani Anwar kepada Eden.
Jagalah hati kami agar selalu berada pada
kebeningan dan niat yang benar dan suci demi untuk
menyatakan Kebenaran-Mu semata, demi Takdir
Surga, Takdir Penyelamatan-Mu bagi umat manusia.”
Sungguh sebelum Tuhan memerintahkan kami untuk
meluruskan duduk perkara yang sebenarnya antara Anda dan Eden,
sangat terlarang bagi kami untuk menjawab segala fitnah-fitnah
Anda tersebut. Namun, karena kini Tuhan memerintahkan kami
untuk
menjawabkan
pernyataan-pernyataan
Anda
yang
mendiskreditkan Eden, demikian kami menuliskan kembali
cuplikan-cuplikan pernyataan Anda di Kompasiana.com dan surat
Anda kepada kami. Tentu saja ini hanya sebagian saja karena
sesungguhnya apabila di lihat keseluruhannya, sungguh sangat
banyak. Namun, kami hanya mengambil sebanyak 20 kutipan
pernyataan saja sebagai berikut:

“Demikianlah orang-orang yang berusaha mengingatkan Elfa
pulang ke rumah atau mempertimbangkan kembali keputusan
masuk Eden, justru dianggap sebagai orang durhaka. Tangisan
istri dan anak-anak yang merindukan kasih sayangnya justru
dicap sebagai orang zalim dan durhaka. Begitulah cara Eden
merekrut anggota baru.”
Demi Tuhan, bagaimana mungkin kami dapat menyatakan hal
seperti yang Anda tuliskan itu, apabila kami ini telah memiliki begitu
banyak Sumpah kepada Tuhan untuk hanya mengucapkan kata-kata
yang baik saja (kami lampirkan kepada Anda sumpah-sumpah yang
telah kami nyatakan kepada Tuhan yang membingkai segenap
perilaku dan ucapan kami).
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Dan sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa kami meminta
agar Elfa tak menanggapi segala keriuhan yang terjadi demi menjaga
sumpah kami kepada Tuhan untuk tidak marah dan berkata-kata
buruk. Sebab semenjak Elfa memberitahu keluarganya hendak
bersuci di Eden, pada 25 Mei 2015, istrinya, Anda dan segenap
keluarga besar Anda, menolak dengan keras dan membombardirnya
dengan kata-kata hujat dan tuduhan yang bisa membuat kesedihan
dan kejengkelan. Demikian, Elfa pun tidak menanggapi segala hujat
dan kemarahan keluarga sambil berharap bahwa seiring dengan
berjalannya waktu, semua itu akan mereda.
Lalu dari mana Anda mendapatkan kalimat sejahat itu
untuk Anda tuduhkan kepada Eden. Padahal, kami diam seribu
bahasa tidak menanggapi Anda sama sekali sampai Tuhan
memerintahkan kami. Demikian Anda menyimpulkan sendiri dan
mengarang sendiri pernyataan-pernyataan Anda tersebut, lalu Anda
tuduhkan kepada kami kata-kata dan apa-apa yang Anda karang
itu, sebagai pernyataan kami.
Lalu Anda katakan Eden merekrut anggota baru tanpa
kemanusiaan. Tanyakan kepada Elfa, siapa yang membawa dia ke
Eden kalau bukan Bapaknya sendiri. Ketika Happy, istri Elfa, hamil
tua anak keduanya, Elfa datang bersamanya, dan bertanya
bagaimana caranya kalau mau menjadi anggota Eden? Seingat saya,
saya menyatakan kepadanya, jadilah Muslim yang baik dan menjaga
kesucian dan mempersaudarakan seluruh umat Tuhan. Saat Anda
(Elfa) meniatkan itu, pensucian pun akan mendatangi Anda di
rumah Anda masing-masing. Kalau soal bergabung dengan Eden,
kami belum tahu ketentuannya karena semua tergantung kepada
Tuhan, bukan pada kami.
Saya menyatakan itu karena secara normatif pada saat itu
kami memang tidak menerima keanggotaan baru. Kecuali ada
Instruksi dan Perintah Tuhan, maka di situ ada pengecualian. Dan
Perkenan Tuhan kepada Elfa sesungguhnya itu adalah berdasarkan
Penilaian Tuhan secara langsung kepada Elfa. Sebab pada waktu itu,
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kami sedang menantikan sebuah keadaan setelah menjalani masa
pensucian yang cukup panjang sejak tahun 1997, yang tak
memungkinkan Eden menerima anggota baru. Karena persenjangan
masa pensucian yang lama (sekitar 19 tahun), tentu sulit bagi orang
baru untuk menebusnya. Setidaknya sampai keadaan itu tergenapi.
Duhai Bapak Marzani Anwar, pernahkah kami menyatakan
kepada Anda bahwa Anda adalah orang durhaka dan pernahkah saya
menyatakan anak-anak Elfa yang masih kanak-kanak dan istrinya
yang rindu dan menyayangi ayahnya sebagai orang yang zalim dan
berdurhaka? Demi Tuhan, tak pernah terlintas dalam pikiran dan
hati kami untuk menyatakan kalimat-kalimat sekejam itu kepada
siapa pun apalagi kepada Istri dan anak-anaknya Elfa. Kepada
orang-orang yang memusuhi Eden sekalipun, terlarang bagi kami
untuk marah dan membenci, apalagi mengatakan hal-hal yang kejam
semacam itu.
Sungguh apabila kalimat-kalimat yang kasar itu
sampaikan, maka tak akan dapat kami melangkahkan kaki
untuk menapak karena niscaya Tuhan langsung menghukum
dengan berbagai musibah dan kesulitan demi penjagaan
kesucian Surga yang sedang ditegakkan-Nya di muka bumi ini.

kami
kami
kami
atas

Mengapa Anda berani menuduh kami dengan ucapanucapan yang tak pernah kami ucapkan? Demikian, Anda sendiri yang
melabeli diri Anda dengan ucapan-ucapan yang tak pantas kemudian
Anda timpakan kepada kami, demi meraih simpati masyarakat dan
Anda dapat memobilisasi massa sehingga tercapailah apa yang Anda
inginkan, yaitu melumpuhkan dan memusnahkan Eden. Bila bukan
karena Perlindungan Tuhan kepada Eden, hasutan dan fitnah Anda
terhadap Eden mungkin dapat berhasil sebagaimana yang Anda
mau. Lalu ada pula pernyataan Anda yang menyatakan:

“kali ini sebuah perusahaan tempat bekerjanya anggota Eden,
dan yang memutus hubungan kerja dengannya. “Akan
menerima penghakimannya.” Dalam kenyataan yang sudah171

sudah, semua itu tidak pernah ada akibat apa-apa alias hanya
gertak sambal alias omong kosong. Itulah akal-akalan Eden.
Lagu lama yang selalu diulang-diulang.
Di dalam Kitab-kitab Suci-Nya, Tuhan mengajarkan kepada
umat manusia bahwa tak ada perbuatan sekecil apa pun, bahkan
seberat biji sawi pun yang tak dibalaskan oleh-Nya. Dengan kata lain
tidak ada yang tidak memantul balik kepada kita, apakah itu
perbuatan baik atau perbuatan salah.
Dalam kasus ini saya kembalikan kepada Anda, baikkah,
adilkah, manusiawikah tindakan pemaksaan pengunduran diri oleh
PT. XL Axiata terhadap putra Anda, Elfa Diasmara, tersebut? Tanpa
kesalahan dan hanya sesaat setelah ia beriman kepada Eden (kurang
dari 3 bulan), ia dipaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya yang
telah digelutinya sekian lama. Padahal, ia bekerja sebagaimana
biasanya bahkan ia mengatakan dan berjanji akan bekerja lebih baik
lagi dan lebih produktif lagi karena Tuhan.
Elfa sesungguhnya karyawan yang baik moralnya maupun
kinerjanya. Itu terbukti bahwa pada saat dia diberhentikan,
sesungguhnya dia sedang akan dipromosikan untuk naik jabatan.
Jadi pemberhentian itu semata-mata memang karena keyakinannya
terhadap Eden.
Jangan tanyakan pada kami bagaimana perusahaan itu tahu
keberimanan Elfa kepada Eden karena Elfa sungguh tak memiliki
persoalan dengan pekerjaannya itu dan imannya terhadap Eden.
Dan mengapa Anda sebagai orangtuanya, kakek dari kedua putra
Elfa yang perlu dibiayai Elfa, justru berpihak pada PT. XL Axiata,
bukan kepada Elfa? Anda memang sangat sigap mengurus segala hal
terkait dengan kemarahan Anda terhadap Eden, sampai
mengorbankan anak dan cucu-cucu Anda sendiri, baru setelah itu
Anda melemparkan tuduhan kepada Eden.
Nah, adakah itu peristiwa kecil? Lalu apabila Tuhan
menyatakan bahwa peristiwa itu akan dijadikan pembelajaran oleh172

Nya tentang kesudahan sebuah perusahaan yang berlaku tak adil
terhadap karyawannya, sebagaimana PT. XL Axiata, adakah itu
bukan Kemahaadilan Tuhan? Dan Anda pun memperolok-oloknya.
Dan pernyataan Penghakiman Tuhan untuk Perusahaan XL Axiata,
Anda sebut sebagai omong kosong, akal akalan, lagu lama yang
diulang-ulang.
Bukan kebetulan apabila, Tempo tertanggal Kamis 18
Februari 2016, menuliskan berita di kolom Berita Utama dengan
judul “Operator Seluler Jalankan Program Efisiensi” PT. XL
Axiata mengalami kerugian pada kwartal III di tahun 2015 sebesar
506 milyar, bertepatan dengan dikeluarkannya Elfa dari perusahaan
tersebut. Di samping itu, PT. XL Axiata juga memberhentikan 100
karyawannya, dan karyawan yang diberhentikannya itu menjabat
area sales manager dan regional sales manager. Itulah salah satu
bukti yang dihadirkan Tuhan.
Penghakiman Tuhan itu sesungguhnya sealur dengan dosa
yang dilakukannya. Apakah dosa itu dilakukan oleh perorangan,
organisasi ataupun lembaga, tetapi yang pasti balasannya itu sejenis
dan serupa dengan jenis dan kesalahannya. Itulah Hukum Tuhan
terhadap dosa maupun pahala.
Perusahaan XL memecat Elfa karena keyakinannya, dan itu
merugikan Elfa dan orang- orang yang berada di dekatnya. Dan pada
waktu yang bersamaan dengan “pemecatan Elfa” itu, PT. XL Axiata
mengalami kerugian dan terpaksa melakukan pemecatan
karyawannya demi efisiensi. Demikian balasan Tuhan itu seimbang
dan serupa.
Dan untuk lebih jelasnya kami sudah menjawabnya dalam
tulisan saya yang berjudul “Tidak Ada Peristiwa di Dunia ini yang
Tidak Terkait Dengan Tuhan”, sebagai jawaban terhadap Divi Analis,
anak Anda.
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“Gagal Paham” atas Pensucian Eden
“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah
orang-orang beriman“. (Al Quran Surat Al Anfal Ayat 1).
“Katakanlah: “Taatilah Allah dan Rasul-Nya; Jika kamu
berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang kafir“. (Al Quran Surat Ali Imran Ayat 32).
Kerangka bangunan keberadaan Eden adalah bahwa kami
percaya Tuhan sedang menurunkan kembali Wahyu-wahyu-Nya dan
menurunkan Malaikat-Nya, Malaikat Jibril, Ruhul Kudus, melalui
seorang yang dipilih-Nya yaitu Paduka Bunda Lia Eden. Tanpa
Wahyu Tuhan dan penjelasan Malaikat Jibril yang diturunkan
kepada Paduka Bunda Lia Eden, maka Eden tidak ada. Karena apaapa yang kami imani di Eden, sesungguhnya adalah pelajaran dan
pengajaran yang diberikan Paduka Bunda Lia Eden dan bukan dari
pemikiran beliau sendiri. Dan ketika kami menyimak apa-apa yang
dinyatakan oleh beliau tersebut, kami percaya bahwa Tuhan
memang kembali berwahyu.
Bagaimana
kami
mempercayainya?
Itulah
iman,
sebagaimana orang-orang beragama saat ini mempercayai Kitabkitab Suci itu adalah Wahyu Tuhan. Demikian itulah yang
menjadikan kami meyakininya, dan kemudian berkomitmen untuk
menyertainya dan melaksanakan segala penugasan yang diberikan
Tuhan kepada kami. Maka Eden adalah Takdir Kerasulan.
Sungguh tidak ada seorang anak manusia pun yang tidak
gentar bila menerima Wahyu Tuhan, demikian sejarah para Nabi
mengisahkannya. Nabi Muhammad ketakutan ketika menerima
Wahyu dan bertaya kepada istrinya, Khadijah. Dalam sebuah hadits
disebutkan bagaimana Khadijah berupaya untuk meyakinkan Nabi,
bahwa yang datang kepadanya adalah Malaikat Jibril pembawa
Wahyu Tuhan. Demikian Pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal,
memberikan kesaksian kepada Muhammad bahwa yang datang
kepada Muhammad adalah juga yang datang kepada Musa.
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Demikianpun Musa ketika pertama kali menerima Wahyu
Tuhan, dia pun tak langsung menerimanya karena merasa tak pantas
karena dia merasa bukan orang yang fasih dalam berkata-kata.
Demikian Yunus, yang lari dari tanggung jawabnya. Begitupun Elia
yang sempat mengalami kekecewaan berat. Demikian Nabi Ayub
yang menyatakan protesnya secara terbuka kepada Tuhan atas
segala nasib dan sakit yang dideritanya, sungguh hampir semua Nabi
mengalami hal yang demikian.
Maka, jangan katakan pergolakan batin semacam ini tak
terjadi pada Paduka Bunda Lia Eden. Sungguh tak ada ketakutan
melebihi ketakutan didatangi oleh Malaikat Tuhan dan dinyatakan
sebagai Utusan Tuhan untuk menyampaikan Firman-firman-Nya ke
hadapan seluruh umat manusia di dunia ini (Lihat tulisan kami
Eden adalah Penggenapan Janji Tuhan atas Takdir Surga
Menjelang Kiamatnya Bumi ini).
Jadi inilah perbedaan mendasar di antara Anda dan saya,
yaitu iman pada Takdir Kerasulan sebagaimana kedua Ayat Tuhan
itu menyatakannya, bahwa saya dan Anda terpanggil, dan kami
beriman kepadanya, sementara Anda berpaling dan memusuhinya.
Maka sebagaimana Tuhan memerintahkan kepada kami di dalam
Kitab Suci-Nya untuk taat dan patuh kepada Rasul-Nya, demikianlah
segenap perjalanan kami di Eden sepenuhnya adalah mengikuti
Titah Tuhan semata yang disampaikan-Nya kepada Utusan-Nya,
yaitu Paduka Bunda Lia Eden.
Sungguh Paduka Bunda Lia Eden adalah seorang yang ummi,
tak mungkin beliau bisa dan mampu menuliskan semua yang telah
dituliskannya, yang Tuhan menyatakan itu sebagai Wahyu-wahyuNya. Sungguh Cahaya Ilahi terang benderang terlihat oleh kami pada
apa-apa yang telah beliau tuliskan. Dan kini seluruh umat manusia
pun dapat melihatnya sebagaimana itu semua terbuka, terpampang
di hadapan publik di Website kami Komunitaseden.com.
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Apabila Anda tidak mempercayainya, itu adalah hak Anda.
Namun, bila kemudian Anda memusuhinya dan berniat
menghancurkannya, demikian Tuhan memerintahkan kami untuk
menghadapi Anda, yaitu melalui Sumpah Mubahalah yang pada
akhirnya kami lakukan sendiri karena Anda menolaknya, dan juga
melalui pelurusan atas segala kekeliruan tulisan-tulisan Anda yang
berujung pada fitnah. Dan itulah akar permasalahan kegagalan Anda
memahami pensucian Eden. Dan itulah yang melandasi segenap
penulisan Anda yang selalu saja memahami secara terbalik segenap
Pewahyuan di Eden.
Firman-firman Tuhan yang bagi kami adalah Pertolongan
Tuhan dan Kemahabaikan Tuhan, yang sedang mengejawantah
kembali untuk menolong umat manusia dari segala permasalahan
peliknya, Anda nyatakan dengan semau Anda, dengan pernyataanpernyataan yang kasar dan menghina, yang sesungguhnya orang
awam biasa saja tak sepantasnya berkata-kata sedemikian.
Sementara selama ini kami, Paduka Bunda menyayangi Anda dan
menghargai Anda dan selalu siap membantu Anda terutama ketika
Anda menuliskan tesis dan disertasi Anda.
Begitulah semakin Anda memperturutkan kemarahan Anda,
semakin Anda tak dapat melihat terang Cahaya Tuhan di Surga-Nya.
Bahkan Pensucian Surga yang sungguh dibutuhkan umat manusia
saat ini, Anda perolok-olokkan sebagaimana yang tertulis di dalam
tulisan Anda berikut ini:

“Tuhan menjanjikan Surga itu adalah kepada siapa saja hambaNya yang mau berbuat kebajikan bukan hamba yang diberi
persyaratan berliku-liku yang memberatkan dirinya dan apalagi
yang memberatkan keluarganya.”
Setiap orang yang sampai ke Surga niscaya terlebih dahulu
dia telah menjalani prosesi pensucian dari segala dosa dan
kesalahan yang telah dilakukannya. Karena tiadalah mungkin dosa
dan kesalahan itu tidak dibalaskan oleh Tuhan, sebab itu sudah
merupakan hukum kehakikian dunia dan akhirat. Saat seseorang
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menuai apa-apa yang ditanamnya, dan bila tuaiannya itu telah
sampai kepadanya terlebih bila yang ditanamnya adalah dosa dan
kesalahan, niscaya itu adalah kesulitan, keperihan atau kesakitan.
Itulah pantulan balik dari perbuatannya yang harus diterimanya.
Maka jangan mengandaikan, kalau Tuhan itu Maha Baik,
maka jalan menuju Surga pun baik-baik saja tanpa kesulitan, tanpa
memberatkan dan tanpa perjuangan dan pengorbanan seperti yang
Anda kemukakan. Karena Kasih Sayang Tuhan itu tak juga dapat
dilepaskan dari Sifat-Nya yang juga Maha Membalaskan setiap dosa
dan kesalahan.
Demikianlah Tuhan menjadikan Neraka itu jalan menuju
Surga bagi mereka yang mengkhidmati, yang menyadari dan yang
menginsyafi bahwa Neraka pensucian yang dijalaninya adalah
sebagai karunia. Betapapun perihnya apa-apa yang dialaminya, itu
karena sesungguhnya Tuhan sedang mensucikan dirinya agar dia
layak berada di Surga-Nya. Demikian Sistem Tuhan itu berlaku dan
terlaksana dalam kehidupan seluruh makhluk-Nya. Demikianlah
Surga dan Neraka itu diadakan. Simaklah Pernyataan Tuhan di
dalam Kitab Suci-Nya sebagai berikut:
Al Quran Surat Al Baqarah ayat 214:
“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk Surga,
padahal belum datang padamu (cobaan) sebagaimana
halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka
ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan
(dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah
Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya,
“Kapankah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah,
sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat”.
Keprihatinan kami yang mendalam atas Anda adalah ketika
Anda menyatakan pensucian Surga sebagai, “Tindak kekerasan
bahkan pembunuhan massal dengan mengatasnamakan agama.”
Karena sesungguhnya betapapun beratnya pensucian Surga itu,
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tetap saja Kasih, Karunia, Pengampunan, Rahmat dari Tuhan
senantiasa mengiringi jalannya pensucian itu.
Kalau saja Anda dapat memahami hakikat pensucian Surga
yang sesungguhnya merupakan dasar pembentukan cikal bakal
Surga, yaitu pendirian awal bagi Surga Tuhan di bumi-Nya ini, maka
Anda takkan jatuh dalam pemahaman yang keliru.
Peliknya pensucian yang diterapkan Tuhan kepada kami
karena Malaikat Jibril Ruhul Kudus diberi kewenangan oleh Tuhan
mengadakan pensucian Eden hingga sampai kesucian murni, demi
kesucian Surga. Beliau dibekali Tuhan dengan kewenangan untuk
mensucikan kami sampai ke titik minus kesalahan, yaitu pensucian
atas karakter dan potensi buruk kami, yaitu keadaan di mana
kesalahan masih belum kami lakukan tetapi potensi itu ada pada diri
kami.
Jadi memang sungguh pelik pensucian itu. Kami sendiri pun
tak serta merta memahaminya. Baru setelah kami ikhlas dan pasrah,
berprasangka baik atas Rencana Tuhan kepada kami, barulah kami
mendapat pencerahan pemahaman akan pensucian itu sehingga
dapat menjalaninya dengan hati penuh rasa syukur atas karunia
pensucian itu bagi kami. Dan semakin kami ikhlas, maka semakin
membukakan pencerahan pemahaman dan bahkan sampai kepada
pemahaman atas Tujuan Besar-Nya di balik kepelikan pensucian
yang kami jalani.
Sayangnya, Anda menyikapi kepelikan Pensucian Eden itu
dengan cara yang berbeda, hingga sampailah Anda pada sebuah
keadaan untuk memusnahkan Ajaran Eden. Dalam berbagai tulisan
Anda, Anda mengangkat kisah pensucian Eden yang memilukan
untuk menohok kami dan menuduh kami tidak berperikemanusian
terhadap keluarga dan orang -orang yang dekat dengan kami. Dan
itu Anda angkat ke publik sebagai bahan fitnah agar tuduhan sesat
terhadap kami makin menguat. Maka, kewajiban kami adalah
menjelaskannya juga ke publik agar tidak disalah-mengertikan.
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Sebagaimana telah saya jelaskan di atas bahwa kami ini
semata-mata diperjalankan Tuhan menelusuri Takdir-Nya dan kami
tak pernah tahu bahwa kisah-kisah kami disucikan ini menjadi isian
dari Kitab Suci Eden tentang perjalanan menuju Surga di awal mula
Surga didirikan. Tak pernah terpikirkan oleh kami bahwa kami akan
diperjalankan Tuhan sedemikian jauhnya, bahkan tak terlintas
dalam imajinasi kami sekali pun.
Perjalanan yang sedang kami jalani belumlah sampai pada
ujungnya walaupun kami sudah 20 tahun menjalaninya. Karena itu
janganlah Anda menyimpulkan suatu yang belum dapat disimpulkan
karena perjalanan Kerasulan tak sesederhana yang Anda kira. Saat
Anda melihat kami sedang berbelok, menurut Anda kami tak
berjalan di jalan yang lurus. Demikianlah Anda bisa terjebak untuk
membuat kesimpulan yang salah karena Anda tidak memahami
perjalanan kami. Maka jangan terburu mencela dan menghakimi,
jangan pula menghujat, menohok dan memfitnah kami. Kewajiban
manusiawi Anda adalah untuk bertanya, bukan memprovokasi.
Kepada publik ingin saya sampaikan, seandainya saja Anda
dapat merasakan apa yang kami alami, tentu Anda dapat memahami
bagaimana Kehendak Tuhan berjalan. Pernahkah Anda berada di
persimpangan jalan, di satu kondisi di mana tak ada lagi pijakan bagi
Anda untuk dapat meyakini atau menolak sesuatu karena segala
pakem yang membuat Anda berpijak telah runtuh? Segala teori dan
pemahaman yang mengantarkan Anda pada sebuah kepercayaan
telah dihancurkan?
Bila Anda sudah pernah mengalami keadaan dilematis yang
melampaui logika pikiran itu, niscaya Anda dapat berempati dengan
apa-apa yang kami alami. Tapi bila Anda belum pernah
merasakannya, saya harap Anda bisa berempati dan tidak terburuburu menghakimi.
Demikianlah Tuhan dan Kehendak-Nya saat Tuhan
menyejarah. Dalam artian saat Kerasulan datang, ujian-ujian yang
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didatangkan kepada Utusan-Nya memang melampaui segala
kategori dan pengetahuan manusia. Demikianlah Kehendak Tuhan
senantiasa
mengejutkan,
terlebih
bagi
Rasul-Nya
yang
mengalaminya.
Bila masih ada dua entitas kebenaran yang kami miliki, yang
satu Kebenaran Tuhan dan yang satunya lagi kebenaran diri kami
sendiri, maka sangat sulit bagi kami melewati segala ujian yang
didatangkan-Nya. Itulah sebabnya Tuhan senantiasa menguji kami
hingga batas maksimal agar luruh kebenaran kami dalam
Kebenaran-Nya.
Dan ujian itu niscaya sampai di satu keadaan di mana tak ada
lagi pijakan dan sandaran bagi kami. Pilihan bagi kami tinggal dua,
yaitu memilih kebenaran sesuai dengan yang kami ketahui yang
kami rasakan dan yang kami jujur kepada kebenaran itu, atau kami
berserah diri mutlak kepada-Nya. Di dalam ujian seperti inilah
seringkali beberapa dari kami telah gagal melewatinya.
Karena seringkali kami lebih memilih kebenaran yang kami
ketahui, sedangkan ada ujian-ujian yang melampaui akal dan logika
sehat sekalipun. Pada saat ujian seperti ini datang, yang tertinggal
adalah kesetiaan dan kekukuhan kepercayaan serta luruh dalam
Kehendak Tuhan. Karena bila logika dan pikiran masih ada di
dalamnya, tak akan kami dapat melewati Ujian-ujian Tuhan yang
diselenggarakan kepada kami.
Kalau Anda membaca kisah-kisah para Nabi di dalam Kitab
Perjanjian Lama, Anda akan melihat pergulatan iman, pikiran,
kesadaran dan kemanusiaan mereka. Semua keadaan itu
berkelindan menjadi satu.
Sulitnya bagi kaum Muslimin untuk dapat memahami kisahkisah perjalanan para Nabi dan Utusan sebagaimana apa adanya
adalah karena sebagian besar kaum Muslimin itu tak mau membaca
Perjanjian Lama sebagai sebuah Kitab Suci. Padahal sesungguhnya
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telah menjadi rukun iman seorang mukmin untuk mengimani Kitabkitab Suci yang lain selain Al Quran.
Sebagian besar umat Islam tak hendak membaca Kitab
Perjanjian Lama karena dianggapnya sudah tak lagi asli dan
diragukan keasliannya. Padahal, sebuah kebenaran atau ajaran Kitab
Suci, apabila itu bertahan hingga ribuan tahun sebagaimana ajaran
dalam Injil, maka itulah tandanya bahwa itu ajaran dari Tuhan.
Karena tiadalah yang dapat menjaganya melainkan Tuhan semata,
Sang Pemilik ajaran itu sendiri.
Umat Muslim pada umumnya berhenti dan merasa cukup
dengan Al Quran saja, sedangkan kisah-kisah para Utusan yang
ditulis di Al Quran hanya berisi kesimpulan-kesimpulan dari kisah
para Utusan Tuhan tersebut. Al Quran tidak bicara secara detil
perjalanan seorang Utusan secara utuh seperti yang dituliskan di
Perjanjian Lama, yang memuat dan memotret dengan sangat detil
kisah-kisah para Utusan seapa-adanya sebagai manusia dan juga
sebagai Utusan Tuhan, beserta pergolakan yang dialaminya, protesprotesnya, keluh kesahnya, pengorbanannya, kesedihannya maupun
kemenangannya, berikut pula dosa-dosanya. Lalu bagaimana Tuhan
menolongnya dan memenangkannya, semuanya itu termaktub di
sana untuk menjadi pelajaran bagi umat. Semuanya terpotret
dengan jelas.
Sementara, sebagian besar umat Islam melihat para Nabi
bukan sebagai tokoh historis. Karena itu kemaksuman para Nabi
itulah yang lebih dikemukakan dan diutamakan. Sehingga umat
Islam lebih sulit untuk dapat menerima kisah-kisah para Utusan
yang sesungguhnya sangat kompleks dan penuh dengan pergulatan
batin yang tidak sederhana.
Ketidakmatangan umat Islam dalam beragama tak dapat
dilepaskan dari para tokoh agamanya sendiri, di samping karena
juga kesadaran keberagamaan masyarakat Islam yang masih rendah
yang belum dapat menerima sebuah perbedaan, terlebih
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menyangkut urusan keyakinan yang berkaitan dengan Kerasulan.
Sebagian besar masyarakat Islam melihat agama dengan para
Utusan-Nya sebagai suatu yang instan, tak melibatkan suatu
pergulatan dan pergolakan kemanusiaan sang Utusan. Para Utusan
Tuhan dianggap sebagai manusia super yang dipilih Tuhan dan
ditakdirkan dapat menjalankan Amanah-Nya sendiri tanpa melihat
pergolakan batinnya, keperihan, keraguan, maupun saat-saat
kemenangannya dalam menjalankan Amanah Tuhan.
Ketidakmatangan dan ketidakdewasaan beragama semacam
itu tak memungkinkan mereka untuk dapat melihat sejarah agama
yang sangat Ilahi, yang pada saat bersamaan juga sangat manusiawi
dengan segala sifat kemanusiawian yang ada di dalamnya. Ruang
kedewasaan itu tak terbuka bagi publik Islam, terlebih para tokohtokoh agamanya sendiri masih mensakralkan semua simbol-simbol
agama secara tidak proporsional, utamanya kepada para Nabi.
Jadi, sosok seorang Nabi sebagai manusia dan tokoh historis
itu diabaikan. Sebagai contoh, terlepas dari segala kekurangan film
yang diproduksi Hollywood tentang Noah (Nabi Nuh) dan beberapa
film Nabi-nabi lain yang dilarang diputar di bioskop-bioskop di
Indonesia karena dianggap bertentangan dengan akidah umat Islam.
Demikian contoh semacam ini merupakan bagian dari
ketidakmatangan umat Islam dalam beragama, dan juga
ketidakdewasaannya.
Kepada Bapak Marzani Anwar, sulit bagi Anda untuk
memahami dialektika Kebertuhanan kalau sandaran Anda hanya
hal-hal yang bersifat kulit dan syar’i. Padahal, setiap Utusan Tuhan
diuji melampaui segala logika dan kebenaran umum. Jadi, kalau
Anda ‘gagal paham’, janganlah Anda memfitnah Eden ke manamana. Perjalanan kami masih panjang, sedangkan Anda sudah
menyimpulkan Eden di saat perjalanannya baru saja dimulai, yaitu
sebuah perjalanan Surga di bumi, peradaban baru Pasca Agama.
Sebuah perjalanan di mana kami sendiri saja tak tahu sudah sampai
di mana perjalanan kami dalam Takdir Tuhan ini. Dan belum-belum
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Anda sudah menyimpulkannya dan menjadikan itu sebagai senjata
untuk menohok Takdir Tuhan ini.
Bisakah Anda membayangkan dapat menerima kisah
Ibrahim yang diperintahkan Tuhan menyembelih anak yang
disayanginya? Umat beragama mempercayainya setelah peristiwa itu
lewat dan setelah kisah itu terbakukan di Kitab-kitab Suci dan
menjadi pelajaran keteladanan?
Namun, dapatkah Anda
membayangkan bila Anda berada pada saat itu? Bagaimana reaksi
Anda menanggapi kemusykilan semacam itu? Sedangkan kisah itu
pun diulangi Tuhan di Eden dalam konteks yang berbeda tapi
hakikatnya sama.
Bila berada di dalam Jalan Tuhan, seberapa pun seramnya
Ujian Tuhan itu, tidak ada kemudaratan yang diakibatkannya. Itulah
yang membedakan jalan yang terang dengan jalan kegelapan.
Nah, kisah-kisah pensucian kaum Eden yang semacam ini
tentu saja tak dapat Anda pahami. Di pintu pertama Eden saja, Anda
sudah protes keras dan tidak dapat menerima. Sebagaimana kami
memang berpamitan kepada keluarga agar mengikhlaskan kami,
seakan kami telah kembali kepada Tuhan (alias wafat tapi masih
hidup). Padahal, itulah pintu masuk pertama di Eden sebelum
kemudian kami disucikan, dan belum tentu juga kami dapat
melewati segala pensucian di Eden. Karena sesungguhnya setiap
orang di antara kami berbeda-beda menjalani pensuciannya dan
tidak seragam.
Maka, bila di pintu pertama saja Anda sudah tak dapat
menerimanya, bahkan sedemikian marahnya, lalu bagaimana saya
harus menjelaskan pensucian-pensucian yang kami alami
berikutnya? Mau saya bila Anda tak dapat memahami pensucian
Eden, paling tidak Anda berempati terhadap segala hal yang kami
alami, karena pensucian yang kami lalui adalah untuk menjemput
karunia Surga bagi seluruh umat manusia, Surga yang seluas langit
dan bumi seperti yang Anda tuntutkan pada kami.
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Dan Sunnah Tuhan menggariskan harus ada orang-orang
yang mau berkorban segalanya dan berupaya mensucikan dirinya
secara utuh dan mutlak agar dapat menjadi penampang atau bejana
bagi Surga yang akan diturunkan Tuhan. Demikian pengorbanan
dan kesetiaan itulah yang kelak akan menjadi gulungan Kitab. Dan
di atas gulungan kitab itu juga akan ditorehkan kisah pengorbanan
dan perjuangan anak Anda, Elfa, dan beserta orang-orang yang setia
menyertai Takdir Tuhan di akhir zaman. Dan dari kisah-kisah itulah
umat manusia yang terpanggil untuk bersuci menjadikannya sebagai
pemandu jalan menuju Surga.
Jalan yang sedang terbentang dan dibentangkan Tuhan
itulah yang sedang Anda ingin lenyapkan, padahal banyak
pengorbanan dan tetesan air mata selama 20 tahun kami lalui dan
berupaya untuk bertahan di dalam peliknya jalan Pensucian Tuhan
ini. Masuk akalkah apa yang Anda lakukan terhadap Eden itu bahwa
dalam sesaat setelah Elfa ikut pensucian tanggal 29 Mei 2015 dan
Anda melaporkan kami ke Polda Metro Jaya atas nama penodaan
agama dan pada tanggal 5 Juni saya sudah membaca di Majalah
Hidayatullah atas pelaporan Anda itu?
Akibat dari perbuatan itulah kemudian Tuhan menguji Anda
lebih dalam, dan benar-benar apa yang Anda takutkan itu terjadi.
Elfa kemudian tanpa diminta oleh kami menyerahkan
penghasilannya untuk Eden, meskipun dia tetap akan membiayai
kehidupan anak dan istrinya beserta cicilan mobil istrinya. Tetapi
ketika istrinya menolak dinafkahi dan mertuanya tak bisa menerima
keberadaan Elfa di Eden dan itu tak bisa ditawar, jadilah Elfa
memutuskan hidupnya untuk berada di Eden selamanya. Tapi
bukankah komunikasi Anda dengannya masih tetap berlangsung?
Bahkan saya sendiri yang selalu memberikan handset telpon Mahoni
kepada Elfa ketika Anda ingin berbicara kepadanya.
Saya ingin memberitahu Anda bahwa ujian dari Tuhan itu
adalah menyangkut apa yang paling ditakuti, apa yang paling
dicintai, dan apa yang paling dibenci. Di sekitar situlah Ujian Tuhan
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untuk melihat hati seorang hamba-Nya, apakah dia termasuk yang
setia atau tidak.
Tentu saja perjalanan yang kami lalui tidaklah mudah dan
sungguh pelik. Demikianlah ujian-ujian yang kami jalani terasa
muskil dalam standar keumuman masyarakat dan itu tak bisa
dinafikan. Karena itu pengajaran pensucian kami yang khusus tak
bisa dijadikan standar bagi pengajaran masyarakat luas, karena hal
itu bersifat sangat pribadi dan pelik adanya, di mana setiap orang
dari kami tidaklah sama jalannya. Dan itu adalah perjalanan sebuah
Kerasulan yang langsung berada di bawah Kendali Tuhan Yang
Maha Mensucikan. Maka perjalanan pensucian kami tak bisa
dijadikan sebagai sebuah standar, melainkan sebuah kekhususan
yang diadakan Tuhan untuk sebuah Rencana Besar-Nya.
Di awal pertama, cikal bakal Surga itu memang dibangun
dan diawali oleh mereka yang memiliki tabungan pahala yang cukup
sebagaimana ruh para Rasul dahulu. Tapi itu pun tidak ada jaminan
bahwa kami akan lulus dalam menempuh ujian Sirathal Mustaqim
Tuhan di akhir zaman ini. Semuanya terpulang pada kami yang
menjalaninya.
Kitab Suci Al Quran, Surat Az Zumar ayat 65:
“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada
(nabi-nabi) yang sebelummu. “jika kamu mempersekutukan
Tuhan niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu
termasuk orang-orang yang merugi.”

Kami menapaki semua pensucian para Rasul dahulu yang
dikontekstualisasikan Tuhan pada zaman ini, dengan situasi yang
berbeda tapi hakikatnya sama adanya. Kerasulan tak mudah
dipahami dan dimengerti karena masing-masing dari kami berbedabeda kesalahan maupun perbuatannya, sehingga berbeda jalan
pensuciannya.

185

Brain Washing atau Panggilan Iman?
Bagaimana lihainya Anda memanfaatkan situasi saat ini di
mana umat Islam di Indonesia sedang mudah sekali tersulut dan
menghakimi kelompok yang menurut pandangan mereka sesat. Dan
Anda pun dengan fasihnya menuduh kami memurtadkan orangorang Muslim kemudian berpindah memeluk agama Eden. Berapa
orang yang telah kami sesatkan? Pensucian Eden membuat kami
yang sudah bersumpah saja berkurang dan bukan bertambah. Jadi
siapa yang telah kami murtadkan sebagaimana yang Anda
tuduhkan?
Sedangkan bila kami mengundang atau kami kedatangan
tamu ataupun sanak famili dan saudara-saudara kami datang ke
Eden, kami menyediakan fasilitas mereka untuk shalat misalnya,
dan tak pernah kami mengajak mereka untuk bergabung ke Eden.
Karena tugas kami hanya sebatas menyampaikan Wahyu-wahyu
Tuhan.
Perlu kami tegaskan kepada Anda bahwa Kerajaan Tuhan
dan Surga Eden adalah milik Tuhan semata. Kami semua terpanggil
oleh karena panggilan jiwa dan ruh kami masing-masing. Tak ada di
antara kami yang dipaksa untuk masuk Eden. Kami ikut bersuci juga
atas kehendak kami sendiri. Kami mengucapkan sumpah kepada
Tuhan atas kesadaran kami sendiri, tak ada yang memaksa kami.
Dan bila di antara kami ada yang melanggar sumpah dan dianggap
fatal, maka di antara kami dapat dikeluarkan tanpa pengecualian,
termasuk saya sendiri. Dan ada juga di antara kami yang merasa tak
mampu mengikuti ujian-ujian pensucian di Eden, maka atas
inisiatifnya sendiri mengundurkan diri dari pensucian Eden.
Pensucian Tuhan teradakan demi menjaga kemurnian dan kesucian
Eden.
Jadi sungguh tak benar kalau Anda mengatakan kelompok
Eden telah banyak makan korban sebagaimana yang Anda tuliskan
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kepada Al Makin (Dosen Pembimbing Disertasi Bapak Marzani
Anwar) di dalam Facebook-nya sebagai berikut:

”Ditunggu sarannya untuk melumpuhkan kelompok Eden yang
telah banyak makan korban ini. Mereka yang sdh masuk di
dalamnya hampir pasti melupakan tanggung jawab sosialnya,
sbg suami/isteri, anak, ortu dst. Mereka punya doktrin: urusan
Eden adalah urusan tuhan (mutlak) dan yg di luar itu bukan
urusan tuhan.”
Jadi salah besar bila Anda menuduh Eden melakukan
sebagaimana yang Anda tuduhkan itu. Dan apabila kasusnya itu
menyangkut anak Anda sendiri, Elfa Diasmara, maka kami
beritahukan kepada Anda bahwa dia sendiri yang menyatakan sudah
beriman kepada Eden sejak tahun 2004, sejak dia membaca Risalahrisalah Eden yang Anda bawa pulang ke rumah sebagai materi tesis
dan disertasi Anda. Dan sejak Anda membawa Elfa ke Eden.
Keinginan untuk bersuci di Eden itu sudah ada padanya sedemikian
lamanya tanpa kami mengetahuinya. Dia berproses sendiri dengan
pergulatan keimanannya sendiri dalam waktu yang sangat panjang
tanpa campur tangan kami.
Sebagaimana kami terpanggil, demikianpun Elfa Diasmara
pada akhirnya terpanggil. Maka, Anda pun salah ketika menyatakan
di Metro TV bahwa Elfa direkrut ke Eden oleh seorang agen asuransi
bernama Iqbal, sedangkan perkenalan mereka adalah di Eden sejak
mereka masih remaja ketika Elfa datang ke Eden bersama Anda. Dan
kedekatan yang terjalin di antara mereka selanjutnya adalah karena
Elfa ingin selalu mendapat berita tentang Eden dari Iqbal. Jadi, tak
ada pencucian otak yang Anda tuduhkan. Itulah yang saya sebutkan,
Anda tak bisa membedakan antara panggilan iman yang suci dengan
cuci otak.
Posisi kami ini hanyalah sebagai pelayan di rumah Tuhan.
Tugas kami adalah bersuci dan menyiapkan Wahyu-wahyu Tuhan,
baik untuk didokumentasikan maupun untuk disampaikan ke publik
dan masyarakat luas atau kepada lembaga-lembaga yang
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diperintahkan Tuhan untuk kami sampaikan. Sedangkan masalah
keterpanggilan seseorang ke Eden ada di Tangan Tuhan semata
terpulang kepada pilihan keberimanan orang tersebut. Kami tak
diberi tugas oleh Tuhan untuk urusan itu.
Dan ketika Anda dan seluruh keluarga Anda berang atas
pilihan iman Elfa, dan menghujaninya dengan pernyataanpernyataan pedas, kami yang telah bersumpah untuk tidak
melakukan persengketaan dengan siapa pun, hanya diam. Dan saat
kami diam dan tak diperkenankan Tuhan untuk meladeni Anda,
Anda malah menulis hal-hal yang ada di dalam pikiran Anda sendiri
dan menyatakan itu sebagai berasal dari kami, sementara kami tak
sedikit pun melayani pernyataan-pernyataan Anda, sebagaimana
kami sedang bersuci dan menjaga sumpah-sumpah kami.
Pernyataan Pak Marzani tentang Simplifikasi Wujud Surga

”Simplifikasi Surga: ………….Ini bentuk penggiringan opini, untuk
meninabobokan anggotanya sendiri agar setia pada
pimpinannya sendiri, Lia Aminuddin. Dengan berada di surga
yang benar, itu mereka terus kerasan berada di dalamnya.
Sebuah kebohongan luar biasa. Manakah Surga yang oleh
Tuhan diwartakan seluas bumi dan langit (lihat QS Ali
Imran/3:133) hanya ditukar dengan rumah sekecil itu. Mana
ada sungai-sungai mengalir dibawahnya (lihat QS Al Baqarah/
2: 2), dan para bidadari yang menemani sebagaimana yang
digambarkan oleh wahyu Tuhan juga (lihat QS. Ar Rahman/55:
58-72). Betapa kemahabesaran Allah telah direndahkan oleh
Eden. Simplifikasi wujud Surga tersebut jelas ada tendensi
untuk melecehkan kebesaran Allah dan merendahkan agama
Islam.
Demikian kutipan tulisan Anda di Kompasiana.com yang
menyimpulkan simplifikasi Surga oleh Eden. Padahal, Eden
bukanlah simplifikasi dari Surga melainkan Surga yang sedang
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diretas jalannya. Yang Anda saksikan adalah sejarah keawalan dari
cikal bakal Surga yang sedang didirikan Tuhan. Tidak ada
kewenangan seorang makhluk pun terhadap Surga, tidak juga
Malaikat-Nya, apalagi manusia.
Kami baru memulai perjalanan, sementara Anda telah
menyimpulkannya. Padahal, Anda hanya mengamati, sedangkan
perjalanannya saja masih berlangsung, Anda sudah menilai dan
menyimpulkan bahwa Eden melakukan simplifikasi terhadap Surga
Tuhan yang maha luas. Sementara, di dalam sistem Hukum Tuhan,
tidak ada suatu yang tiba-tiba menjadi besar. Segala sesuatu di alam
semesta ini berproses, tidak ada yang sekali jadi. Itulah hukum
kehidupan di alam semesta, demikianpun dengan Surga.
Kalau Anda melihat sekarang, bagaimana mungkin rumah
Mahoni di wilayah Senen, tempat yang kumuh, sempit, dan banyak
kejahatan maupun narkoba itu dikatakan Surga. Tapi demikianlah
Tuhan mendirikan Surga berawal dari Neraka. Dan bagaimana itu
dibangun dan didirikan, serta bagaimana segalanya terwujudkan,
semua itu kelak akan menjadi pelajaran bagi manusia. Surga bukan
sim salabim yang selama ini diimajinasikan. Tapi Surga itu
diperjuangkan, sedangkan yang sim salabim adalah perubahan
kodrat di alam ruh setelah kematian, itulah yang disebut alam
akhirat.
Seorang yang banyak dosa dan keji itu bisa dibangkitkan
Tuhan dalam kehidupan selanjutnya berganti kodrat menjadi ular,
harimau, atau makhluk yang lainnya sebagai balasan dan ganjaran
selama hidupnya. Tetapi Surga yang dijanjikan Tuhan di dalam
Kitab-kitab Suci-Nya adalah kehidupan yang damai, bahagia,
tenteram saling mengasihi dan menyayangi di antara sesama. Tak
ada lagi ucapan di antara orang-orang yang di dalamnya kecuali
ucapan salam. Di mana manusia tak lagi dipisahkan oleh agama,
suku bangsa, semua sebagai keluarga besar, itu adalah kehidupan
yang harus diperjuangkan.
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Demikianlah dari rumah Mahoni yang kecil dan yang
berukuran hanya seluas 226 m2 inilah kami memulai mengawali
Peradaban Surga. Dan Tuhan pun akan membuat segalanya menjadi
mudah untuk dapat diwujudkan karena seluruh para malaikat dan
alam semesta akan menyertai terwujudnya Surga Eden di bumi, bila
kesucian kami telah sampai pada kesucian yang dipersyaratkan
Tuhan dan kami pun sudah menebus segala karma-karma kami.
Adakah kami yang sekarang di Eden tetap dapat bertahan,
semua itu tergantung pada Kemahapengasihan Tuhan dan
Kemahapengampunan-Nya, sekaligus adakah kami tetap dapat
menjaga kesucian yang dipersyaratkan Tuhan. Wallahu a’lam, hanya
Allah yang Mengetahuinya. Kami hanya berikhtiar sebisa yang dapat
kami lakukan, selebihnya kami berpasrah diri.
Anda tahu betul Eden identik dengan pensucian. Yang tak
sanggup menjalani pensucian di Eden silahkan menepi, tak ada
paksaan dan tak ada larangan. Malaikat Jibril berkata, “Datang
kuucapkan selamat datang, pergi tak kutangisi.”
Dan di sini Anda menuduh Paduka Bunda Lia Eden
meninabobokkan anggotanya. Anda tahu dari 100 orang yang
berkomitmen suci, sekarang tinggal 28 orang saja. Dan Eden kini
adalah komunitas kecil yang terdiri dari tuju belas perempuan yang
sebagian besar adalah ibu-ibu yang sudah berumur dan sebelas lakilaki. Paduka Bunda sendiri sudah berumur enam puluh sembilan
tahun. Kendati kami memiliki banyak keterbatasan dalam
pendanaan misalnya, tetapi kehidupan kami tetap disejahterakan
Tuhan.
Pernahkah Anda melihat kami memaksa dan kemudian
meninabobokkan seseorang yang sudah berada di Eden agar tetap
nyaman dan betah dengan segala macam fasilitasnya yang kami
sediakan? Dan kemudian kami berupaya dengan sungguh-sungguh
agar orang yang telah percaya kepada Eden tidak meninggalkan
Eden, dengan membuatnya nyaman dan seakan-akan dia berada di
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Surga-Nya yang sebenar-benarnya? Kalau demikian kesimpulan
Anda, mengapa kemudian Anda membuat pernyataan lain yang
bertolak belakang dengan pernyataan Anda tersebut?
“Wajar saja kalau teman-teman yang sudah bertahun-tahun di
Eden, berkeputusan chek out dari “surga eden”Mahoni . Seperti
Satya, Suad, Zaitun, Aun, Aar, Simon, Andito. Yang disebut terakhir
ini tentu manusia suci karena menulis lembar-lembar risalah Eden,
namun justru makin menjauhi. Kurang apa gagahnya mereka ketika
menangkis tuduhan-tuduhan sesat dari luar, dan buku-buku
tulisannya, yang mereka terbitkan telah cukup membahana
membela paham Eden. Sampai pada anak-anak ruhul kudus, seperti
Muky day, Mukti day dengan alasan masing-masing, yang kalau
saya beberkan disini, akan mengabiskan banyak halaman dan
melelahkan.”
Jadi, pernyataan mana yang benar dari kedua pernyataan
yang Anda tuduhkan kepada kami tersebut? Kami meninabobokan
orang-orang yang berada di Eden agar betah dan bertahan, dan
mencuci otak mereka agar setia kepada kami selama-lamanya, atau
pernyataan yang berikutnya, “Wajar saja kalau teman-teman yang
sudah bertahun-tahun di Eden, berkeputusan check out dari Surga Eden
Mahoni.”
Lalu bagaimana Anda mempertanggung jawabkan kedua
pernyataan Anda tersebut? Kalau demikian adanya seperti yang
Anda tuliskan di atas, Anda sendiri yang dapat menjawabnya. Dan
niscaya dari salah satu tuduhan yang Anda tuduhkan kepada kami
itu adalah sebuah kebohongan semata.
Mengapa Anda tak dapat melihat semua peristiwa yang
berlangsung berpuluh tahun di Eden sebagai suatu fenomena, yang
paling tidak Anda bisa melihatnya bahwa semua yang berlangsung di
Eden bukan berada dalam kewenangan manusia. Kami semua
menjalani pensucian, bahkan di antara kami semua, pensucian
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Paduka Bunda lah yang terberat. Untuk hal ini orang-orang yang
pernah berada di Eden dapat memberi kesaksian bahwa semua
keberlangsungan dan fenomena Eden bukan berada dalam domain
kami dan kehendak kami. Demikian pula kehendak dan keinginan
Paduka Bunda Lia Eden sendiri. Semua di antara kami tak ada
pengecualian, semua disucikan setara.
Bila mengikuti cara berpikir kami, sebagai manusia tentulah
kami menginginkan semua teman-teman yang berjuang di Eden
selamanya bersama kami. Sungguh cinta kami sangat besar kepada
mereka semua yang pernah berada di Eden. Mereka semua lebih
dekat daripada saudara kandung kami sendiri. Bagi kami mereka
adalah anugerah yang diberikan Tuhan, sahabat dan saudarasaudara kami yang terbaik pengabdiannya, pengorbanannya dan
totalitasnya.
Sangat sulit menemukan orang-orang yang memiliki dedikasi
dan pengorbanan sebagaimana yang telah mereka berikan dan
tunjukkan kepada Eden. Doa kami senantiasa menyertai mereka
selamanya, sebagaimana setiap kali kami menaiki tahapan dalam
pengabdian dan pensucian di Eden, kami selalu mengundang semua
teman-teman yang pernah berada di Eden, karena betapapun
mereka adalah orang-orang yang berbakti dan mengabdi
seberapapun pengabdiannya itu. Tuhan menghargainya dan kami
diperintahkan Tuhan untuk mengundang mereka hadir,
sebagaimana kami mengundang seluruh teman-teman yang pernah
berada di Eden pada 10 Oktober 2015 yang lalu. Kami mengundang
Satya Nugraha, Saifudin Simon, Pak Syafii Mufid, juga Pak Bambang
Pranowo.
Tuhan selalu memberi kesempatan kepada mereka untuk
memperbaharui kembali komitmennya kepada Tuhan. Di antara
mereka ada yang tetap netral berspiritual sebagaimana keluarga Ibu
Murdi, Mas Aar, Lala, Nur, Wahyu Andito. Tapi ada juga yang
kembali ke Islam seperti Tuti, Alwan, Wati, Bu Yati, Bu Suad, semua
itu terpulang kepada pilihan mereka masing-masing. Ada juga di
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antara teman-teman yang memperbaharui kembali komitmennya
kepada Tuhan, seperti Marike, Diana, Iping, Fatimah, Ibu Ipuk, Pak
Ridwan, Ibu Ietje, Agus Supriadi dan Iqbal. Tapi ada juga yang
memilih untuk abstain dan ada juga yang memilih tidak datang alias
marah seperti Pak Aminuddin dan Aun, putra Paduka Bunda sendiri.
Tapi sebagian besar di antara kami yang pernah berada di Eden
tetap saling mengasihi dan mencintai.
Kalau Anda mengatakan “Menghabiskan banyak halaman
dan melelahkan”, sedangkan selintas pun Anda tak pernah
memasuki ujian pensucian di Eden, Anda sudah menyatakan lelah,
maka mengapa tak terpikir oleh Anda sebuah pertanyaan, mengapa
Anda menambah-nambahi beratnya perjalanan kami memanggul
Amanat Tuhan ini? Kalau Anda tahu dengan sebenar-benarnya
betapa beratnya Paduka Bunda Lia Eden memanggul Amanat Tuhan
ini, beliau harus berpisah dengan semua keluarganya, anak-anak
yang dicintainya juga teman-temannya, sementara beliau semula
memiliki karir yang gemilang dan harum namanya di bumi
Indonesia ini.
Jadi tidaklah benar apa yang Anda tuliskan. Karena
sesungguhnya Paduka Bunda Lia Eden itu sesungguhnya setara
pensuciannya dengan kami semua, bahkan pensucian beliau jauh
lebih berat dari kami. Karena strata kehidupan kami setara dan tidak
ada satu pun dari kami yang memiliki otoritas, semuanya hanyalah
pelayan Tuhan untuk umat. Masing-masing di antara kami
membawa diri kami sendiri di Hadapan Tuhan. Penghormatan kami
kepada beliau semata karena beliau adalah Utusan Tuhan. Tidakkah
Anda membaca di Kitab Suci Al Quran, ayat-ayat yang menjelaskan
adab dan tata krama terhadap Utusan Tuhan?
Maka, alangkah baiknya apabila Anda mau memahami
betapa kesulitan dan keperihan hati seorang ibu yang diperjalankan
Tuhan sebagai Utusan-Nya sehingga beliau harus bertindak adil
kepada siapa pun, termasuk kepada suami dan anak-anaknya kalau
mereka bersalah dan tak dapat luruh dalam pensucian Eden.
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Tahukah Anda bahwa itu adalah ujian yang sangat berat bagi beliau,
namun dari sanalah sesungguhnya manusia dapat melihat contoh
keadilan yang ditauladankan oleh beliau. Dan Anda pun tega
menulis dengan kata-kata yang sangat tajam:

“….Aun yang balik membenci sang Ibundanya karena banyak
dikhianati Ibundanya sendiri meski bergelar orang suci (ruhul
kudus) tapi kerjanya morotin uang sang anak..”
Ah... sulit bagi saya untuk mempercayai Anda sanggup
menuliskan hal semacam ini. Apakah kewajiban seorang anak
terhadap ibunya Anda nyatakan seperti itu? Sungguh tak sepatutnya
Anda mengungkit hal itu. Bakti seorang anak kepada ibunya, Anda
balikkan semacam itu. Sedangkan kami di sini mengetahui apa-apa
yang diberikan Aun kepada Ibunya sungguh tak seberapa. Padahal,
Anda seharusnya telah mengetahui bahwa kami tak diperkenankan
menerima donasi atau pemberian uang dari orang luar kecuali segala
pembiayaan urusan kami hanya dari mereka yang telah
berkomitmen suci untuk membiayai segala Amanah Tuhan. Maka
tidak ada satu pun dari kami yang tidak ikut share membangun dan
mengurusi Amanah Tuhan. Yang punya tenaga dengan tenaganya
membangun rumah, merapikan dan melakukan banyak pekerjaan
yang harus dikerjakan.
Adapun Aun adalah termasuk mereka yang memilih jalan
untuk tetap bekerja dan tidak terlibat dalam pekerjaan kasar di
Mahoni. Maka adalah menjadi tanggung jawabnya untuk share
dalam hal pendanaan sebagaimana juga yang lainnya. Namun, ketika
Aun tak ikhlas memberikan uangnya untuk Amanah-amanah Tuhan,
padahal dia bekerja dan memiliki uang, maka Tuhan mengambil
uang yang ada di rekeningnya. Hilang dua kali, jumlah
keseluruhannya sekitar lima juta rupiah, ternyata uang itu dialihkan
untuk membayar tagihan listrik rumah Mahoni.
Sungguh itu semua di luar kuasa dan sepengetahuan kami,
Tuhan lah yang menjadikan hal itu sebagai ujian bagi Aun. Uang itu
raib dengan sendirinya dan mengalir dari rekeningnya ke rekening
194

pembayaran listrik kami, bukan untuk Ibundanya atau untuk kami.
Dan sesungguhnya, jumlah itu sudah tertebus secara tidak kami
sengaja, yaitu ketika Aun sedang dalam kesulitan uang, Ibundanya
memberikan kepadanya emas berbentuk tasbih cinderamata yang
harganya setimpal dengan uang Aun yang diambil untuk membayar
listrik rumah Mahoni.
Sesungguhnya dari lenyapnya uang di rekening Aun, Tuhan
mempunyai banyak maksud dengan hal itu. Bahwa Dia
memperlihatkan kepada kami bahwa Dia mampu melakukan hal itu
dan itu ternyata terkait dengan sebuah Kebijakan Tuhan di masa
Pengadilan dan Penghakiman-Nya yang dinyatakan bahwa Tuhan
akan memusnahkan uang-uang haram yang beredar di dunia ini,
dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara seperti Dia
mengambil uang dari rekening Aun. Dan pewartaan Wahyu-wahyu
Tuhan mengenai hal ini telah dikeluarkan lama untuk menjadi
kewaspadaan bagi manusia sebelum keadaannya sampai. Demikian,
segala keadaan yang akan terjadi di kemudian hari, beberapa contoh
kasusnya diperlihatkan terlebih dahulu kepada kami sebagai
penguatan kepastian bagi Paduka Bunda di dalam menuliskan
Wahyu-wahyu-Nya.
Saat Aun dikeluarkan dari Eden, Bapaknya tidak terima dan
membela anaknya. Semua yang Anda tuliskan berdasarkan cerita
dan berita yang Anda dengar. Anda tak berada di dalamnya dan tak
menyaksikannya secara langsung setiap kegetiran dan kepedihan
yang kami rasakan manakala pensucian mendatangi kami satu demi
satu. Bagaimana perasaan Paduka Bunda menghadapi pensucian
anak-anaknya dan juga suaminya. Beliau juga seorang Ibu yang
menyayangi anak-anaknya.
Sampai sedemikian Tuhan mengujikan masalah keadilan
kepada beliau, untuk tak melebihkan keluarganya dari yang lain, dan
memperlakukan mereka sama dengan kami. Siapa pun di antara
kami yang melakukan kesalahan dengan sengaja dan tak berkenan
untuk memohon Ampunan Tuhan dan menebusnya, maka memang
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harus keluar dari Eden karena itu adalah perjanjian kami kepada
Tuhan.
Bapak Marzani Anwar, sungguh Anda tak berada bersama
kami saat kami disucikan Tuhan. Anda tak merasakannya,
sedangkan Anda hanya mendapat cerita dari mereka yang dalam
istilah kami “gagal paham” atas segala ujian-ujian yang didatangkan
Tuhan kepada kami. Sedangkan Anda sendiri bukan sedang mencari
kebenaran melainkan mengolah kisah-kisah Eden tersebut untuk
menjadi bahan bagi Anda untuk melukai kami sambil memprovokasi
masyarakat dan sekaligus menggalang massa yang tidak menyukai
Eden.
Jangankan Anda yang memang sudah punya pamrih sejak
dari awalnya, teman-teman dan saudara-saudara kami yang samasama meniti jalan bersama kami pun, bila dia tak utuh dan seksama
merasakan momen-momen pensucian yang kami alami setiap
saatnya, terkadang sulit bagi mereka untuk memahaminya. Karena
itulah Tuhan menetapkan kami senantiasa berada di rumah dan tak
pernah pergi ke mana-mana agar kami dapat mengikuti detil-detil
pensucian setiap harinya yang tak berjeda dan terus menerus.
Bila ada di antara kami ada yang abstain tidak dapat
mengikuti pensucian, maka hal itu bisa membuat kesenjangan
kesetaraan rasa di antara kami. Oleh sebab itulah kami
dikonsinyering terus menerus supaya pensucian itu efektif.
Adapun teman-teman kami yang gagal dalam pensucian di
Eden, siapa yang melabeli mereka sebagai orang-orang penentang
Tuhan? Sungguh, Andalah yang menyatakan itu di dalam tulisantulisan Anda karena tak mungkin bagi kami menyatakan sesuatu
yang sejahat itu kepada saudara-saudara yang kami cintai, yang ikut
bersama-sama kami meniti Jalan Tuhan baik dalam keadaan suka
maupun duka.
Perjalanan Eden belum selesai dan sungguh masih panjang.
Kami baru berada di babak awal perjalanan. Kami yang saat ini
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berada di dalam Eden belum tentu akan selamanya berada di sini.
Bisa jadi teman-teman yang sekarang ini berada di luar Eden karena
dikeluarkan atau karena lain hal, bisa jadi suatu hari akan berada di
dalam Eden kembali. Tak ada di antara kami yang mengetahui
perjalanan di antara kami masing-masing. Adapun kami yang berada
di dalam Eden dimungkinkan juga bisa berada di luar Eden. Tak ada
di antara kami yang dapat menjaminkan diri kami masing-masing.
Semua terpulang kepada Kemahapengasihan Tuhan dan keawasan
kami menjaga kesucian Surga. Bagaimana mungkin kami berani
menyatakan saudara-saudara kami sebagai penentang Allah
sebagaimana yang Anda tuduhkan?
Untuk lebih jelasnya saya ingin mengambil contoh yang
paling ekstrim agar Anda mengenal lebih baik Sistem Tuhan dan apa
itu Eden agar Anda jangan menilai untuk sesuatu yang Anda tak
mengerti tapi seakan Anda tahu banyak hal, padahal yang Anda
dapat hanya cerita yang sangat sedikit.
Sebagai contoh apa yang terjadi pada saudari kami, Marike
Sukayanti. Dari sekian kesalahan kaum Eden, tak ada dosa dan
kesalahan sebesar yang dilakukan olehnya. Tapi pintu Surga itu
senantiasa terbuka untuk siapa pun yang mencintainya, dan di
hatinya selalu ada Surga. Sebesar apa pun dosa orang itu, yang
terpenting seseorang itu menyadari dan mengakui dosa-dosanya dan
memohon ampunan kepada Tuhan atas dosanya itu, dan
bersungguh-sungguh menebus kesalahannya dan memperbaikinya.
Dan proses itu tanpa harus melibatkan Paduka Bunda secara
langsung. Setiap orang berproses dengan dirinya masing-masing dan
hanya Tuhan-lah Yang Maha Tahu perjalanan setiap hamba-hambaNya. Bertanyalah Anda kepada Marike Sukayanti atas
Kemahapengampunan Tuhan itu, bila selalu Anda mengatakan
Tuhan Eden itu kejam, jahat dan anti kemanusiaan.
Anda mestinya paham hukum alami di semesta bahwa tidak
mungkin Tuhan memilih seorang Utusan-Nya bila belum datang
kepadanya ujian dan cobaan yang berat yang diberikan Tuhan
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kepadanya sebagai sarana dan pendidikan di bawah kawah
Candradimuka-Nya. Bila seseorang itu telah dapat melewati ujian
dan cobaannya itu, barulah dia diberikan kepercayaan untuk
membawa Amanah Tuhan yang berat itu. Semua cobaan dan ujian
yang berat itu adalah tempaan yang diberikan Tuhan agar dia
berhasil melewati segala tantangan yang akan dialaminya, dan
mampu mengatasinya dengan baik.
Jadi, janganlah Anda menyamakan pendidikan Kerasulan di
Eden dengan pengajaran di majelis-majelis taklim karena fondasi
Surga-lah yang hendak dibangun Tuhan. Sekeras-kerasnya
pengajaran di Eden adalah penempaan karakter dan tabiat,
sebagaimana itu dapat diperumpamakan bagaimana menjadikan
arang itu menjadi berlian. Arang dan berlian memiliki kandungan
yang sama, yakni karbon, tapi berlian mempunyai nilai yang amat
sangat tinggi setelah melewati penempaan semesta yang demikian
panjangnya. Berlian itu kuat dan tangguh karena begitu banyak
mengalami tekanan-tekanan dahsyat dalam waktu yang sangat lama.
Demikianlah kepada Anda saya ingin membuat perumpamaan agar
Anda menjadi paham. Bahwa fondasi Surga haruslah kuat sekuat
berlian, bukan kiasan tapi nyata. Dan inilah yang sedang dihadirkan
Tuhan di dunia manusia di akhir zaman ini.
Kendati demikian, tetap saja ada fleksibilitas dan
Kebijaksanaan Tuhan dalam penerapan Pensucian-Nya. Tidak kaku
tapi juga zero toleransi terhadap kesalahan dan dosa. Demikianlah
Surga itu dibangun. Fondasi Surga materinya adalah orang-orang
yang dengan ikhlas menyerahkan dirinya untuk Tuhan, mereka yang
telah membebaskan dirinya dari segala keinginan yang melekat,
apalagi hal-hal yang bersifat duniawi.
Dalam konteks inilah, seringkali kami harus berhadapan
dengan keluarga dan orang-orang yang kami cintai yang belum
dapat menerima keadaan yang sedang kami alami dan apa yang
sedang kami rasakan, sebagaimana yang dialami Elfa sejak dari awal
ia menyatakan komitmennya untuk bersuci di Eden. Betapapun Elfa198

lah yang paling mengalami penentangan berat dari seluruh
keluarganya. Namun, kami pun merasakan keperihan hati
sebagaimana Elfa karena harus berhadapan dengan penentangan
keluarga.
Jadi permasalahan kami dengan keluarga, itu karena
keluarga kami tak bisa mentoleransi pilihan iman kami oleh karena
mereka takut terikut mengalami penyesatan atas kami. Dan itu ujian
yang berat bagi kami, bukannya kami yang tega melakukan hal itu
terhadap keluarga kami, atau Eden yang melakukannya. Namun,
sesungguhnya bagi Tuhan Yang Maha menguji, hal itu dijadikan
mata ujian bagi kami. Adakah kami tetap setia kepada-Nya, dan
menyerahkan keperihan hati kami kepada-Nya atau menyerah
meninggalkan sumpah-sumpah kami kepada Tuhan ketika kami
berkomitmen bersuci karena tak kuat menanggung beban
penentangan keluarga. Itu semua terpulang kepada kami sendiri.
Namun, Tuhan itu Maha Baik adanya, Tuhan hanya ingin
menguji kesetiaan hamba-Nya yang telah berikrar kepada-Nya. Tapi
bila telah nyata kesetiaan dan totalitas hamba-Nya itu, semua yang
menjadi keinginan hamba-Nya yang tak diminta olehnya diberikan
Tuhan. Itulah yang Anda tak memahaminya. Di antara kami ada
Alfita Adiana yang dalam seminggu dia menghabiskan waktunya tiga
hari berada di Mahoni, empat hari berada di rumah bersama
keluarganya, mengurus anak dan suaminya. Sungguh semua itu
terpulang kepada penyikapan kami dan keluarga kami terhadap
Amanah Tuhan ini.
Nampaknya setelah Elfa, anak Anda, memutuskan untuk
menjadi bagian dari Eden yang terdalam dan memutuskan ikut
pensucian, maka masuknya Elfa ke Eden itulah yang membuat Anda
berada dalam ketakutan terhadap bayangan yang Anda buat sendiri.
Anda sesungguhnya dihantui oleh pikiran Anda sendiri dan Anda
berimajinasi sendiri tentang Eden dengan segala prasangka dan ada
ketakutan yang Anda buat sendiri berkaitan dengan Elfa.
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Sayangnya kemudian ketakutan Anda yang berlebihan itu
malah diwujudkan Tuhan menjadi kenyataan oleh karena Anda
sendirilah yang memulainya dengan melaporkan Eden ke kepolisian
agar kami dipenjarakan kembali. Sesungguhnya sekarang ini segala
prasangka Anda tentang Eden menghantui Anda sendiri dan Anda
tak dapat keluar dari pikiran itu. Demikian Tuhan hanya
memperjalankan alur dan cara berpikir Anda menjadi kenyataan.
Oleh karena itu, berhati-hatilah karena pikiran, prasangka dan
kesadaran itu dapat mencipta.
Di sanalah pentingnya menjaga kejernihan hati dan pikiran,
apalagi bila yang sedang Anda teliti dan Anda kaji dan yang sedang
Anda tulis adalah tesis dan disertasi tentang Eden, Surga Tuhan yang
sedang menghampiri Anda. Dan itu melibatkan unsur yang paling
hakiki dari diri manusia, yaitu iman dan keyakinan serta
menyangkut Janji Tuhan atas Surganya bagi manusia yang beriman.
Bagaimana itu tergenapi secara nyata, logis, rasional dengan
sistemnya yang dapat dicerna oleh kesadaran dan akal rasa manusia
yang hidup, bukan surga di alam mimpi dan imajinasi yang tak
memenuhi kaidah semesta yang telah baku Sistem-Nya di alam
semesta-Nya dengan segala kehidupan yang berada di dalamnya.
Penjelasan tentang Surga tentu tidak sesederhana yang
dibayangkan karena umat manusia telah memiliki penafsirannya
sendiri, walaupun itu berdasar pernyataan yang tertulis di Kitab
Suci. Maka, ketika Tuhan benar-benar sedang akan menurunkan
Surga-Nya dengan mengutus Malaikat-Nya, seyogyanya Anda
berendah hati, berlapang hati untuk meminta petunjuk dari-Nya
dengan hati yang jernih, bening demi untuk Kebenaran Tuhan
semata. Maka, segala pernyataan pun menjadi tertutun, santun
karena dilandasi oleh ketulusan hati mencari Kebenaran Tuhan,
tidak dipenuhi oleh kemarahan dan prasangka.
Darinya, Tuhan akan menuntun umat-Nya untuk memahami
tingkat demi tingkat pengetahuan baru yang mensemesta untuk
mewujudkan Surga itu, yang seluas langit dan bumi. Dan Surga itu
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bukanlah sesuatu yang cuma-cuma, namun ia harus diperjuangkan
dengan pengorbanan, pengabdian yang tulus dan kesucian. Segala
sisi gelap dan negativitas di dalam diri manusia harus dihilangkan
demi untuk menjadikan terang, sebagaimana Surga adalah sisi
terang kehidupan.
Maka, sungguh amat disayangkan ketika di proses awalnya
saja, Anda sanggup menuliskan kesimpulan dan penilaian yang
sungguh sangat keliru dan tendensius atas Niat Baik Tuhan
menghadirkan Surga di dunia manusia sebagaimana yang anda
nyatakan berikut ini:

Tempat yang diyakini sebagai surga dalam arti yang sebenarnya
adalah Rumah Eden yang beralamat di jalan Mahoni 30 kel.
Bungur kec. Senen. Menolak mempercayai keberadaan Surga
tersebut, sama saja dengan “menentang kehendak Tuhan.”
Wahai Bapak Marzani Anwar, kalau Anda mengatakan Surga
itu seluas rumah Mahoni 30, demikian itu ternyata Anda sendirilah
yang telah mensimplifikasi Surga. Padahal, sesungguhnya, Tuhan
mengatakan kepada kami bahwa Surga itu bertingkat-tingkat. Dan
Dia pun telah membuka rahasia penjelasan tingkatan Surga di Kitab
Suci Al Quran (baca: Wahyu Tuhan untuk Metro TV) dan kini
sedang berada di Surga lapisan pertama, yaitu tempat di mana
Tuhan menurunkan Wahyu-Nya. Sebagaimana dengan umat Islam
yang menyatakan bahwa tempat di antara Masjid Nabawi dan rumah
Nabi Muhammad itu disebut sebagai raudhah, yang berarti Surga,
tempat di mana doa-doa yang dipanjatkan akan dikabulkan Tuhan,
karena di tempat itulah Nabi paling banyak menerima Wahyu-wahyu
Tuhan.
Di sinilah, di Mahoni 30, awal mula Tuhan menurunkan
Firman-firman-Nya yang terkini, maka di sinilah awal takdir Surga
dirintis. Di manakah Paduka Bunda paling banyak menerima
Wahyu-wahyu Tuhan kalau bukan di rumah di jalan Mahoni?
Demikianlah tempat diturunkan Wahyu-wahyu Allah itulah cikal
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bakal Surga yang kelak akan mensemesta ketika segala Firmanfirman Tuhan yang disampaikan Ruhul Kudus dihikmati dan
ditakzimi serta ditaati oleh seluruh umat dan bangsa-bangsa dari
segala agama dan kepercayaan.
Tuhan memanggil hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya dan
dikumpulkan-Nya menjadi satu keluarga besar untuk menjalani
Pensucian Surga-Nya sebagai sebuah proses awal menghadirkan
Peradaban Surga sebagaimana yang dinyatakan di Kitab Suci, Surga
itu seluas langit dan bumi.
Dan itu adalah peradaban intergalaktik. Demikianlah
Malaikat Jibril diturunkan Tuhan untuk membimbing umat manusia
untuk mencapai keadaan itu. Dan proses awalnya adalah pensucian
untuk memurnikan kembali ruh dan jiwa yang telah tercemari
sebagaimana itu merupakan penggenapan Surga. Bahwa Surga
dijanjikan bagi orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, tidak
menyekutukan Tuhan. Dan itulah yang sedang Anda upayakan
penghancurannya. Dan apabila Anda mau memikirkan lebih jauh
lagi implementasi dari tindakan-tindakan Anda itu, Anda sendiri
tentu akan kaget ke arah mana diri Anda sedang berjalan.
Wahyu Tuhan yang elaborasinya lebih luas terkait dengan
penggenapan Surga di akhir zaman yang pengawalannya adalah di
Mahoni 30, sudah diturunkan Tuhan di berbagai Risalah Eden di
antaranya adalah di “Wahyu Tuhan untuk Metro TV Terkait dengan
Pengabaian Hak Jawab Eden oleh MetroTV.” Dan perlu Anda
ketahui bahwa Wahyu ini turun dalam kaitannya dengan fitnah Anda
kepada Eden yang disalurkan melalui acara Talk Show di MetroTV
Selamat Pagi Indonesia dengan tema Fenomena Orang Hilang
sebagai materi hak jawab yang dituntunkan Tuhan kepada Eden.
Maka, terimalah apa-apa yang diturunkan Tuhan kepada
Utusan-Nya karena tiadalah yang diminta oleh Tuhan kepada umatNya melainkan agar mereka memperbaiki keberimanannya dengan
tidak mempersekutukan-Nya dengan yang lainnya, terutama dengan
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agama yang diturunkan-Nya maupun para Utusan-Nya, agar umat
memahami bahwa Tuhan itu satu adanya dan agar setiap agama
tidak mengklaim memiliki Tuhannya masing-masing. Karena
tiadalah Tuhan menurunkan para Utusan-Nya yang beragam itu
untuk membuat manusia memiliki banyak Tuhan seperti yang
dipersepsikan umat beragama saat ini.
Keragaman adalah suatu hal yang tak dapat dihindari.
Pertama karena watak dari alam semesta dengan segala kehidupan
yang berada di dalamnya adalah beragam. Di lain sisi, pada waktu
itu komunikasi antar satu masyarakat dengan masyarakat sangat
dibatasi dan terbatasi oleh faktor geografis yang sulit dicapai, yang
berbeda dengan saat ini. Di samping itu, zaman, waktu dan sejarah
serta norma setiap masyarakat itu berbeda satu sama lainnya. Maka,
perbedaan itu suatu yang tak dapat dihindari.
Tetapi sesungguhnya Ajaran Tuhan itu satu adanya.
Demikian Ajaran-ajaran yang diturunkan Tuhan itu seberapapun
simbol-simbolnya berbeda, tetapi bila dilihat secara seksama, apa
yang ingin disampaikan para Utusan-Nya niscaya satu adanya.
Sembahlah Tuhan yang Esa, dan jadilah umat yang saling mengasihi.
Wahyu-wahyu yang diturunkan di Eden bukanlah bersifat eksklusif
seperti yang Anda definisikan, justru ia lahir sebagai antitesa dari
keberagamaan yang eksklusif. Karena sesungguhnya Tuhan
menginginkan Ajaran-Nya itu universal dan tidak lagi mengkotakkotakkan seseorang dalam dogma, yang membuat ekspresi
Kebertuhanan seseorang itu menjadi terpenjara.
Janganlah menentang apalagi memusuhi Surga yang
diturunkan Tuhan saat ini, sebagaimana Anda memusuhinya, karena
inilah Pertolongan Tuhan untuk umat-Nya. Karena kalau Anda
memposisikan diri sebagai orang-orang yang hendak memusnahkan
Eden sebagai Kerasulan Tuhan, tentu saja Anda sendirilah yang
mendudukkan diri Anda sendiri sebagai penentang Tuhan, bukan
kami. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan di mana
dia berada saat Tuhan menurunkan Wahyu dan Utusan-Nya itu.
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Tuduhan Eden Melecehkan Asma Tuhan

“Eden tidak lagi menyebut Tuhan Allah karena representasi
Tuhan yang diklaim sebagai sumpah-sumpah Tuhan keluar dari
mulut Lia sendiri sebagai representasi Tuhan. Saya menulis
tuhannya Eden dengan t kecil karena tuhannya Eden bukan
Tuhan yang maha kuasa sebagaimana dimaknai umat agama
lain, khususnya Islam, pelecehan asma Tuhan itu cukup lama di
Eden. Wahyu yang diterima Lia Eden juga menebarkan beritaberita buruk dan menebarkan kebohongan.”
Begitulah Anda menuliskan lagi sebuah pemikiran Anda
tentang Eden yang sungguh bertolak belakang dengan keadaan yang
sesungguhnya. Bagaimana bisa Anda menyatakan bahwa Eden telah
melecehkan Asma Tuhan, sementara inti perjuangan kami selama ini
adalah mengagungkan Asma-Nya, memerangi kemusyrikan dan
meluruskan ketauhidan, menegakkan Ketuhanan Yang Maha Esa?
Adapun penjelasan Eden tentang Tuhan Yang Maha Kuasa telah
dijelaskan Tuhan dalam Firman-Nya yang telah dirilis di Website
Eden tentang “Tuhan Yang Maha Bulat dan Maha Global” di mana
seluruh alam semesta dari yang terkecil sampai yang terbesar berada
dalam Keliputan-Nya Yang Maha Bulat dan Maha Tak terhingga.
Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Maha
Tak Terhingga sebagai pokok keimanan kami, dan Tuhan
menjadikan hal tersebut sebagai pokok dan landasan dari yang
maujud di alam semesta ini. Kesalahan Anda adalah memilah Tuhan
Yang Maha Esa dan Maha Tak Terhingga dengan Wahyu Tuhan yang
disampaikan kepada Paduka Bunda Lia Eden dari Tuhan.
Bagi kami itu tak terpisah. Yang tak dapat Anda mengerti
adalah bagaimana Tuhan hadir menyejarah bersama dalam ujianujian kami yang banyak dan disampaikan Paduka Bunda Lia Eden.
Dan itu bersifat kasuistik, kontekstual, dan bagian dari penempaan,
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agar kami memiliki kesiapan dan kekukuhan dalam menjalankan
amanah-Nya.
Pembekalan dan penempaan diri dapat dengan mudah
dijelaskan dalam kisah Musa dengan Khidir karena sesungguhnya
Nabi Khidir adalah sosok Malaikat Jibril yang di dalam tugasnya
mendapat perintah dari Tuhan untuk menyosok menjadi seorang
yang menguji para Utusan-Nya. Ketika Jibril menyosok menjadi
seorang hamba, namanya adalah Nabi Khidir. Ujian-ujiannya
memang tak mudah Anda mengerti. Terlebih bagi Anda yang tak
terlibat dan merasakannya secara langsung. Kami yang terlibat
secara utuh dan langsung saja banyak di antara kami yang “gagal
paham” atas ujian-ujian tersebut.
Namun, kami senantiasa berprasangka baik karena semua
itu adalah untuk penempaan bagi diri kami maupun demi sampainya
kami kepada kesucian yang setara. Dan kami pun dapat melepaskan
segala sifat-sifat buruk kami yang sudah berurat dan berakar agar
dapat hilang. Karena kematian pun yang kami alami dan kemudian
dibangkitkan lagi, belum tentu kami dapat mengubah tabiat kami
itu, bila hal itu berjalan secara alamiah. Bila bukan karena Tuhan
yang berkenan mensucikan kami dan menghadirkan malaikat
Utusan Tuhan kepada kami, untuk perbaikan diri dan semakin
dekatnya kami kepada Sang Pencipta sehingga segala Amanah-Nya
dapat kami laksanakan.
Sayangnya Anda tak dapat mengerti kehadiran Tuhan yang
penuh ragam dalam konteks pergulatan menuju kehakikian. Karena
itu kalau Anda tidak memahami itu dengan baik, jauh lebih baik bila
Anda berdiam diri daripada menyimpulkan sedangkan yang Anda
simpulkan itu salah. Terlebih kesalahan itu Anda jadikan untuk
menohok Eden. Kami sudah menjelaskan kepada Anda di dalam
tulisan yang lalu.
Di dalam judul “Pensucian Surga sebagai Basis Epistemologi
Peradaban Masa Depan” saya sudah menjelaskan bahwa apa yang
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disampaikan dalam risalah itu akan tergenapi, masa dan waktunya
saja belum sampai. Adapun menyangkut ketidaktepatan waktunya
itu pun memang dijadikan Tuhan ujian kepada kami. Adakah kami
tetap setia atau tidak kepada-Nya. Sekaligus juga membalaskan
segala kebohongan-kebohongan yang kami lakukan selama masa
kehidupan kami. Karena dosa dan pahala dibalaskan Tuhan setimpal
dengan perbuatan yang kami lakukan, demikianlah Sistem Tuhan itu
berjalan dan berkelangsungan. Demikianlah kebohongan kami
dibalaskan setimpal, bahkan hal itu akan membuat kami sangat jera.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Mukmin ayat 40:
“Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak
akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan
barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki
maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka
mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya
tanpa hisab.”

Karena manakah yang paling tidak sanggup kami tanggung?
Adalah saat kami dituduh sebagai pembohong. Karena seluruh hidup
kami dengan sungguh-sungguh dan segala daya dan upaya untuk
menjadi baik dan suci agar Amanah Tuhan dapat diterima oleh
masyarakat. Tapi justru ujian kebohongan ini membuat segala upaya
kami untuk mempertahankan kesucian seakan runtuh.
Dan kami pun tak dapat mengelak dari semua tuduhan itu
karena memang benar-benar nyata bahwa apa yang kami sampaikan
tidak terwujud. Jadi menyangkut perihal nubuah yang tidak tepat
waktu terjadinya, biarlah Tuhan Yang Maha Tahu, apa
sesungguhnya makna di balik Ujian-ujian-Nya ini. Sungguh tidaklah
benar kalau Risalah-risalah Tuhan yang kami sebarkan itu berisi
berita buruk dan kebohongan.
Sesungguhnya Ujian Eden yang memasyarakat seperti ini
pun menjadi materi ujian penyaringan secara massal, siapa-siapa
yang marah, siapa-siapa yang tak peduli, siapa-siapa yang mau
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berendah hati mencari alasan hakikinya, semua itu ada di dalam
Catatan Tuhan.
Risalah-risalah Tuhan itu bukanlah berita buruk, melainkan
sedang menuliskan keadaan buruk yang akan terjadi, yang
sesungguhnya merupakan akibat dari dosa-dosa manusia sendiri
kepada Tuhan. Sementara hal itu pun bisa juga dikatakan sebagai
“early warning” dari Tuhan Yang Maha Tahu. Dia memberikan
pekabaran kepada umat manusia untuk menjadi jalan pertolongan
karena di Sisi Tuhan petunjuk itu.
Tuhan sedang ingin mengobati penyakit bangsa ini. Namun,
sayangnya banyak yang tak mengerti sebagaimana Anda kemudian
memperolok-oloknya. Padahal, Kitab Suci menuliskan bagaimana
kesudahan kaum yang menolak Pertolongan Tuhan dan bagaimana
pula keadaan mereka yang menerima Pertolongan Tuhan dan
kemudian bertaubat memperbaiki diri, sebagai mana kisah Nabi
Yunus dengan kaum Niniwe. Kitab suci memberikan pelajaran
kepada umat manusia, semoga umat dapat mengambil pelajaran dan
tidak mengulangi kaum yang durhaka kepada Tuhan dan utusanNya.
Sungguh, tak ada yang keliru dari sisi ajaran. Namun,
menyangkut ramalan yang tidak terjadi sesuai dengan jadwal waktu,
bagi kami itu seperti mata pelajaran yang harus kami ulang, dan
terkadang membuat hati dan pikiran kami pengap rasanya. Ingin
keluar dari keadaan itu, tapi juga tak dapat kami hindari karena
jadwal waktunya belum sampai untuk keluar dari ujian itu. Karena
kesucian kami pun belum sampai kepada apa yang menjadi
kehendak Tuhan.
Jadi kalau kami menjadikan ramalan itu sebagai suatu hal
yang substansial dan vital, maka sejak dari awal tak dapat kami
menempuh perjalanan Takdir Tuhan ini. Karena mengenai waktunya
hanya ada di Sisi Tuhan semata. Ada dua hal yang selalu dijadikan
bahan ujian kami, satu adalah ramalan dan kedua adalah mukjizat
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kemenangan. Pada kedua hal itulah Tuhan menguji kami sampai
kami tak dapat berbicara apa pun lagi.
Dan ujian-ujian inilah yang membuat banyak di antara
teman-teman kami berguguran karena keletihan dan kelelahan
menanti kemenangan yang tak juga datang, sementara ujian
pensucian diri tak pernah jeda dan istirahat. Setiap hari selalu saja
ada jadwal pensucian, secara bergiliran kami disucikan. Sementara
bagi Tuhan, Dia ingin mengajar dan membimbing kami untuk setia,
bekerja dan mengabdi tanpa pamrih, apalagi terhadap kemenangan.
Sedangkan bagi kami, Tuhan kembali menurunkan Wahyu-wahyuNya, itu merupakan keadaan yang luar biasa sekali, dan sungguh
sangat kami syukuri.
Maka, kami kembalikan semua keadaan kepada-Nya. Dan
mengapa Ujian-ujian Tuhan seperti itu? Itu bukan lagi menjadi
urusan kami. Karena itu adalah Urusan Tuhan semata. Demikian
kami telah menjelaskan mengapa itu terjadi, selanjutnya terpulang
kepada penyikapan Anda sendiri.
Adapun menyangkut isi risalah, ajaran yang disampaikan
sungguh kebenaran yang sangat tinggi, luhur dan otentik
kemahabenarannya, karena isinya adalah Pesan dan Wahyu Tuhan
menyangkut Ketauhidan dan persaudaraan semua umat Tuhan
sekaligus juga menyampaikan Peringatan Tuhan agar manusia dan
umat beragama menyadari segala kesalahannya, baik dosanya
sendiri maupun dosa kepada Kerasulan.
Tuduhan Eden Merendahkan Agama Islam

Bahwa Lia Aminuddin dengan kelompoknya bernama
komunitas Eden, telah dengan sangat sistematis memutar
balikan ayat-ayat Al Quran untuk penguatan merendahkan
agama Islam, merendahkan malaikat Jibril, bahkan
merendahkan kemaha besaran Allah. Mengajak orang lain
untuk tidak lagi menganut agama tertentu, yaitu Islam.
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Dapatkah Anda menjelaskan dan membuktikan kepada kami
bahwa kami dengan begitu sistematis memutarbalikkan ayat-ayat Al
Quran sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kami untuk
merendahkan agama Islam, merendahkan Malaikat Jibril, dan
merendahkan Kemahabesaran Allah dan mengajak orang lain untuk
murtad dari Islam?
Secerdas apa pun Paduka Bunda Lia Eden, beliau tak akan
mampu menjabarkan ayat demi ayat dari Al Quran dan berbagai
Kitab Suci Tuhan yang lain. Demikian yang Anda katakan “Dengan
sangat sistematis memutarbalikkan ayat-ayat Al Quran”
sesungguhnya itu adalah Wahyu Tuhan atau penjelasan Malaikat
Jibril yang membuka rahasia Ayat-ayat Suci yang memang telah
disiapkan Tuhan sejak masa Kitab Suci itu diturunkan kepada
Utusan-Nya untuk keadaan akhir zaman. Dan inilah masa ayat-ayat
itu dibuka rahasianya.
Demikianlah Malaikat Jibril diutus kembali oleh Tuhan
untuk menggenapi penugasan beliau. Dan manusia yang dipilih
Tuhan untuk menerima dan menuliskan Wahyu-wahyu tersebut
adalah Paduka Bunda Lia Eden merupakan reinkarnasi dari Ibu
Hawa dan juga Bunda Maria. Jadi keduanya sama-sama menggenapi
penugasan masa lalu mereka. Ibu Hawa sebagai ibu dari umat
manusia, sedangkan Bunda Maria adalah Ibu dari Nabi Isa Al Masih
yang dulu pun telah bersama dengan Paduka Ruhul Kudus.
Jadi, kami sungguh memuliakan dan menjunjung tinggi
Kitab Suci Al Quran karena itu adalah Kitab Suci Tuhan yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penerang dan jalan
bagi seluruh umat manusia. Dan tiadalah juga yang keluar dari
mulut kami maupun apa yang kami tuliskan berdasarkan hawa nafsu
kami. Karena kami senantiasa berada dalam Pengawasan Tuhan
secara langsung dan Malaikat Jibril lah yang senantiasa ada bersama
kami. Bila kami melakukan kesalahan apalagi menyangkut Kitab
Suci Tuhan, niscaya kami akan mengalami celaka atau kenaasan, dan
tak akan ada Perlindungan Tuhan bagi kami.
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Jadi, manakah yang Anda maksudkan bahwa kami dengan
sistematis memutarbalikkan Ayat-ayat Suci Al Quran itu, bisakah
Anda membuktikan hal itu, bila Anda mengaku sebagai orang-orang
benar. Salahkah kami, bila kami mempercayai Malaikat Jibril
sebagai sentral Utusan Tuhan di akhir zaman untuk mengingatkan
manusia tentang Ketauhidan sebagaimana yang dijanjikan Tuhan
dan termaktub dalam Al Quran Surat An Nahl ayat 2:
“Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa) wahyu
dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di
antara hamba-hamba-Nya, yaitu: "Peringatkanlah olehmu
sekalian, bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan
Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku".

Adapun bila malaikat Utusan Tuhan itu menjelaskan
tentang hari pertemuan (yaumattalaq) dan hari kiamat itu pun
telah dinyatakan Tuhan dalam Al Quran Surat Al Mukmin Ayat
15:
“(Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang mempunyai
'Arsy, Yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya
kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hambaNya, supaya dia memperingatkan (manusia) tentang hari
pertemuan (hari kiamat).”

Adapun bila Malaikat Jibril menjelaskan kedalaman dan
keluasan makna dari ayat-ayat Al Quran, itu memang adalah
domainnya dan telah menjadi tugasnya menjelaskan makna dari
Kitab-kitab Suci Tuhan. Rahasia Kitab Suci ada di Sisi Tuhan dan
kepada Malaikat Jibril-lah Tuhan menitahkannya untuk membawa
penjelasan itu kepada hamba-hamba yang dipilih-Nya sebagaimana
tertulis di Al Quran Surat Al Qiyamah ayat 19:
“Kemudian, sesungguhnya
penjelasannya.”

atas

tanggungan

Kamilah

Kami mendudukkan Malaikat Jibril sebagai malaikat yang
membawa Wahyu Tuhan sejak dahulu kepada para Nabi hingga saat
ini. Adapun kefungsiannya saat ini jauh lebih besar karena beliaulah
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yang ditugaskan Tuhan untuk mendirikan Kerajaan Surga di dunia
manusia, dan juga membawa Pengadilan dan Penghakiman Tuhan.
Adapun bila Tuhan berkehendak menyatukan semua umatNya menjadi satu adanya dalam Naungan Tuhan Yang Maha Esa,
demi memudahkan jalan bagi seluruh umat-Nya agar kembali
kepada-Nya. Dan apabila Tuhan saat ini berkehendak mengangkat
segala keribetan, birokrasi serta segala peraturan yang sudah
sedemikian banyaknya, yang diada-adakan oleh setiap agama yang
justru mempersulit Hubungan-Nya dengan hamba-hamba-Nya,
maka apakah Tuhan tidak punya hak atas hal itu? Apakah Dia tak
berhak memperbaharui segala peraturan, undang-undang lama yang
telah usang dan menggantinya dengan suatu yang baru yang lebih
berdaya guna bagi kehidupan manusia? Adakah Tuhan tak boleh
melakukan itu? Otoritas itu ada pada Tuhan semata.
“Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan
menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisinyalah
terdapat Ummul Kitab (Lauhul Mahfuzh).” (Al Quran
Surat Ar Ra’du Ayat 39).
“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami
jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan
yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding
dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa
sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”
(Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 106).
Perubahan adalah hukum keniscayaan semesta yang telah
digariskan Tuhan. Tidak ada yang tidak mengalami perubahan,
hukum perubahan itu harus diterima sebagai hukum kehakikian.
Mereka yang tak menerima hukum perubahan akan tergilas oleh
zaman, waktu dan semesta karena tidak ada yang tidak berubah
di alam semesta ini. Itulah hukum kauniah Ilahiah, hukum dan
kehidupan semesta yang terus berproses dan mengembang yang
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tidak pernah berhenti pada satu titik pemberhentian. Karena
perguliran pengembangannya berada dalam keabadian Ilahiah.
Demikian halnya dengan agama. Tuhan senantiasa
melakukan pembaharuan dengan mengutus para Utusan-Nya,
ketika Dia melihat Pengajaran-Nya yang telah diturunkan oleh
Utusan-Nya pada masa lalu mengalami kemandegan, kejumudan
dan tak lagi selaras dengan evolusi semesta-Nya. Maka Tuhan
mengutus Utusan-Nya untuk memaknai ulang Ayat-ayat-Nya atau
menggantinya dengan ayat atau Wahyu-wahyu yang baru, yang
dianggap-Nya lebih maslahat bagi kehidupan manusia dan sejalan
dengan perguliran evolusi semesta-Nya.
Dalam proses pembaharuan ini, selalu saja terjadi orangorang yang menolak dan menentangnya, karena banyak di antara
orang-orang itu telah merasa nyaman dengan keadaan yang telah
mereka rasakan. Selalu saja ada orang-orang yang pro status quo.
Para penguasa, pemuka masyarakat dan pemuka agamalah yang
biasanya sering dihadapkan Tuhan dengan para Utusan-Nya,
karena biasanya merekalah yang tak mudah menerima perubahan
itu.
Menggunakan kacamata yang Anda pakai dalam melihat
sejarah agama, bisa membuat Anda keliru. Para penentang Rasul
itu tidak semuanya adalah para penjahat. Bisa jadi mereka adalah
tokoh panutan yang sangat mapan dan kukuh memegang tradisi
dan tak menginginkan perubahan. Sebagaimana tak mudahnya
Anda menerima Takdir Eden dan Keputusan Tuhan yang
menurunkan Surga-Nya untuk memudahkan jalan bagi setiap
hamba-hamba-Nya untuk kembali kepada-Nya. Demikian Surga
menetralisir keyakinan dengan menghapuskan segala keribetan
peraturan serta prosedur dan birokrasi agama yang tidak esensial
serta sudah uzur dan menyulitkan bagi hamba-hamba Tuhan
dalam berhubungan dengan-Nya.
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Maka, penentangan terhadap Kerasulan itu biasanya
datang dari para penjaga tradisi. Dan itu bisa datang dari para
begawan dan tokoh serta para pemuka agama dan masyarakat,
hal itu lazim terjadi dalam sejarah Kerasulan. Sebagai contoh
dalam kisah Mahabarata, siapa yang tidak mengenal Bhisma yang
agung, zuhudnya, pengorbanannya, perjuangannya, cintanya
kepada bangsa dan negerinya tak perlu dipertanyakan. Dia
memenuhi segala prasyarat orang suci yang total pengabdiannya.
Ada maha Guru Drona, ada ksatria sejati Karna, mereka adalah
para resi dan para begawan yang tidak lagi terpukau oleh
kekuasaan dan dunia. Tetapi mereka semua berada di pihak yang
salah, yang terpenjara oleh doktrin yang dibuatnya sendiri.
Tetapi dalam kisah Mahabarata, mereka semua
dihadapkan Tuhan dengan Utusan-Nya, Sri Khrisna, yang
diperintahkan Tuhan membawa kebenaran dan pembaharuan.
Karena zaman, waktu dan semesta telah berada dalam jadwal
perubahannya dan tak dapat menunggu lebih lama lagi. Mereka
semua telah diingatkan, tetapi mereka lebih memilih memegang
prinsip-prinsip yang diyakininya paling benar. Dan lihat
kesudahannya dari mereka yang tak dapat menerima hukum
perubahan. Demikian yang terjadi pada masa kini. Sesungguhnya
saat ini kita berada persis di siklus persilangan dan perguliran
masa dan waktu yang sama dengan zaman ketika perang besar
Kurusetra itu terjadi.
Jadi, janganlah Anda berkesimpulan bahwa Eden
merendahkan Malaikat Jibril apalagi merendahkan Tuhan.
Sementara kami sedang diperintahkan Tuhan untuk menegaskan
Kemahatakterhinggaan-Nya yang tak dibatasi oleh apa pun, Tuhan
Yang tak terpenjara dalam doktrin dan agama. Tuhan Yang
melampaui segala hal. Sebagaimana kami telah menjelaskan
Kemahabulatan Tuhan yang tak terhingga yang di dalam
Genggaman-Nya seluruh semesta dan kehidupan berada. Lebih
jelasnya silahkan Anda membuka Teori Jeruk Sunskist dalam
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Wujud Tuhan itu Bulat seperti Bola Nan Maha Besar. Itulah
penjelasan kongkrit tentang Kemahatakterhinggaan Tuhan.
Adapun bila Anda menuduh kami merendahkan Derajat
Tuhan karena doktrin Eden yang Anda persepsikan sendiri bahwa
Tuhan Eden adalah “Tuhan sebatas rumah Mahoni, di luar itu bukan
Tuhan”, itulah persepsi Anda yang keliru, yang harus Anda
pertanggungjawabkan sendiri di hadapan-Nya dan di hadapan
masyarakat.
Kami tidak tahu dari mana Anda mendapat cerita semacam
itu, apakah dari orang-orang yang gagal paham, atau Anda sendiri
yang tidak utuh menangkap sebuah pergulatan ujian-ujian yang ada
di Eden yang itu sangat kasuistik dan berbeda-beda. Eden itu Surga
yang diadakan Tuhan untuk membebaskan manusia dari segala
belenggu yang sempit yang menjadi hambatan bagi terjalinnya
proses komunikasi yang intens antara seorang hamba dengan
Tuhannya. Jadi tidak mungkin Eden membuat belenggu baru.
Kami memang menyampaikan Wahyu Tuhan kepada publik
tentang penyatuan agama tapi kami tak pernah mengajak orang
untuk murtad dari Islam sebagaimana yang Anda tuduhkan. Sudah
adakah orang Islam yang kami murtadkan sebagaimana yang Anda
tuduhkan setelah 20 tahun Eden beraktivitas? Kalau Anda jadikan
Elfa sebagai kasusnya, tanyakan kepada Elfa apakah kami
mengajaknya untuk menjadi seperti kami? Kalau dia hanya diajak,
tak mungkin sampai saat ini dia masih bertahan dengan
keyakinannya itu walaupun Anda sudah menggunakan segala cara
untuk memaksanya kembali ke Islam.
Jadi wahai Pak Marzani, iman itu adalah petunjuk yang
datangnya dari Tuhan, dan itu sakral dan tidak ada seorang pun
yang dapat memaksakan seseorang dalam urusannya dengan
keyakinan. Jadi tuduhan Anda terhadap kami tidaklah benar dan itu
adalah fitnah. Eden memang diperintahkan Tuhan untuk netral,
tidak berafiliasi kepada agama apa pun karena Eden berada di
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semua agama Tuhan. Dan Eden berada di semua substansi agama
termasuk Islam. Demikian kami sangat meninggikan Al Quran dan
seluruh Kitab Suci Tuhan. Jadi tidak mungkin kami menciptakan
citra buruk Islam sebagaimana kesimpulan Anda berikutnya:

“Menciptakan citra buruk Islam, dengan maksud mengajak
masyarakat agar menjauhi Islam, melakukan pemakanaan
sebagian ayat-ayat Kitab Suci semaunya sendiri, seperti surat
yasin 1-47 dan dijadikan sebagai rujukan dan pembenaran dan
justifikasi risalah-risalah Eden. Cara ini digunakan untuk
menarik simpatik kalangan Islam agar mempercayai pilihan ke
“agama Eden” sebagai yang terbaik . Eden bersemangat
menggunakan ayat-ayat suci seperti itu sebagai acuan tindakan
Tetapi tampak kemunafikannya kerena menolak ayat-ayat lain
yang memerintah beramal saleh, beribadah shalat, berpuasa,
membayar zakat dsb padahal sama-sama wahyu Allah.”
Kalau Anda selalu mengulang dan mengatakan kami tak suka
membayar zakat sebagaimana yang diperintahkan Al Quran. Padahal
Anda melihat sendiri bagaimana kami membiayai semua amanah
Tuhan dengan uang sendiri, diantara kami ada yang menjual rumah,
dan sebagian lagi memberikan seluruh warisannya dan
sebagian
besar di antara kami memang sudah tak punya rumah dan tak
memiliki apa-apa lagi. Jadi kalau Anda mengatakan kami tak
mengeluarkan zakat, kami memang tak mengeluarkan berapa persen
dari harta kami yang harus kami keluarkan, karena kami telah
memberikan apa pun yang kami miliki termasuk jiwa kami sendiri,
untuk keperluan menunaikan amanah Allah.
Dan segala penjelasan kami senantiasa beranjak dari Al
Quran dan kitab Suci Tuhan yang lainnya, karena kami
memuliakannya. Dan kami menjadikan Al Quran sebagai pijakan
kami dalam setiap langkah, dan kami selalu bertanya kepada Tuhan
dan memohon petunjuk-Nya dengan membuka Al-Quran, ayat
pertama yang terlihat itulah jawaban yang Tuhan berikan kepada
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kami, sebagai petunjuk dan jalan bagi kami agar senantiasa ada di
dalam jalan kebenaran.
Sungguh sejak tahun 1996 kami sudah menapaki Jalan
Tuhan ini, berdoa dari satu pesantren ke pesantren yang lain
memanjatkan doa untuk umat Islam dan bangsa Indonesia. Dan
barulah pada tahun 1997 kami ketahui bahwa yang bersama kami
adalah Malaikat Jibril. Betapapun kami kaget mendapat berita hal
itu. Sampailah kami kemudian memohon Petunjuk Tuhan, kami
pergi ke Tanah Suci Mekkah untuk bertanya kepada Tuhan secara
langsung. Dan perjalanan kami ini terekam dalam buku
Perkenankan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir.
Kami lahir dan dibesarkan di lingkungan Islam dan kami
berbahagia dan bersyukur ketika kami ketahui bahwa yang bersamasama kami adalah Malaikat Jibril. Walaupun setelah itu banyak
sahabat-sahabat dekat kami menjauh karena takut, terlebih setelah
MUI memberikan fatwa sesat terhadap kami. Hampir 10 tahun kami
menyampaikan Wahyu-wahyu Tuhan yang disampaikan Malaikat
Jibril kepada bangsa Indonesia, terkhusus kepada umat Islam, untuk
menolong umat Islam. Dan pada saat itu kami masih bernama
Salamullah, dan kami masih menjalankan syariat Islam. Namun,
fatwa sesat MUI tetap melekat pada kami, menyatakan bahwa tidak
dimungkinkan Malaikat Jibril diturunkan Tuhan sesudah Kenabian
Muhammad dan juga tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad.
Sepertinya itu sudah harga mati dan tak dapat diubah.
Tetapi tetap saja kami menyampaikan Pesan Tuhan tentang
Islam yang damai dan yang menjaga Ketauhidan kepada seluruh
bangsa Indonesia dan umat Islam. Dan kami juga diperintahkan
Tuhan bersilaturahmi ke gereja-gereja, baik Katolik maupun
Protestan, ke Vihara umat Buddha dan juga ke pura umat Hindu,
untuk menyampaikan pesan perdamaian. Saat itu kami masih
Salamullah dan mereka melihat bahwa ada umat Islam yang bisa
menyatu bersama mereka, menyanyi dan bersenandung dalam
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damai dan penuh persaudaraan, saling mengasihi dan saling
mencintai dalam damai sesama umat Tuhan.
Di samping kami terus menyalami semua umat beragama,
kami juga menyampaikan dan terus mengingatkan Ketauhidan
kepada semua umat beragama sebagai hal yang pokok dalam
beragama, namun tetap menjaga perdamaian dan persaudaraan di
antara semua umat. Ratusan lembaga keagamaan dari berbagai
agama kami kirimi Risalah Tuhan yang berisi pesan Ketauhidan dan
perdamaian umat beragama,pesan perdamaian itu pun kami
sampaikan kepada seluruh kedutaan besar yang ada di Jakarta. Dan
pesan perdamaian itulah yang kami suarakan saat Eden masih
bernama Salamullah dan kami masih menjalankan syariat Islam.
Jadi, manakah yang Anda maksudkan kalau kami ini
membuat citra buruk Islam? Kalaupun kami ini sekarang netral, itu
karena pesan misi perdamaian yang kami emban, dan Tuhan
memang sudah hendak menyatukan seluruh agama. Tuhan Pemilik
agama yang meminta kami untuk tidak lagi mengkotak-kotakkan
agama namun menyatu dan menjadikan seluruh Kitab Suci-Nya
sebagai Kitab Suci kami juga.
Sejak tahun 1996 kami sudah mengingatkan umat Islam agar
menjadi umat yang damai, sejuk dan tauhid. Sementara radikalisme
dan terorisme belum lagi muncul seperti sekarang ini. Tapi kami
sudah diberitahu Tuhan akan kondisi umat Islam yang akan
terpuruk dalam sekali sejak jauh-jauh hari. Berangkat dari
keprihatinan itulah kami terus menerus menyampaikan Amanah
Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan semoga keadaan umat Islam yang
disampaikan kepada kami dapat diringankan Tuhan, kalau boleh
kami meminta kepada Tuhan agar itu tidak terjadi. Tetapi keadaan
itu kini telah terjadi.
Di dalam risalah-risalah Ruhul Kudus yang kami sampaikan
kepada umat, isinya memang sangat keras terhadap para pemuka
agama. Karena ketika agama mengalami kondisi seperti sekarang ini,
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tentu saja yang dimintai pertanggung jawaban oleh Tuhan adalah
para pemukanya. Kondisi agama yang telah demikian jauhnya
menyimpang saat ini tak bisa dilepaskan dari para tokoh-tokoh
agamanya. Karena itulah pesan dan peringatan yang disampaikan
Ruhul Kudus juga sangat keras kepada para tokoh agama saat ini.
Siapakah yang berani menyampaikan peringatan yang keras kepada
para pemuka agama, kalau bukan Utusan Tuhan sendiri?
Tokoh-tokoh agama dengan para pemukanya adalah garda
terakhir atau harapan terakhir yang menjaga moralitas suatu
masyarakat. Mereka adalah para begawan, pintu harapan terakhir
masyarakat. Bila yang menjadi problem akut itu justru datang dari
agama dan pemukanya itu, maka siapakah yang mengingatkannya,
kalau bukan Tuhan sendiri? Demikianlah Tuhan mengingatkannya
dengan mengutus seorang Rasul kepada mereka.
Peringatan-peringatan yang disampaikan Utusan-Nya itu
janganlah Anda katakan sebagai penistaan terhadap Agama Islam.
Karena itu datangnya dari Tuhan semata. Dan lihatlah itu sebagai
Pertolongan Tuhan yang ingin menyelamatkan Ajaran-Nya dan
Agama-Nya. Karena penyimpangan yang telah dibuat umat Islam
radikal membuat Al Quran, Kitab Suci Tuhan itu diperolok-olok,
dipermainkan dan juga dibakar oleh sebagian yang membencinya.
Dan kebencian itu dipicu oleh perilaku umat Islam yang radikal. Jadi
seharusnya Anda melihat Peringatan Tuhan itu sebagai pertolongan
bagi umat Islam.
Sungguh Tuhan itu amat mencintai umat Islam dan ingin
menolong umat Islam terutama para pengungsi dan negara-negara
yang dilanda peperangan sektarian maupun kekuasaan. Namun,
semua itu terpulang kepada umat Islam sendiri. Adakah Pertolongan
Tuhan ini disambutnya, atau justru sebaliknya. Sayangnya Anda
melihat uluran tangan Pertolongan Tuhan yang kami sampaikan
dengan sudut pandang yang salah. Justru Anda menuduh Eden
sebagai perusak Islam.
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Ada beberapa tafsiran ayat-ayat Al Quran yang belum selesai
seperti surat Yasin, sebagai suatu yang belum selesai sebagai proses
pembelajaran. Dan ketahuilah semua hal yang dianggap tak
sempurna sebagai Wahyu Tuhan, kami diperintahkannya untuk
menghapus dan membakarnya, agar tidak terjadi fitnah dan
kesalahpahaman. Dan beberapa risalah-risalah yang tak sempurna
itu berada di tangan Anda.
Bila disimpulkan, risalah-risalah Ruhul Kudus yang kami
sampaikan kepada publik bermuara kepada dua hal, yaitu
Ketauhidan dan perdamaian atau persaudaraan terhadap semua
umat. Sedangkan esensi dari keberislaman dan keberagamaan secara
esensial dan terpokok adalah menyangkut hal tersebut, sebagaimana
hampir semua ayat-ayat Al Quran memperjuangkan kepada kedua
hal itu. Jadi kalau Anda menuduh Risalah-risalah Eden
menjustifikasi pandangannya dengan dalil Al Quran, apa yang salah
dengan hal itu?
Kalau kami tak menyinggung yang berkaitan dengan ibadah
syar’i yang menjadi muamalah umat Islam sebagaimana juga yang
diperintahkan Al Quran, ini karena sejak awal kami sudah
mendeklarasikan bahwa kami bukan bagian dari umat Islam.
Risalah-risalah Eden memang tidak memasuki wilayah muamalah
Islam atau liturgi dalam Kekristenan, ataupun peribadatan agamaagama yang lain. Risalah Eden tidak membicarakan kulit atau bajubaju agama. Risalah Eden justru mengingatkan umat beragama yang
terjebak dan berhenti di kulit luar agama, berhenti di simbol-simbol
agama, sementara ruh agama itu sendiri terabaikan.
Seluruh hukum-hukum universal yang terkandung di dalam
Kitab-kitab Suci Tuhan wajib kami patuhi. Dan tak hanya sampai di
situ, kesucian adalah prasyarat mutlak bagi semua yang berada di
Eden. Adapun bila risalah-risalah Eden tak membicarakan hal-hal
yang menyangkut ibadah, itu karena Wahyu-wahyu Tuhan saat ini
memang justru sedang mengkritisi ibadah yang telah kehilangan
makna, karena hakikat semua ibadah itu tujuannya adalah takwa.
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Apa itu takwa? Takwa adalah di mana hati, pikiran dan
kesadaran seseorang itu senantiasa dalam kesadaran Ilahiahnya
yang universal, di mana Kebertuhanannya tak lagi terbelenggu oleh
segala sekat apa pun dan tak lagi dipengaruhi oleh segala keinginan
duniawi.
Karena itu bagi kami, shalat, zakat, puasa, bukan lagi kami
maknai sebagai ritual maupun sebagai suatu yang seremonial, tetapi
ibadah itu sudah menjadi kesatuan dalam darah dan daging kami
dan menyatu dalam kesadaran kami. Dan bukankah Anda juga telah
mengetahui bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi itu semua
bershalat dan bertasbih kepada Tuhan? Dan itu tanpa harus
mengikuti gerakan sebagaimana yang Anda lakukan bukan? Setiap
makhluk Tuhan mempunyai ekspresinya masing-masing dalam pola
komunikasinya dengan Tuhan. Sebagaimana yang disebutkan di
dalam Al Quran Surat An Nur Ayat 41.
“Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya
bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung
dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah
mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah
Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.”

Dan sesungguhnya yang dilihat Tuhan niscaya hati dan
ketulusan setiap makhluk-Nya kepada-Nya, bukan kepada gerakangerakan. Sungguh yang dinilai Tuhan adalah ketulusan hati. Maka,
semoga Anda tak mengukur kemunafikan seseorang berdasarkan
ukuran yang Anda buat sendiri, terlebih risalah-risalah Malaikat
Jibril Utusan Tuhan-lah yang Anda tuduh terlihat kemunafikannya.
Sungguh banyak kerancuan Anda di dalam menilai
Pewahyuan. Segala solusi yang baik dari Tuhan terkait dengan Islam
justru Anda tuduh memperburuk citra Islam, sebagaimana masalah
terorisme dan radikalisme dalam Islam. Siapa pun tahu akibat dari
kedua masalah berat ini yang menjadikan bumi terancam kiamat
oleh karena bom-bomnya. Lalu siapakah di dunia ini yang dapat
menghentikan semua itu apabila bukan Tuhan? Demikian, Tuhan
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menjadikan masalah ini sebagai salah satu masalah utama yang
harus diselesaikan. Begitulah ketidakmengertian Anda atas
Kebijaksanaan Tuhan yang diturunkan-Nya di Eden Anda simpulkan
sebagai berikut:

Mengangkat kasus-kasus terorisme dan kekerasan yang
dilakukan kelompok ISIS, Boko Haram dijadikan bukti
keburukan Islam. Dengan tujuan dan tendensi menciptakan
citra buruk Islam. Komunitas Eden telah bertindak di atas
kewenangan.
Sungguh, bila risalah-risalah Eden mengangkat kasus-kasus
terorisme dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ISIS, Boko
Haram dan yang lainnya, itu sama sekali bukan untuk memperburuk
citra Islam. Sebagaimana kami telah menjelaskan di muka, bahwa
Risalah-risalah Eden sejak awal sudah menyampaikan peringatan
kepada para ulama Islam tentang Islam yang ramah dan santun,
rendah hati dan bersahaja. Dan Malaikat Jibril diturunkan Tuhan
untuk menolong umat Islam jauh-jauh hari sebelum keadaan umat
Islam seperti sekarang ini. Dan ketahuilah bahwa keadaan itu
dinyatakan Tuhan akan menjadi semakin buruk apabila umat Islam
tidak sadar akan kesalahannya dan memperbaikinya.
Eden itu sudah ada sebelum ISIS, Boko Haram, Asyabab, dan
sebelum peristiwa Word Trade Center, 11 September 2011. Kalau
Anda mengatakan Eden bertindak di atas kewenangan, maka kami
nyatakan bahwa tak ada satu pun diantara kami yang memiliki
kewenangan dan otoritas, tidak juga Paduka Bunda. Di Eden
kewenangan itu hanya ada pada Tuhan dan Ruhul Kudus. Di luar itu
tak ada kewenangan. Jadi semua risalah Eden itu bukan berada
dalam kewenangan kami tapi berada dalam kewenangan Tuhan
semata dan Malaikat Jibril.
Maka mari berendah hatilah untuk mau melihat dan
berintrospeksi diri atas segala kesalahan sendiri. Sungguh yang
membuat citra buruk Islam adalah umat Islam sendiri. Mereka yang
tak lagi dapat menjadi umat sebagaimana yang dikehendaki Allah,
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yaitu umat yang rendah hati, lagi tidak menyombongkan diri dan
merasa paling benar, ramah dan santun serta tidak mudah marah
dan mudah tersulut oleh kemarahan dan emosi, berwawasan luas,
lagi tidak cupat, berhenti dari mengkafirkan sesama umat Tuhan,
berbudi pekerti yang luhur dan menjunjung tinggi kehormatan dan
kemuliaan Ajaran Tuhan yang Tauhid.
Kesalahan yang telah berlarut dan berkepanjangan itu
seakan telah menjadi karakter Keberagamaan umat Islam, sehingga
sampai tak bisa melihat Kebenaran dan Janji Tuhan yang
sesungguhnya selama ini mereka nanti-nantikan dan mereka
upayakan. Dan bahkan terjerumus untuk menentang dan
memenjarakan Utusan Tuhan yang diturunkan Tuhan untuk
menolong mereka. Dan adakah kesalahan yang melebihi kesalahan
itu? Sungguh apabila hal itu dapat disadari dan diperbaiki, maka
Berkah Tuhan akan berlimpah kepada hamba-hamba-Nya yang
bertaubat, menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Namun
apabila tidak, Tuhan telah menyatakan bahwa umat Islam akan
memasuki kegelapan yang teramat panjang.
Duhai, semoga umat Islam mau menyadari. Seandainya
Anda tahu betapa kami ini selalu memikirkan hal itu dan kami hanya
dapat berdoa agar umat Islam mau sadar akan kesalahannya, agar
dapat segera terbebas dari keadaan teramat sulit itu. Sungguh, hati
kami sesungguhnya amat perih melihat keadaan itu, melihat puingpuing dan reruntuhan dan pengungsi, melihat keterusiran kaum
minoritas Islam yang terusir oleh kaumnya sendiri, melihat
kepongahan kaum Islam radikal, teroris yang mengaku Islam sambil
menghancurkan dan membuat kerusakan di Bumi-Nya ini.
Lalu Anda yang tak paham akan keadaan kami itu
menuliskan hal yang bisa menyulut kemarahan umat Islam
sebagaimana yang saya kutipkan di bawah ini. Tulisan yang dapat
menambah kesalahan mereka dan bisa menambah kesulitan dan
keterpurukan Islam. Ke mana harapan kami arahkan, apabila
bukannya kepada Tuhan? Semoga Tuhan berkenan melindungi kami
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dan menjaga agar fitnah dan tuduhan Anda itu tak bergaung dan tak
bisa menembus hati mereka yang bening dan berislam dengan
benar. Sungguh, kami sangat mencintai Islam dan umat Islam.

“Menjadi komunitas Eden, diartikan sebagai pengikut agama
Tuhan dan yang diluar itu bukan pengikut agama Tuhan. Dari
pokok berpikir seperti ini mereka yang menolak paham Eden
dianggap musuh Tuhan alias kafir. Hanya Eden lah yang
menjadi pembela Tuhan dengan mengutip Al Baqaroh 97. Ayat
itu diartikan penganut atau anggota Komunitas Eden adalah
pengikut Jibril dan yang diluar itu adalah musuh Jibril, alias
musuh Tuhan.”
Eden adalah Surga yang diperuntukkan Tuhan untuk seluruh
umat yang terpanggil untuk bersuci, dari agama dan kepercayaan
apa pun. Seseorang itu bisa berada di mana pun, tak perlu dia ke
Mahoni 30 dan berikrar dan menyatakan pengakuan dosa dan
sumpah-sumpahnya kepada Tuhan. Saat dia mengimani bahwa
Tuhan telah menurunkan Kerajaan-Nya dan Surga-Nya, mengimani
Ruhul Kudus sebagai Utusan Tuhan di akhir zaman yang
menyatakan Pengadilan dan Penghakiman Tuhan, maka dia pun
serta merta akan disucikan di tempat dia berada. Tidak ada
pemaksaan seseorang untuk menjadi Eden karena Anugerah Tuhan
pada manusia adalah kebebasannya untuk memilih dengan segala
konsekuensi atas pilihannya tersebut.
Setiap orang yang membela kebenaran, menjalani hidup suci,
mempersaudarakan sesama umat Tuhan, baginya jalan keselamatan
dari Tuhan, tidak penting afiliasi agamanya. Karena yang terpokok
dalam keberimanan itu adalah ketulusan dan kesucian hati dalam
mengabdi kepada Tuhan. Eden bukanlah agama yang melakukan
perekrutan agar seseorang itu menjadi pengikut Eden. Kami tidak
berdakwah dan menyiarkan Eden.
Kami hanyalah menyampaikan Peringatan Tuhan kepada
umat manusia dan mewartakan Pengadilan Tuhan, sedangkan kami
bukanlah orang-orang yang diperkenankan mengeksekusi segala
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apa-apa yang kami sampaikan. Karena bagaimana Wahyu-wahyu itu
menjadi terwujud secara nyata, itu bukanlah semata pekerjaan kami,
tapi alam semesta dan waktu yang akan bekerja menyesuaikan
pergulirannya dengan apa yang menjadi Kehendak Tuhan. Adapun
visi perjalanan peradaban manusia ke depan, Tuhan
memberitahukannya di Eden, dan kami menyampaikannya ke
publik, dan alam semesta mengolahnya. Demikianlah sistem dan
cara kerja Takdir Surga Eden.
Kami hanya mewartakan apa-apa yang disampaikan Tuhan
kepada umat manusia sebagai penjelasan atas segala yang terjadi
dalam kehidupan manusia saat ini, bahwa segala bencana yang
menimpa seseorang saat ini adalah akibat dari perbuatan dosa umat
manusia sendiri semasa hidup yang dijalaninya saat ini, maupun
dosa-dosa masa lalunya yang belum ditebusnya. Karena inilah Hari
Pengadilan Tuhan Yang Maha Kuasa yang sesungguhnya digelar
Tuhan dalam kehidupan manusia pada saat ini. Wahyu-wahyu
Tuhan itu menjelaskan kepada umat manusia agar mengerti dan
memahami bahwa sesungguhnya pembalasan atas segala kebajikan
maupun dosa dibalaskan Tuhan pada hari ini, saat ini dan di saat
menjelang kiamatnya bumi ini.
Segala kebajikan yang dilakukan setiap orang dari agama
serta kepercayaan apa pun akan dibalaskan Tuhan secara setimpal,
adil dan seksama pembalasannya. Tuhan tidak melihat apa pun
agamanya atau apa pun kepercayaannya, mereka yang tidak percaya
kepada agama ataupun Tuhan sekalipun, bila dia berbuat dosa dan
kesalahan maka akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan
dosa yang telah diperbuatnya itu.
Tuhan itu satu, pemilik alam semesta dan bukan dimiliki
oleh suatu agama ataupun golongan. Eden adalah Surga Tuhan,
bukan agama. Saat ini Tuhan tidak lagi menurunkan agama. Tugas
Kerasulan saat ini menjadikan semua agama menjadi Monotheis
Absolut. Jadi, tidak ada kehidupan yang berada di luar Tuhan karena
realitas itu tunggal adanya, semuanya terlingkupkan di dalam
224

Tuhan. Segala kehidupan dari yang terkecil di jagad raya sampai
yang tak terhingga besarnya, semuanya berada dalam Genggaman
Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi adalah fitnah menyatakan bahwa di
luar Komunitas Eden yang berumah di jalan Mahoni 30 sebagai
musuh Tuhan.

Sudah bisa diprediksi, apabila kaum Eden menjadi penguasa di
sebuah negeri, negeri yang warganya terdiri atas bermacam
agama dan paham keagamaan, diantaranya beragama Islam.
Betapa akan terjadi chaos dan mengerikan, karena
kepercayaan-kepercayaan yang telah mereka yakini akan
terancam “dihapuskan”. kemungkinan kedua “dipaksa masuk
agama perenial ala Eden.
Sejauh itukah Anda membuat karangan tentang Eden sampai
Anda berimajinasi Eden menang. Jangan berprasangka demikian
buruknya pada Rencana Tuhan tentang Surga-Nya. Telah menjadi
Ketetapan Tuhan, Eden itu adalah wahana pensucian, bukan
institusi agama yang mencari pengikut dan bukan pula organisasi
politik atau ormas yang mencari kekuasaan dan eksistensi.
Penguasa Eden adalah Tuhan semesta alam itu sendiri, maka
semestalah yang akan memperjalankan Eden. Jumlah Kerasulan
Eden itu bertambah atau berkurang, semua itu ada di dalam
Genggaman-Nya semata. Yang pasti saat ini jumlah kami tak banyak,
bahkan setiap harinya selalu saja kami ini masih disucikan dan
setiap kali itu pula kami terancam dikeluarkan Tuhan apabila
melakukan kesalahan dengan sengaja. Tetapi, bila Mukjizat Surga
telah dibuka Tuhan, maka dengan sendirinya Surga Eden akan
diterima oleh umat manusia dan proses semesta yang akan
mewujudkannya, secara alamiah. Jadi bukan kami yang
mengeksekusinya karena Surga Eden dan Kerajaan-Nya adalah
Otoritas Tuhan semata, milik Tuhan dan bukan milik kami.
Jadi tidak benar prediksi dan karangan Anda itu. Tugas kami
hanyalah mengurusi diri kami sendiri agar senantiasa dapat menjaga
kesucian dan kejernihan sehingga kami diperkenankan Tuhan untuk
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menyiapkan Wahyu-wahyu Tuhan itu dapat tersampaikan ke
hadapan publik secara luas.
Jadi kami tidak dalam posisi untuk menjadikan orang lain
menjadi seperti apa yang kami yakini. Apalagi seperti yang Anda
tuduhkan itu. Karena kesalahan terbesar pada manusia itu adalah
menginginkan orang lain menjadi seperti yang diinginkannya.
Padahal, setiap orang itu memiliki perjalanannya sendiri dengan
karma dan darmanya masing-masing. Apalagi bila menyangkut
urusan keyakinan dan spiritual, kesadaran spiritual setiap orang itu
berbeda-berbeda kesadarannya.
Kebebasan adalah anugerah yang sangat besar yang
diberikan Tuhan kepada manusia karena dalam kebebasan yang
dimiliki manusia itulah terkandung “nilai.” Tanpa kebebasan
memilih, tanpa kemerdekaan, bagaimana mengukur sebuah
keberartian dan nilai bagi manusia, bila tak ada kebebasan untuk
memilih, padahal kebebasan memilih adalah nilai dan dasar
kehidupan menjadi hidup dan bermakna. Hak dasar manusia itulah
yang pada saat ini yang sedang terbelenggu. Eden adalah Surga
Tuhan yang dihadirkan-Nya untuk manusia agar manusia dapat
secara leluasa mengekspresikan Kebertuhanannya secara utuh
kepada Tuhan.
Jadi bagaimana saya harus menjelaskan keberanganan Anda
bila Eden itu menang, sedangkan kami saja saat ini tak pernah tahu
bagaimana kami mewujudkan kemenangan itu. Bagaimana kami
dapat berkhayal tentang Eden dengan kemenangannya, sebagaimana
Anda saat ini berkhayal dan dalam berkhayal pun Anda
mempelesetkan Eden.
Bapak Marzani Anwar, kami saat ini sedang disibuki oleh
pensucian kami sendiri. Bagaimana agar kami yang ada sekarang ini,
tak ada lagi yang terlepas saat ujian dan pensucian didatangkan
Tuhan kepada kami. Karena betapapun kami ini masih dibalut oleh
darah dan daging, yang berarti kami sarat dengan segala kekurangan
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yang dapat memungkinkan kami berbuat kesalahan dalam
menjalankan Amanah-Nya. Jadi janganlah berpikir yang tidak-tidak,
apalagi menyangkut Amanah Tuhan yang sangat besar.
Ada saja ujian-ujian yang diadakan Tuhan yang membuat
sahabat dan saudara-saudara kami harus terpental. Jadi jangankan
memaksa orang untuk menjadi Eden sebagaimana yang Anda
tuduhkan kepada kami, untuk membawa diri kami sendiri tetap
berada di Eden saja tak mudah. Dan setelah menjalani takdir di
Eden, saya berupaya untuk menyederhanakan cara berpikir saya
agar dapat dengan mudah melewati hari-hari tanpa kesalahan.
Bila saya bisa melewati satu hari saja di Eden tanpa
kesalahan, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan. Jadi saya tak
pernah berpikir jauh melampaui apa yang seharusnya, demikianpun
dengan masa depan. Masa depan saya adalah hari ini dan bagaimana
menjadikan hari ini penuh makna dan berarti dan tanpa melakukan
kesalahan, itulah yang terpenting bagi saya saat ini.
Kepentingan Tuhan dan Keberagamaan Eden Menurut
Marzani Anwar

Kepentingan Tuhan yang harus dilayani adalah segala macam
urusan yang berhubungan dengan kegiatan di rumah Surga
Eden tersebut. Apabila terjadi konflik keluarga dengan
kepentingan Eden, harus didahulukan kepentingan “tuhan” dan
bukan kepentingan keluarga. Dari sinilah konflik dan bahkan
berakhir dengan perceraian antara suami istri, termasuk
memisahkan diri dengan orang tua.
Pernyataan Anda tersebut selesai untuk dijelaskan ketika
Anda dapat memahami dan mentoleransi iman kami. Namun
sesungguhnya, permasalahan yang Anda ajukan itu adalah masalah
yang sangat biasa terjadi di dalam kehidupan saat ini, dengan segala
aktivitasnya, maupun dedikasi seseorang pada provesi dan tanggung
jawabnya. Sebagai contoh, misalnya Anda mendapat tugas belajar
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ke luar negeri. Bila Anda berangkat, bukankah Anda meninggalkan
keluarga? Mengapa untuk karir, harkat dan jabatan, keluarga dengan
mudah mengikhlaskannya? Mengapa itu tak disebut menelantarkan
keluarga. Sementara pada Elfa, baru empat hari tinggal di Eden
Anda sudah melaporkan Eden ke polisi dan Komnas Anak dengan
pasal penelantaran anak.
Di Eden ada saudara kami Fita dimana suami dan anakanaknya tidak berada di Eden. Dia membagi tugasnya kapan berada
di Eden dan kapan di rumahnya mengurusi anak dan suaminya. Itu
karena suaminya dapat menerima keberadaannya di Eden dan tidak
menceraikannya sebagaimana beberapa ibu yang lain di Eden, yang
suaminya tak memperkenankan pilihan imannya lalu kemudian
menceraikannya. Demikian pula ketika seorang anak terpaksa harus
berseberangan pandangan dengan orangtuanya karena pilihan
imannya terhadap Eden tak direstui dan ditentang keras oleh
orangtuanya, sebagaimana yang Anda lakukan terhadap Elfa. Lalu
apakah bisa sebuah keyakinan itu disampirkan begitu saja? Jadi
siapa yang memisahkan siapa?
Itulah realitas pensucian kami dengan keluarga yang
dihadapkan Tuhan kepada kami. Dan kami menjalaninya dengan
ketawakalan dan harapan bahwa Tuhan berkenan menerima
pengabdian kami dan memaafkan keluarga kami yang tak mengerti
karena kami ini masih dinyatakan sesat. Kami menggantungkan
harapan kepada Tuhan, bahwa suatu saat Tuhan akan berkenan
membuka tabir penyesatan itu dan keluarga kami dapat melihat
kebenaran pilihan kami.
Itulah yang menjadikan kami bisa tegak memantapkan hati
kami untuk meneruskan dan memenuhi sumpah suci kami untuk
mengabdi kepada-Nya di Takdir yang sedang diturunkan-Nya ini.
Sambil hati kami tetap diliputi oleh kepenuhan cinta kepada Tuhan
dan keluarga kami itu. Namun sesungguhnya, itulah perjalanan
yang harus kami lewati untuk menggenapi Pernyataan Tuhan di
Kitab-kitab Suci-Nya yang menegaskan agar mengutamakan
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Kepentingan Tuhan di atas kepentingan segalanya seperti ayat
berikut:
Katakanlah: "jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara,
isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu
usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan
tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari
Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di Jalan-Nya, maka
tunggulah sampai Allah mendatangkan Keputusan-Nya". Dan
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
(Al Quran Surat At Taubah ayat 24).

Dan juga sebagaimana tertulis di Injil, bagaimanakah
prasyarat seseorang mengikuti Kerajaan Allah yang sangat jelas
disebutkan di dalam Injil Surat Lukas 9 ayat 59-62:
59. Lalu Ia berkata kepada seorang lain: "Ikutlah Aku!"
Tetapi orang itu berkata: "Izinkanlah aku pergi dahulu
menguburkan bapaku."
60. Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Biarlah orang mati
menguburkan orang mati; tetapi engkau, pergilah dan
beritakanlah Kerajaan Allah di mana-mana."
61.

Dan seorang lain lagi berkata: "Aku akan mengikut
Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu
dengan keluargaku."

62.

Tetapi Yesus berkata: "Setiap orang yang siap untuk
membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak
untuk Kerajaan Allah."

Kapankah penggenapan keadaan itu terjadi? Ialah di masa
Kerasulan karena di masa yang lainnya, taklah sedemikian adanya.
Ayat-ayat tersebut menjadi sangat nyata ketika para Utusan Tuhan
masih hidup dan orang-orang yang menyertainya adalah orangorang yang memang telah selesai dengan dirinya, dan menyerahkan
segala hidupnya untuk Tuhan dan menjalankan amanah-amanah
yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah sejarah para Utusan
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dengan orang-orang yang setia bersamanya menjalankan Amanah
Tuhan baik dalam keadaan suka maupun duka.
Kalau Eden disebut merusak kehidupan keluarga, sebutkanlah
kepada kami, adakah orang-orang yang dapat menerima
keberadaan kami di Eden dari keluarga kami, yang kemudian
hidupnya rusak dan berantakan? Mereka yang rusak adalah karena
mereka sendiri yang mengambil posisi menjadi musuh Eden dan
memilih jalannya dan melakukan tindakan-tindakan untuk merusak
hidupnya sendiri. Sebab, kami telah bersumpah kepada Tuhan
untuk tidak marah kepada siapa pun yang memusuhi Eden, dan
kami hanya ingin mengabdikan diri kami kepada Tuhan dalam
kebenaran dan kesucian. Jadi jangankan membuat suatu tindakan,
berucap atau berpikir sedikit salah pun, kami ini sangat terlarang.
Teman-teman kami yang setia memberikan hidupnya untuk
Tuhan di Eden, keluarganya dan anak-anak mereka terpelihara dan
terjaga dan tidak terlantar. Karena tidaklah mungkin Tuhan tidak
menjaga dan memelihara anak-anak dan keluarga orang-orang yang
memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan.
Ketakutan Anda yang berlebihan dan paranoid serta
ketidakyakinan Anda kepada Tuhan itulah yang menyebabkan Anda
tak berpikir logis dan rasional, sehingga memprovokasi PT. XL
Axiata untuk memecat Elfa. Dan sekarang Anda menyekapnya
selama berbulan-bulan, sampai Elfa mau melepas keyakinannya
terhadap Eden. Jadi, sesungguhnya Anda sendiri yang merusak
hidup anak Anda. Kalau Elfa tak juga mau mengubah pendiriannya,
sampai kapan Anda mau menyekapnya? Bukankah Anda sendiri
yang merusak hidup anak Anda dan juga keluarga Anda?
Jadi sesungguhnya yang menelantarkan anak-anak dan
keluarga Elfa adalah Anda sendiri. Anda dan keluarga yang
memprovokasi Perusahaan XL Axiata untuk memecat Elfa, dan
Anda juga yang menyekapnya hingga saat ini. Jadi laporan Anda ke
Komnas Perlindungan Anak dengan tuduhan penelantaran yang
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dilakukan
Eden,
sesungguhnya
Anda
sendirilah
yang
melakukannya. Belum genap hitungan jari tangan Elfa bergabung ke
Eden, Anda sudah begitu banyak menuduh kami, dari penodaan
agama hingga penelantaran keluarga dan anak, bahkan di tulisan
Kompasiana.com Anda menuduh kami ‘merampok’ harta yang
merupakan milik dari anak-anak dan istri Elfa.
Berapa tahun Anda bersama kami, pernahkah kami meminta
pergantian uang atas buku, tulisan, yang kami berikan? Bapak
Marzani Anwar, Anda sudah cukup tua, layakkah Anda menuduh
Surga Tuhan itu merampok harta yang bukan menjadi hak dan
miliknya? Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan itu
hanya menguji kesetiaan cinta hamba-Nya kepada-Nya, karena
hanya dengan cara demikianlah bangunan Surga itu bisa dinyatakan
sebagai berjendela cinta, berpintu kejujuran, berdinding kesucian,
berlantai kebenaran dan beratap Kewahyuan. Kalau fase itu sudah
dilewati, kehidupan itu normal kembali seperti semula, bahkan
berkelimpahan dari yang sebelumnya. Jadi kalau seseorang itu
berada di Jalan Tuhan, dia tidak mungkin kebelangsak, kata orang
Betawi. Yakinilah itu.
Karena bila Tuhan menguji seseorang dengan memerintahkan
kepadanya
agar memberikan semua yang dimilikinya, dan
kemudian juga diperintahkan melepaskan semua keterikatan pada
apa pun termasuk keluarga, dan bila tulus tanpa reserve dan
melaksanakan semua Perintah-Nya itu dengan sungguh-sungguh
dan tetap rendah hati, kemudian hal itu telah dinilai lulus oleh
Tuhan, maka semuanya akan dikembalikan lagi padanya, bahkan
lebih dari yang diharapkan dan dimintanya. Dia-lah Tuhan Yang
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa. Dia hanya ingin
melihat dan memastikan apakah hamba-Nya yang mau dipercaya
oleh-Nya untuk mengemban Amanah-Nya itu setia atau tidak. Itu
pun bukan untuk-Nya namun untuk hamba-Nya sendiri agar ketika
menunaikan Amanah Tuhan, dia berhasil dan tidak gagal dalam
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menghadapi masyarakat yang sangat kompleks dan iblis yang sangat
pintar. Demikianlah berbagai ujian dihadirkan-Nya kepada kami
yang telah berkomitmen untuk mengabdikan diri kepada-Nya demi
untuk membekali kami dengan berbagai hal yang kami butuhkan
untuk bekerja sebagai pelayan-Nya. Maka sesulit apa pun ujian itu,
apabila kami tulus menjalaninya, maka Tuhan akan memampukan
dan menguatkan kami.
Sejak dahulu hingga sekarang seringkali para Utusan dan
orang-orang yang menyertainya itu selalu berhadap-hadapan dengan
kelompok dan para pemuka agama yang mempertahankan status
quo dan tradisi lama. Karena banyak mereka yang terusik sebab
mereka telah berada di “zona nyamannya”, asyik mendapatkan
kenyamanan dari posisinya yang menjadikan agama sebagai bagian
dari pencarian hidupnya dan eksistensinya.
Para Utusan dan orang-orang yang setia bersamanya dalam
setiap zaman selalu dimusuhi oleh keluarganya dan masyarakatnya,
karena mereka dianggap mengganggu stabilitas dan kenyamanan
yang selama ini sudah ada dan terbina. Dan tidak mudah bagi setiap
orang untuk move on keluar dari comfort zone nya itu, wilayah yang
dia sudah merasa nyaman di dalamnya. Apalagi kalau dia belum
tahu apakah tempat baru atau dunia barunya itu lebih baik baginya
atau lebih menguntungkannya. Jadi sesungguhnya banyak faktor
yang menyebabkan seseorang itu menerima atau menolak sebuah
takdir kerasulan.
Tetapi juga selalu akan lahir pembaharuan, atau sebuah
kelahiran baru bila pembusukan suatu sudah sampai waktu dan
ajalnya. Dan selalu juga ada orang-orang yang bersedia
memperjuangkannya dengan segala resikonya. Demikianlah hal
semacam itu telah menjadi Sunnah Tuhan dalam mempergulirkan
kehidupan dan peradaban di bumi-Nya ini demi terwujudnya
ekuilibrium baru dalam kehidupan di semesta-Nya.
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Nah, sayangnya, Anda Bapak Marzani Anwar, dalam beberapa
fase kehidupan yang Anda lalui, peran Anda adalah dalam posisi
yang senantiasa berhadap-hadapan dengan pembaharuan yang
Tuhan adakan. Tentu saja Anda menolak tuduhan ini, karena Anda
merasa bahwa apa yang Anda lakukan saat ini adalah untuk
menegakkan ajaran Islam yang telah disimpangkan oleh Eden dan
Anda sedang berjuang menegakkan tradisi Islam dan
menyelamatkan umat Islam dari penyimpangan yang dilakukan oleh
Eden dengan wahyu-wahyunya yang justru merusak Islam. Anda
menganggap Eden merusak kehidupan anak Anda, padahal Anda
sendirilah yang merusaknya.
Sesungguhnya Imam Agung Kayafas pun berpendapat
demikian ketika menghukum Yesus dahulu. Karena baginya Yesus
telah melampaui batas dan kewenangan karena menyatakan dirinya
sebagai Anak Tuhan dan lebih tinggi dari Imam-imam dan Nabi-nabi
yang sangat dihormati oleh kalangan Yahudi. Yesus pun mengkritik
sangat keras terhadap para pemuka agama Yahudi dan menyatakan
bahwa para pemuka agama Yahudi itu munafik dan penjual agama.
Tentu saja Yesus dianggap oleh Imam Kayafas sebagai orang
yang merusak agama serta kepercayaan umat Yahudi pada waktu itu,
dan menodai para Nabi dan Alkitab yang sangat mereka muliakan.
Apa yang dilakukan Kayafas dahulu adalah untuk menjaga ajaran
dan tradisi Yahudi dan ketakutannya kepada Yesus yang akan
merusak Ajaran Tuhan itu.
Kesalahan Kayafas adalah ketika dia memutarbalikkan fakta
dan membuat tuduhan-tuduhan fitnah terhadap Yesus untuk
menggiring opini publik bahwa Yesus memang benar-benar
melakukan penodaan terhadap Ajaran Tuhan dan ajaran para Nabi.
Kayafas berupaya membuktikan bahwa Yesus bukan hendak
menjaga dan memurnikan Ajaran Tuhan sebagaimana Musa dan
Daud, tetapi yang dilakukan Yesus adalah merusak Ajaran Tuhan.
Dan tuduhan itu berhasil menggiring opini publik waktu itu sehingga
Yesus pun disalibkan dengan tuduhan-tuduhannya itu.
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Demikian kilas balik keadaan Kayafas dahulu terhadap Yesus
yang Anda ulangi kembali sebagai Marzani Anwar terhadap Eden.
Dari manakah kami mengetahui hal tersebut? Dalam mimpi
sekalipun tak terpikirkan oleh kami. Demikian Penjelasan Tuhan
kepada kami, siapa sesungguhnya ruh Anda setelah konkrit buktibukti fitnah yang Anda lontarkan melalui tulisan dan tindakantindakan Anda terhadap Eden. Semakin gigih Anda berjuang
memusnahkan Eden, semakin terlihat nyata bagaimana Kayafas
dahulu memfitnah dan menganiaya Yesus. Itu tak ubahnya seperti
kami melihat Imam Agung Kayafas di dalam cermin, sebagaimana
tulisan Anda berikut:

Amalan Agama Eden hanya berkisar pentingnya pensucian
dengan segala cabangnya. Mereka tidak lagi ada perintah
beramal saleh, kepedulian sosial, dan sebagainya dan tidak lagi
memiliki kepercayaan balasan akhirat.
Amal saleh adalah implementasi nyata dari keberimanan
kepada Tuhan. Tidaklah seseorang itu dikatakan beriman kepada
Tuhan kalau keimanannya itu tidak tercermin dalam sikap hidup
kesehariannya. Demikianlah titik tolak seseorang itu beriman dapat
dilihat dari moralitasnya, integritasnya dan kepeduliannya terhadap
sesama.
Jadi kalau Anda menyatakan di Eden tidak ada perintah amal
saleh, kepedulian sosial, kami tak perlu menjawabnya. Bertanyalah
sendiri kepada warga di wilayah Bungur, dari warga sampai kepada
para pamongnya. Biarlah mereka bersaksi atas segala tuduhan Anda,
adakah kami orang-orang yang tidak punya kepedulian sosial
sebagaimana yang Anda tuduhkan?
Sedangkan Paduka Bunda sejak masih menjadi selebriti di
dunia bunga, kesehariannya dihabiskan untuk kegiatan sosial dari
satu penjara ke penjara lain, mengurusi orang-orang di penjara,
mengajar keterampilan bunga di dalam penjara sampai kepada
urusan preman dan narapidana. Demikian pun ketika pertama kali
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beliau terbuka kekasyafannya sejak 28 Oktober 995 dan beliau
mendapat Anugerah Tuhan bisa mengobati orang-orang yang sakit.
Beliau pun melepaskan segala kehidupannya yang gemerlap
dan lebih memilih konsentrasi penuh dan utuh mengurusi dan
mengobati orang-orang yang sakit tanpa meminta biaya dari mereka.
Setiap hari pengobatan, ratusan orang antri di Mahoni dan itu
berjalan bertahun-tahun, sampai Tuhan menugaskan amanah
Kerasulan kepadanya, sebuah tugas yang amat sangat berat yang tak
mungkin disanggupinya bila bukan karena takdirnya.
Demikian seluruh hidup kami, telah kami serahkan kepada
Tuhan untuk menjadi pelayan-Nya seumur hidup kami dan kami
baktikan untuk umat dan masyarakat luas. Segala keinginan pribadi
telah kami tanggalkan berikut segala cita-cita kami di masa lalu demi
untuk melayani umat dan menolong umat Islam dari
keterpurukannya. Karena sesungguhnya keterpurukan itu tak akan
dapat disudahi sampai umat Islam menyadari kesalahannya. Dan
kewajiban kami adalah mengingatkannya, demikianlah Perintah
Tuhan kepada kami.
Dan Anda mengatakan kalau kami tidak percaya pada balasan
hukum akhirat. Yang Anda persepsikan kehidupan akhirat itu adalah
kehidupan setelah alam semesta ini mengalami kekiamatan atau saat
alam semesta Tuhan ini sudah tidak ada lagi, dan yang ada adalah
alam akhirat, yaitu alam Surga atau alam Neraka. Tempat di mana
orang-orang mendapat siksa adalah di Neraka, dan mendapat Surga
bagi mereka yang banyak amal kebajikannya. Ada mereka yang kekal
di dalam Neraka yang berada selama-lamanya dan ada pula yang
kekal selama-lamanya di Surga. Bila alam akhirat yang Anda
persepsikan semacam itu, kami memang tak sependapat dengan
Anda.
Karena sesungguhnya alam semesta itu adalah karya maha
agung Ilahi, semesta adalah perwujudan dari Tuhan Yang Maha
Kuasa. Karena alam semesta tidak pernah tidak ada, dia ada
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bersama Kekekalan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu alam
akhirat yang Anda persepsikan itu tidaklah logis dan tidak sesuai
dengan Hukum-hukum Tuhan di alam semesta-Nya. Karena
sebenarnya yang dimaksudkan dengan alam akhirat di dalam Kitab
Suci tak sebagaimana yang Anda persepsikan.
Tahukah Anda bahwa alam semesta-alam semesta itu tak
terhingga jumlahnya? Bila jutaan matahari dan bintang mengalami
kekiamatan secara total, berikut tata surya yang berada di dalamnya,
berikut jutaan bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya, bisa saja
itu hanya satu galaksi di alam semesta dan masih tak terbilang
galaksi yang lainnya di alam semesta. Jadi, satu galaksi mengalami
kekiamatan akan diikuti oleh kelahiran satu galaksi, demikianlah
kelahiran dan kematian mengalami keberlangsungan di dalam
keabadian. Jadi tidak pernah ada kekosongan di alam semesta
Tuhan ini.
Ledakan Big Bang sesungguhnya bukan awal alam semesta
terbentuk. Ledakan itu adalah kekiamatan Black Hole di alam
semesta. Jadi lebih tepatnya teori Big Bang itu berbicara soal
pengembangan semesta. Karena alam semesta itu beregulasi di
dalam keabadian, dia tak mengenal awal dan keberakhiran. Karena
alam semesta itu sesungguhnya Perwujudan Tuhan Yang Maha
Agung dan Maha Tak Terhingga.
Bila demikian adanya, kehidupan dunia maupun akhirat
sesungguhnya berlangsung di alam semesta kita ini. Karena tidak
ada kehidupan di luar Keliputan Tuhan yang Maha Bulat dan Maha
Global, yang semua alam semesta yang tak terhingga itu berada
dalam Keliputan-Nya. Maka alam dunia dan alam akhirat itu
sesungguhnya satu adanya di alam semesta ini, hanya dimensinya
saja yang berbeda.
Jadi waktu itu tidak berjalan secara linier tetapi siklikal,
sebagaimana seluruh kehidupan dari yang terkecil atom, elektron,
proton mengitari inti atom bergerak berputar, sampai kepada benda
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semesta matahari dan planet saling bergerak dan berputar.
Sayangnya, dogma agama masih melihat waktu berjalan secara
linier.
Para pemuka agama membagi kehidupan menjadi beberapa
fase kehidupan secara linier, yaitu alam ruh, alam rahim, alam
dunia, alam kubur atau barzakh dan alam akhirat, Surga dan Neraka.
Kalau saya bertanya kepada seorang kyai, di mana letak geografis
alam ruh dan alam rahim, dia akan mengatakan ya di sini. Tetapi
ketika saya tanya di mana alam akhirat itu, ia tentu akan
menyatakan setelah dunia hancur oleh kiamat baru tercipta akhirat.
Di situ inkonsistensinya. Padahal, kekiamatan itu terjadi setiap saat
di alam ini, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar.
Kekiamatan itu tak lebih dari kematian yang akan diikuti dengan
kelahiran dan seterusnya.
Di dalam mengatur seluruh kehidupan di alam semesta, Tuhan
membuat sistem yang baku dan tetap untuk selama-lamanya, yaitu
hukum sebab dan akibat, bahwa segala sesuatu yang kita perbuat
semuanya ada konsekuensinya masing-masing sebagai sebuah
hukum sebab akibat atau hukum karma. Kebaikan berbalas
kebaikan, kejahatan berbalas kejahatan. Demikianlah kelangsungan
kehidupan seluruh makhluk Tuhan dunia dan akhirat terliputkan
dalam Hukum Tuhan itu. Sebagaimana hal itu juga dinyatakan
dalam Al Quran Surat Al Zalzalah Ayat 7-8:
“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun,
niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa
yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia
akan melihat (balasan) nya pula.”

Karena itu kami sangat percaya dengan Hukum Tuhan tentang
balasan di hari kemudian terhadap segala perbuatan baik maupun
buruk. Jadi tidak benar kalau kami tidak percaya dengan hari
Pembalasan Tuhan di dalam hukum keakhiratan. Yang benar adalah
bahwa persepsi Bapak Marzani Anwar berbeda dengan kami dalam
melihat alam akhirat.
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Perbuatan dosa “sekecil apapun” yang harus dihindari bukanlah
dosa sebagaimana dosa sebagaimana diatur dalam Kitab Suci,
bukan juga yang diatur oleh komunitas di luar dirinya. Dosa
yang dimaksud adalah semua jenis larangan yang telah
ditentukan oleh Lia sebagai representasi ruhul kudus. Mereka
yang tersucikan hanya boleh mentaati ajaran eden sampai pun
urusan KTP mereka memilih lebih baik tidak memiliki kartu
identitas tersebut, karena itu buka ajaran tuhannya.
Perkawinan hanya dibolehkan dengan sesama anggota Eden,
dan tata cara perkawinannya juga punya tata cara
perkawinannya sendiri. Mereka tidak mau tunduk pada
pemerintah dengan segala aturan dan perundang-undangan
yang ada.
Lewat pernyataan ini Anda hendak menggiring opini
masyarakat bahwa Lia Eden itu telah mendudukkan dirinya lebih
tinggi kedudukannya daripada seluruh ajaran dan perintah yang ada
di dalam seluruh Kitab Suci apa pun. Karena itu saya ingin
menjelaskan kepada Anda dan juga kepada publik agar tidak
termakan oleh fitnah-fitnah Anda.
Semua larangan Al Quran yang sifatnya hukum-hukum
universal, kami wajib mentaatinya. Demikianpun hukum-hukum
universal Kitab-kitab Suci Tuhan yang lain. Tetapi kami memang
tidak terikat dengan hukum fikih dan syar’i yang merupakan
peribadatan kaum Muslimin karena kami telah diperintahkan Tuhan
untuk netral dan tidak berafiliasi kepada salah satu agama manapun
dan syariat manapun. Namun, kami mematuhi Hukum-hukum
universal Tuhan yang ada di semua agama.
Bila kami mentaati Paduka Bunda Lia Eden, itu dalam konteks
ketaatan kami kepada Tuhan, mempercayainya sebagai Utusan
Tuhan, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan sendiri di dalam
Kitab Suci-Nya untuk taat dan patuh kepada Rasul-Nya. Karena
hanya melalui Rasul-Nya-lah Tuhan berfirman. Tetapi sebagai
pribadi, semua orang yang berada di Eden kedudukannya setara.
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Sebagai pribadi, Paduka Bunda dan kami sama di Mata Tuhan.
Bahkan pensucian Paduka Bunda lebih berat dari kami, dan
terlarang keras bagi kami untuk mengkultuskan beliau.
Suatu yang patut Anda ketahui adalah sejak pertama kali
Paduka Bunda menerima Amanah Tuhan selama 20 tahun sampai
saat ini, beliau terus mengalami kesakitan, terlebih saat-saat Wahyu
Tuhan turun kepadanya. Karena betapapun beliau adalah ruh dari
Bunda Maria yang dikultuskan umat Nasrani. Maka, setiap kali
menerima Wahyu beliau mengalami kondisi yang sangat berat dan
itu sudah berlangsung sedemikian lamanya. Demikian pengkultusan
terhadap Maria harus ditebusnya.
Di dalam Wahyu-wahyu-Nya, Tuhan menyatakan bahwa demi
untuk menjaga pengkultusan atas Paduka Bunda Lia Eden kelak,
maka Tuhan mengkondisikan sebuah keadaan yang menjadikan
beliau dapat tampil sebagai pioneer pengakuan dosa untuk menjadi
pintu masuk Pensucian Surga, Eden. Darinya, Tuhan pun
menjadikan beliau sebagai pioner, pemandu jalan ke Surga melalui
penauladanan pengakuan dosa yang jujur seapa adanya. Dan
keberanian serta kejujuran beliau di dalam mengakui dosa-dosanya
menjadi contoh bagi kami, dan selanjutnya menjadi contoh bagi
mereka yang ingin bersuci menuju jalan keselamatan Surga yang tak
bisa tidak harus melalui jalan pengakuan dosa.
Demikianlah Tuhan menjaga dan memagarinya dengan cara
pengakuan dosanya tersebut agar tidak terjadi pengkultusan atas
beliau di kemudian hari, dan agar pengkultusan terhadap Bunda
Maria itu pun terhenti. Karena pengkultusan itu sangat terlarang
dan merusak ketauhidan Ajaran Tuhan, dan juga membebani ruh
mereka yang dikultuskan tersebut.
Sungguh pada masa kini semua umat beragama
mengkultuskan Utusan-Nya masing-masing. Demikianlah Tuhan
membangkitkan para Utusan-Nya untuk memperlihatkan bahwa
para Utusan itu sama sekali tidak layak untuk dikultuskan, apalagi
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dituhankan. Seharusnya Anda bisa memilah bahwa ketaatan kami
kepadanya adalah dalam konteks karena Wahyu-wahyu Tuhan
keluar dari lisannya, bukan sebagai pribadi. Karena sebagai pribadi,
Paduka Bunda itu setara dengan kami semua di Eden. Terkadang
kami bersenda gurau, terkadang juga beliau tersalah dan diingatkan
sebagaimana kami. Semoga Anda bisa mendudukkan sesuatu secara
proporsional sebagaimana apa adanya.
Dan sama sekali tidak benar kalau kami dikatakan tidak
tunduk kepada peraturan yang dibuat pemerintah. Peraturan yang
baik yang dibuat pemerintah wajib kami mentaatinya, bahkan
sampai kepada urusan yang sangat kecil dan sepele saja dari aturan
yang dibuat pemerintah wajib bagi kami mentaatinya. Tata tertib di
jalan raya saja kami wajib mentaatinya. Suatu ketika kami naik
mobil bus umum Senen-Tangerang. Mobil yang kami naiki itu lewat
jalur Trans-Jakarta padahal mobil itu tak punya hak mengambil
jalur tersebut, maka kami turun berganti bus dan mengingatkan
sopir itu untuk mentaati peraturan. Dan kami wajib memiliki SIM
untuk mengendarai kendaraan, dan wajib mentaati seluruh
peraturan lalu lintas.
Dan adalah tidak benar kalau kami tidak memiliki KTP. Kami
memiliki KTP dan kami memperjuangkan untuk mendapatkan KTP
tanpa kolom agama sejak tahun 2007. Walaupun peraturannya
sudah ada bahwa kolom agama dapat dikosongkan, tetapi dalam
pelaksanaannya membutuhkan waktu yang panjang.
Hanya Paduka Bunda saja yang tidak diperkenankan Tuhan
untuk memiliki KTP, demi absolutisme mandat Pengadilan dan
Penghakiman Tuhan yang dituliskannya. Adapun bila hal itu
dipersoalkan oleh Pemerintah Indonesia, dan membuat beliau tidak
diperkenankan berada di wilayah Indonesia, maka Tuhan akan
mengangkatnya bersama dengan para Rasul Eden ke suatu wilayah
yang tak bernegara, yaitu Pesawat Antariksa Surga Eden yang
berteknologi, dan itu sudah disimulasikannya di Monas, 31 Mei
2015.
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Tapi perangkat Kewahyuan di bumi ini terikut diangkat
Tuhan. Dan negeri ini yang telah menolak Kewahyuan akan menjadi
Neraka total. Itulah Perjanjian Tuhan atas Eden dan terhadap
bangsa yang mengusir Utusan-Nya. Tapi kondisi Eden setelah itu,
kami akan menjadi merasakan Naungan Tuhan secara langsung di
tengah hamparan langit-Nya. Itulah Janji Tuhan kepada kami.
Sedangkan mengenai kami menyelenggarakan sendiri
pemberkatan perkawinan, saya pikir Anda sudah tahu bahwa setiap
orang atau kelompok, lembaga, gereja atau masjid boleh
menyelenggarakan acara perkawinannya sendiri. Persoalannya
adalah apakah petugas negara itu mau datang dan memberikan buku
resmi nikah kepada kami? Menyangkut urusan ini saya kembalikan
kepada Anda sebagai pejabat Departemen Agama, yang seharusnya
juga mengurusi sama semua warga negara, apa pun keyakinan dan
agama warganya itu.
Pemberkatan perkawinan senantiasa diselenggarakan di Eden,
persis seperti penyelenggaraan perkawinan di tempat yang lain.
Bedanya perkawinan di Eden diikuti oleh sumpah kedua mempelai
untuk bersumpah meletakkan dan mengutamakan Kepentingan
Tuhan lebih daripada kepentingan suami-istri dan keluarga. Adakah
penyelenggaraan ini menodai kepercayaan agama lain?

Praktek keagamaannya Eden cendrung menodai keyakinan
agama lain, mencerca pemerintah, meretakkan hubungan
keluarga, mengundang konflik sosial, dan sebagainya. Tindakan
pasca liminal juga diikuti dengan keyakinan baru yang
melecehkan Kitab Suci Al Quran, mesyahkan perkawinan secara
diluar agama, menempatkan orang -orang yang tidak percaya
pada ajaran Eden sebagai golongan yang mendapat laknat dari
Tuhan.
Komunitas Eden itu tidak shalat lima waktu di altar gereja.
Kami juga tidak menyelenggarakan ekaristi (perjamuan kudus) di
masjid. Kami tidak mengaduk-aduk peribadatan setiap agama
menjadi satu, seperti gado-gado. Jadi praktek keagamaan yang mana
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yang Anda maksudkan menodai keyakinan agama lain? Bila kami
berkunjung ke gereja, vihara, pura, atau masjid, itu dalam rangka
merajut persaudaraan dan cinta kasih sesama umat Tuhan. Itukah
yang Anda anggap menodai keyakinan agama lain
Kami tidak memiliki peribadatan atau praktek keagamaan
yang khusus sebagaimana agama. Ibadah kami adalah selalu berdoa
dan meminta Petunjuk dan Perkenan Tuhan atas setiap langkah
kami, berbuat kebaikan, tidak melakukan kesalahan apalagi dosa.
Demikian Tuhan mengajarkan kepada kami cara beribadah kepadaNya yang substansial, tidak ribet, universal dan modern.
Eden memang bukan agama. Dan Tuhan tidak menurunkan
agama, tapi menurunkan Surga untuk semua umatnya tanpa kecuali.
Eden adalah muara bagi semua agama. Adapun kami semua yang
ada di Eden adalah pelayan bagi semua hamba Tuhan, bagi semua
agama dan kepercayaan. Kami tak memiliki ritual dan peribadatan
khusus. Dan yang rutin kami selenggarakan hanyalah
menyelenggarakan doa bersama bila menjelang makan, tiga kali
dalam sehari. Jadi tak ada praktek keagamaan yang bersinggungan
dengan agama lain, apalagi menodai keyakinan agama lain. Kami
bicara agama pada tataran esoteris (isi) bukan pada eksoteris (kulit).
Karena ruh agama-agama itu satu adanya, kulit luarnya saja berbeda
tetapi dari sisi hakikat sama adanya.
Dan kami tak pernah mencerca pemerintah. Untuk apa kami
mencerca pemerintah? Apa yang dapat kami peroleh dari itu?
Perjalanan panjang yang sudah kami lalui adalah perwujudan dari
rasa cinta kami kepada bangsa dan umat. Kalau tidak, untuk apa
kami mengorbankan segalanya, kalau bukan untuk suatu yang
bermanfaat bagi kehidupan? Dan untuk apa kami bertahan dari
segala tempaan fitnah dan hujatan kalau bukan untuk suatu yang
besar bagi kehidupan dan peradaban?
Perjalanan kami menolong dan mengingatkan bangsa ini
dapat Anda baca di Website Eden dengan judul Ora et Labora. Di
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sana ada gambaran sekilas perjalanan kami menyampaikan
peringatan Tuhan dan doa kami untuk bangsa Indonesia. Semoga
tulisan itu dapat menjelaskan bahwa kami tidak mempunyai
keinginan apa pun selain menolong dan membantu bangsa
Indonesia dari keterpurukan yang panjang. Dari kisah perjalanan
kami yang sekian lama itu semuanya akan memberikan pelajaran
dan pengajaran buat bangsa ini.
Adapun mengenai meretakkan rumah tangga yang Anda
tuduhkan, di halaman depan sepertinya saya sudah menjelaskan
panjang lebar dan duduk persoalannya. Semoga penjelasan saya
yang di atas dapat Anda pahami dan Anda mengerti, karena titik
tolak Anda berangkat memang berbeda dalam melihat Eden. Adapun
tuduhan Anda bahwa kami melecehkan Al Quran, juga saya sudah
jawab dan saya ingin tegaskan pada Anda bahwa hidup dan mati
saya untuk Tuhan yang telah menurunkan Al Quran sebagai kitab
suci-Nya.
Dan saat ini Tuhan memerintahkan dan mengamanatkan saya
justru untuk mengembalikan umat Islam kepada Al Quran sendiri,
Karena keselamatan umat Islam hanya terpulang adakah mereka
mau kembali kepada Al Quran sebagai pijakan dan pegangan
hidupnya dan mengimani kerasulan Malaikat Jibril yang menjadi
Rasul Tuhan di akhir zaman ini.
Adapun mengenai tuduhan Anda yang menyatakan kami
menempatkan orang-orang di luar ajaran Eden sebagai golongan
orang-orang yang akan mendapat laknat dari Tuhan, itu adalah
karangan Anda sendiri. Sepertinya Anda suka sekali membuat
pernyataan laknat lalu Anda lemparkan kepada kami.
Dari sembilan puluh sembilan Nama Tuhan yang Tuhan
wajibkan atasnya adalah ‘Kasih’ demikian Kitab Suci Al Quran
menuliskannya. Bila Anda mengenal Sistem Tuhan yang
mempergulirkan setiap ruh dari seluruh makhluk-Nya dalam
Kemahaadilan-Nya yang Maha Mutlak dan tidak ada satu pun dari
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makhluk-Nya yang dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan yang
seksama, maka kata laknat itu niscaya akan dihindari.
Dalam Sistem Tuhan yang siklikal dan berputar searah jarum
jam terhadap seluruh kehidupan dan makhluk-Nya dan juga
mempergulirkan gelap dan terang secara silih berganti, dalam
pengertian yang lahir maupun dalam pengertian yang hakikat.
Seseorang yang memahami hukum Tuhan tersebut akan berupaya
menghindarkan dirinya dari perasaan sombong dan merasa paling
benar dan paling suci.

Eden menegaskan bahwa wahyu yang diterimanya sejak awal
hingga kini dan tak pernah bergeser perjuangan anti
kemusyrikan dan menegakan ketauhidan. Ternyata yang
dimaksud dengan kemusyrikan itu adalah bangunan ilusinya
sendiri tentang kepercayaan terhadap kekuasaan atau
kekuatan nyiloro kidul. Sementara bangsa ini sudah lama
meninggalkan mitos seperti itu, kecuali beberapa orang bersifat
kasual. Tapi Eden mendramatisir sedemikian rupa, seakan
pemerintah yang berkuasa saat ini menggunakan kekuatan ratu
laut selatan tersebut.
Tugas pertama yang diberikan Tuhan kepada Paduka Bunda
Lia Eden di awal mula kekasyafannya, yaitu pada tahun 1995, adalah
menantang Ki Gendeng Pamungkas yang pada waktu itu menjadi
tokoh yang paling terutama dan populer sebagai dukun yang
mengklaim telah membunuh sekian banyak orang dengan santetnya.
Dan deklarasinya itu dinyatakan di hadapan publik secara terbuka
dan diliput oleh sekian banyak media masa dan menjadi perhatian
publik seluruh Indonesia, dan tidak ada satu pun para ulama atau
tokoh agama yang memperingatkan Ki Gendeng Pamungkas.
Maka, Paduka Bunda diperintahkan Tuhan untuk
menantangnya secara terbuka. Bila kemusyrikan dan kekejian itu
telah menyatu dan disyiarkan oleh begitu banyak media massa,
maka di manakah Ketauhidan umat Islam dan bangsa Indonesia
yang telah mengikrarkan dirinya sebagai bangsa yang Berketuhanan
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Yang Maha Esa. Dan mengapa hal itu dibiarkan, dan didiamkan? Itu
menandakan bahwa bangsa dan umat Islam mayoritas negeri ini tak
lagi menjaga kemurnian dan ketauhidan. Maka Tuhan mengutus
seorang Utusan-Nya untuk menantang Ki Gendeng Pamungkas. Ini
sama seperti kisah Musa dengan para tukang sihir di masa Fir’aun.
Demikianlah juga kaum Eden diperjalankan Tuhan untuk
mengingatkan kemusyrikan di tanah Jawa dengan mendatangi para
kyai dan dukun. Lebih lengkapya silahkan Anda membaca catatan
saya: Mengapa Eden Menulis Surat kepada Presiden Jokowi
Soal Nyi Loro Kidul. Kalau Anda menyatakan bahwa kemusyrikan
bangsa Indonesia dan tokoh Nyi Loro Kidul sebagai imajinasi yang
dibuat oleh Eden sendiri, itu menandakan ketidaktahuan Anda
terhadap fakta yang sesungguhnya.
Tahukah Anda ketika kami menghancurkan tongkat Bung
Karno, kami digugat oleh beberapa dukun yang berkiblat ke Nyi Loro
Kidul dan gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dan kami menjalani persidangan tersebut pada tahun 2000-2001.
Dan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat dimenangkan oleh Eden.
Fakta-fakta dari apa yang kami jalani bahwa sesungguhnya
kemusyrikan itu riil dan menyatu pada sebagian besar bangsa
Indonesia. Bentuk dan coraknya saja yang berbeda, tetapi
hakikatnya sama adanya.
Di banyak pesantren, banyak pula para kyainya yang memiliki
khadam-khadam dan para santrinya juga seringkali mengamalkan
amalan yang berkaitan dengan jin dan khadam serta kanuragan.
Belum lagi kebudayaan-kebudayaan yang dianggap asli orisinal dari
Tanah Nusantara, itu juga melibatkan kekuatan magis dan ruh
dalam kebudayaan-kebudayaan tersebut. Ada corak yang sama
dalam kebudayaan itu, yaitu kesaktian, kanuragan, senjata tajam dan
perang.
Sesuatu yang dianggap orisinal, semacam
tradisi dan
kebudayaan itu di dalamnya ada kekuatan magis dan roh yang selalu
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diundang hadir dalam upacara-upacara yang diselenggarakan. Dan
itu sangat banyak jumlahnya kalau dihitung dari Sabang sampai
Merauke. Tradisi itu tentu bisa menjadi khazanah kekayaan budaya
Indonesia yang beragam asal tidak dengan cara memanggil roh atau
meminta kekuatan magis alam gaib. Padahal Ajaran Tuhan hanya
mengajarkan berdoa kepada Tuhan secara langsung agar diberkahi.
Belum lagi fenomena yang terjadi saat ini, yakni kegandrungan
dan kegemaran masyarakat Indonesia terhadap batu akik yang tak
terlepas dari kekuatan magis yang ada di dalamnya. Begitupun para
pencari kekuasaan yang bila musim Pemilu dan kampanye tiba,
berbondong-bondong para pelaku politik atau para politisi demi
mendapatkan kekuasaan, baik itu kekuasaan legislatif maupun
eksekutif, banyak dari mereka yang berburu ‘pengasihan’ menemui
‘orang-orang pintar’ agar dapat meloloskan diri mereka menjadi
pejabat. Dan itu dilakukan dari segala tingkatan di pemerintahan
maupun DPR, dari tokoh lokal maupun pusat.
Di antara mereka ada yang mengeluarkan uang sedemikian
besarnya untuk suatu azimat demi kemenangannya. Dan di antara
mereka ada yang melakoni laku spiritual berbau kemagisan dengan
bertapa atau berendam, demi meraih cita-citanya mendapatkan
kekuatan magis.
Sungguh semua fenomena tersebut sudah sangat meluas di
bangsa ini, namun sayangnya hanya dianggap sebagai sebuah
fenomena yang biasa saja. Padahal, dosa kemusyrikan adalah dosa
yang tidak diampuni oleh Tuhan dan itu termaktub di dalam Kitab
Suci Al Quran. Jadi kalau Anda menyatakan bahwa tak ada masalah
dengan kemusyrikan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia, maka
itu suatu hal yang sangat salah karena Ketauhidan itu benar-benar
telah disimpangkan.
Sesungguhnya kemusyrikan yang akut inilah yang membuat
bangsa Indonesia tak dapat melihat kebenaran Surga yang
diturunkan Tuhan. Dan bangsa Indonesia tak akan pernah dapat
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keluar dari keterpurukannya, bila belum menyadari bahwa
kesalahan yang terbesar adalah kemusyrikan dan penyekutuannya
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka selama itu belum disadari, tak
ada berkah yang menyertai bangsa ini.
Seberapapun gigih dan bersungguh-sungguhnya Presiden
Jokowi untuk membangun bangsa ini dari keterpurukannya, taklah
mudah untuk dapat mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukannya.
Karena dosa kemusyrikannya sangat akut tapi tak disadarinya,
sebagaimana juga Anda sebagai tokoh agama tak menyadarinya.
Makna dari Ketentuan Tuhan di dalam Kitab Suci-Nya yang
menyatakan bahwa dosa kemusyrikan tak diampuni Tuhan, karena
tak ada berkah yang menyertai bangsa ini betapapun segala upaya
telah dilakukan untuk memperbaikinya. Itu tanda bahwa Tuhan tak
mengampuni sebelum bangsa Indonesia dan umat Islam
menyadarinya kesalahannya yang membiarkan kemusyrikan.
Demikianlah selama 20 tahun kami tak pernah lelah untuk
mengingatkan bangsa Indonesia dan para pemimpinnya agar tidak
mempersekutukan Tuhan dengan yang lainnya, sejak zaman Pak
Harto sampai Presiden Jokowi hari ini. Enam Presiden telah kami
lalui, dan Peringatan Tuhan kepada Presiden-presiden itu pun
senantiasa kami sampaikan, dan di antara enam presiden itu, hanya
Presiden Habibie-lah yang tidak terlibat dalam kemusyrikan. Maka
janganlah menyatakan bahwa kemusyrikan bangsa Indonesia
hanyalah imajinasi atau ilusi kaum Eden saja.
Sedangkan, terminologi atau sebutan Nyi Loro Kidul
sesungguhnya hanyalah simbol. Dan penyekutuan semacam
pemujaan atas tokoh Nyi Loro Kidul terhadap Tuhan tak hanya
terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di seluruh dunia, hanya nama
dan simbolnya saja berbeda tetapi hakikatnya sama. Domainnya
adalah cinta, kekuasaan, seks. Tiga faktor inilah yang membuat
kejatuhan spiritualitas manusia. Dan jangan katakan bahwa dia
tidak ada wujudnya, karena setiap Rasul Tuhan selalu berhadaphadapan dengan iblis penentangnya. Demikianlah Ketentuan Tuhan
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itu selalu. Kalau Anda mengatakan bahwa Nyi Loro Kidul adalah
bangunan ilusi Eden sendiri, bukankah Anda sendiri pernah
menyatakan bahwa Nyi Loro Kidul adalah tokoh mistik Ratu Jin
yang dipercayai oleh sementara orang Jawa?
Keberatan Marzani Anwar atas Sebutan Rasul Eden

Eden dengan wahyu-wahyunya, mengklaim dirinya sebagai
rasul yang didampingi malaikat Jibril ia menyetarakan diri
dengan para nabi menyetarakan diri dengan para nabi dan
rasul Allah terdahulu. Tetapi tidak mau melihat siapa yang
dihadapi para Rasul tersebut ketika nabi-nabi itu mulai dakwah.
Mereka yang dihadapi adalah betul-betul kalangan penentang
Allah, seperti Nabi Ibrahim, umatnya jelas kaum penyembah
berhala, nabi Musa umatnya jelas penyembah raja Firaun, nabi
Isa jelas umatnya jelas kaum penyembah matahari, dan Nabi
Muhammad dengan umatnya kaum jahiliyah . Tapi “rasul Eden”
alangkah naifnya kalau umat yang sekarang adalah umat
seburuk itu.
Tiadalah pernah kami menyetarakan diri kami dengan para
Rasul dahulu, tetapi kami diperjalankan Tuhan menapaktilasi Ujianujian Tuhan kepada para Rasul dahulu, sampai kemudian Tuhan
menyebutkan beberapa ruh di antara kami sebagai reinkarnasi para
Nabi dahulu untuk dimintai pertanggungan jawab atas keadaan
umatnya. Kalau Anda menyebut kami berinisiatif menyetarakan diri
kami dengan para Rasul dahulu, sungguh akal sehat kami masih
berfungsi dengan baik. Dalam mimpi sekalipun kami tak akan
pernah sampai untuk menyetarakan diri kami dengan para Rasul
dahulu. Dan untuk apa kami menginginkan sesuatu yang dalam
imajinasi pun kami tak akan sampai?
Kami sedang menjalani iman kami dan kami sangat meyakini
Takdir Surga ini benar-benar dari Tuhan, walaupun kesadaran dan
pikiran kami tak akan sampai. Tapi kami memilih bertaklid pada
248

Tuhan dan meyakini kebenarannya, betapapun muskil ujian-ujian
yang di datngkannya kepada kami.
Mohon maaf kalau saya katakan bahwa dalam saya membaca
tulisan Anda di atas sepertinya saya tidak sedang berhadapan
dengan seorang profesor yang pejabat dan seorang peneliti utama
Departemen Agama. Sepertinya saya sedang mendengarkan ceramah
dari majelis taklim yang ustadz atau kyainya selalu bilang, tidak akan
ada Rasul lagi setelah Nabi Muhammad. Dan itu harga mati, sambil
mereka menceritakan kebiadaban umat-umat dahulu yang
menentang para Rasul, sambil membanggakan keadaan umat Islam
sekarang.
Bagi mereka, hal itu sangat wajar karena masyarakat memang
terbiasa mendengarkan doktrin dan dogma agama yang tidak perlu
mengandalkan kekritisan dalam mendengarkan ceramah agama
walaupun ceramah semacam itu menyesatkan karena mengabaikan
fakta yang sebenarnya.
Karena saya sedang berbicara dengan seorang profesor, maka
kritis dan logislah sedikit terhadap apa yang Anda sampaikan itu,
agar lebih dekat kepada fakta dan sejarah, tidak ngarang semau
Anda. Bagaimanakah sesungguhnya fakta kehidupan para Nabi
dahulu dengan umatnya? Fakta ini menjadi penting untuk
memperbandingkan apakah saat ini Tuhan layak menurunkan
Utusan-Nya kembali atau tidak.
Menurut Anda, kami naif menyamakan umat terdahulu
dengan umat sekarang, dalam dosa-dosanya maupun kerusakan
yang dilakukannya. Padahal Andalah yang tak menggunakan akal
anda dengan baik. Kerusakan yang diakibatkan umat manusia saat
ini jauh lebih besar daripada dahulu. Bagaimana Anda bisa
berkesimpulan bahwa kerusakan dan dosa umat terdahulu lebih
ringan daripada dosa umat manusia sekarang.
Sebagai seorang peneliti utama dan profesor, mestinya Anda
sudah tahu berapa populasi dan jumlah manusia pada masa 1500 249

4000 tahun yang silam, saat para Nabi itu diutus, dan seberapa
kemampuan manusia saat itu di segala bidangnya dan dosa-dosa apa
yang dilakukan manusia pada masa itu dan seberapa kerusakan yang
dilakukannya. Dosa pada saat itu sejalan atau paralel dengan
kecerdasan dan kemampuan manusianya, dosa manusia pada saat
itu belum secanggih manusia pada masa sekarang.
Sedangkan kejahatan yang mereka lakukan di bidang sosial,
ekonomi politik dan budaya, seberapa hebatkah kejahatan dan
kerusakan yang dilakukan oleh mereka yang masih tradisional dan
agraris dalam kebudayaannya. Sedangkan jual beli mereka pun
masih sangat tradisional. Perbandingkan dengan kejahatan ekonomi
pada masa kini, berbandingkah itu?
Dan bila terjadi peperangan di antara mereka, senjata apa
yang mereka gunakan? Perang Badar yang selalu dipanjatkan
shalawat hingga saat ini sebagai perang besar pada masa Nabi,
berapa jumlah korbannya? Enambelas orang dari pihak Muslim dan
70 orang dari pihak non-Muslim.
Perbandingkan dengan perang Syiria, konflik Syiah dan Sunni
yang saat ini sudah melibatkan negara-negara besar di dunia.
Lihatlah negeri itu sekarang, yang menjadi Neraka dan kota mati.
Dan bayangkan bila terjadi konflik terbuka antara Iran, Syiria, Rusia
melawan Saudi Arabia dengan sekutu-sekutu Arab, termasuk
Amerika dan masing-masing memiliki senjata nuklir, mampukan
bumi ini bertahan dari goncangan bom-bom yang diledakkan itu?
Bumi sedang dilanda pemanasan global, bayangkan bila ada bom
hidrogen atau nuklir diledakkan atau diujicobakan? Siapa pun tahu
perang ini dimulai dari konflik sektarian antara Sunni dan Syiah dan
perebutan kekuasaan, dan masing-masing merasa paling benar
dalam keberimanannya.
Masihkah Anda menyatakan bahwa dosa umat manusia saat
ini belum ada apa-apanya dibandingkan dosa dan kesalahan umatumat terdahulu? Dan hanya karena umat Islam saat ini adalah umat

250

yang beriman yang menjaga ketauhidannya, sehingga tidak layak
Tuhan mengutus seorang Rasul untuk memperingatkan umat yang
sudah beriman seperti yang Anda nyatakan?
Lihatlah mereka yang saat ini terlibat dalam perang di Syria,
baik Sunni maupun Syiah, baik Al Qaedah maupun ISIS, maupun
yang pro Bashar Al Assad dari kalangan Syiah. Bukankah mereka
adalah umat yang merasa dirinya beriman dan rajin beribadah serta
berjihad di Jalan Allah? Tapi mereka berbuat dosa dan membuat
kehancuran di bumi yang demikian dahsyatnya dan melibatkan
begitu banyak negara dalam konfliknya. Mereka masih tetap merasa
beriman dan sedang memperjuangkan keimanannya tanpa merasa
bersalah sama sekali.
Itulah juga kesalahan terbesar Anda yang tidak merasa
bersalah memfitnah takdir Surga dan berupaya melenyapkan Eden.
Dan Anda tetap merasa sedang memperjuangkan agama Islam yang
dinodai oleh Eden.
Wahai Bapak Marzani Anwar, jauh lebih mudah mengingatkan
orang yang menyembah berhala agar menyembah Tuhan Yang Maha
Esa karena menyembah berhala itu tidak logis dan jelas
kesalahannya. Namun, jauh lebih sulit mengingatkan orang yang
menjadikan agamanya sebagai Tuhannya karena dia tidak merasa
bersalah dan sedang menjalankan jihad dan ibadah agamanya,
walaupun dosa dan kerusakan yang diakibatkan sudah melampaui
batas. Itulah perbedaannya.
Penjara adalah kumpulan orang-orang jahat. Tetapi bersama
orang-orang jahat di penjara saya merasa nyaman di sana.
Pangkalnya adalah karena mereka merasa bahwa diri mereka jahat.
Kejujuran akan diri berdosa itulah yang membuat mereka rindu
untuk menjadi orang baik. Tapi karena mereka merasa tak dapat
menjadi orang baik, maka mereka sangat hormat dan segan kepada
orang baik, sehingga kami nyaman melewati hari bersama mereka di
penjara. Hidup bersama penjahat yang jujur merasa bahwa dirinya
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adalah penjahat lebih nyaman daripada hidup bersama tokoh agama
yang munafik tapi merasa paling benar dengan keyakinannya.
Apabila Anda berpikir lebih kritis sedikit, sesungguhnya Anda
dapat melihat bahwa musuh para Nabi pada zaman dahulu
sesungguhnya tak sebagaimana yang diimajinasikan, biasa-biasa
saja, tak terlalu berbeda dengan masa kini. Ibrahim berhadapan
dengan Bapaknya sendiri, Nuh berhadapan dengan anaknya, Luth
berhadapan dengan istrinya, Musa berhadapan dengan Firaun yang
sesungguhnya juga orang tua angkat yang membesarkannya, Yesus
berhadapan dengan ulama Yahudi, Muhammad berhadapan dengan
paman-pamannya.

Bagaimana pun penyebutan “rasul” telah berarti menyetarakan
kedudukan anggota komunitas Eden dengan Rasul (utusan)
Tuhan yang sebenarnya. Suatu sikap yang arogan, dihadapan
Tuhan. Karena kondisi pensucian pada diri seseorang, itu hanya
Tuhan yang Maha Tahu. Dan pengangkatan kerasulan pada
dasarnya adalah hak Allah. Tidak ada kewenangan pada
manusia untuk mengangkat dirinya menjadi seorang rasul.
Sungguh tak ada yang salah dengan apa yang Anda tuliskan,
dan secara normatif demikianlah adanya. Tetapi ketika Anda tujukan
tulisan itu kepada Eden, maka Anda salah alamat. Karena Eden
adalah hakiki Kerasulan dari Tuhan.
Maka, jangan Anda menuduh kami mengangkat diri kami
menjadi Rasul atas kewenangan kami sendiri. Jangankan
mengangkat diri menjadi Rasul, keluar dari tuduhan sesat yang
membelenggu saja kami tak pernah bisa dan senantiasa terhimpit
dalam kehidupan bermasyarakat. Belum lagi pensucian yang harus
kami titi setiap saat.
Setiap kami introspeksi diri, selalu saja masih ada kesalahan
kami dalam setiap harinya. Bagaimana mungkin Anda menuduh
kami bangga? Anda tak merasakan apa yang kami rasakan,
kegentaran, kekhawatiran, ketakutan di tengah situasi memanasnya
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radikalisme. Tetapi seberapa pun besarnya ketakutan kami kepada
manusia, kami lebih takut kepada Tuhan. Karena itu kami hanya
menjalani apa-apa yang diperintahkan Tuhan, tak lebih dari Itu.
Dan ketika Paduka Bunda pertama kali mengetahui bahwa
yang datang kepada-Nya adalah Malaikat Jibril, seluruh temanteman dekatnya menjauh, tak ada lagi yang berani mendekat. WS.
Rendra yang Anda sebutkan namanya pun tak berani mendekat
karena baginya Malaikat Jibril itu terlalu besar, begitupun juga
dengan perasaan kami.
Tetapi bila yang dibawanya adalah Surga dan Kerajaan Tuhan,
maka di sanalah relevansinya. Itu yang belum sampai kepada WS.
Rendra sampai ajal menjemputnya. Tetapi hubungan kami sangat
baik sampai beliau wafat. Dia tak pernah sekalipun berkata yang tak
patut untuk Eden, dia hanya menunggu dan melihat dari kejauhan.
Adalah lebih baik sikap itu yang Anda ambil karena ada orang-orang
yang dekat dengan kami pun mengambil sikap itu.
Demikianpun ketika dikatakan bahwa saya adalah reinkarnasi
Nabi Muhammad, tak ada ketakutan saya melebihi ketakutan atas
Pernyataan Tuhan itu. Ketakutan menyatakan diri sebagai
reinkarnasi Nabi Muhammad karena nama itu terlalu agung buat
saya. Bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan segala hal
yang terkait dengan keadaan umat Islam pada saat ini, yang
dinyatakan menjadi tanggung jawab saya?
Sungguh, demi sumpah dan janji setia saya kepada Tuhan,
maka saya memilih untuk hanya menjalani saja segala Ketetapan
Tuhan kepada saya. Karena terlalu kelewat jauh jaraknya antara
Pernyataan Tuhan tersebut dengan diri saya. Imajinasi dan mimpi
pun tak akan pernah menyanggupkan saya untuk dapat sampai pada
kesadaran itu. Sementara Amanah-amanah Tuhan harus saya
jalankan sebagaimana ikrar dan sumpah yang telah saya ucapkan.
Saya datang ke Eden hanya ingin membaktikan diri saya
sepenuhnya kepada Tuhan dengan melayani orang-orang sakit.
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Karena itulah saya tak pernah memikirkan apa-apa yang tak sanggup
saya pikirkan dan saya kembalikan urusan itu kepada Tuhan. Yang
terpenting dan yang terpokok adalah saya menjalankan amanah
menyerukan Ketauhidan yang merupakan esensi dan akar dari
semua agama terpulang .
Karena itu di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jakarta,
6 September 2006, saya menyatakan sumpah di hadapan para hakim
yang menyidangkan saya, dan sumpah itu saya kutipkan di sini
untuk menjadi pengetahuan bagi Anda dan juga publik bahwa kami
benar-benar hanya menjalankan apa- apa yang diperintahkan
Tuhan, bukan berdasarkan hawa nafsu dan keinginan, apalagi
melecehkan Tuhan dan Kerasulan-Nya:
“Ya Allah yang jiwaku berada dalam Genggaman-Mu. Dengan ini
hamba-Mu Abdul Rachman, di depan persidangan ini bersaksi dan
bersumpah bahwa tak ada setitik pun niat dalam diri hamba untuk
menodai Ajaran Agama-Mu yang manapun jua, baik Islam,
Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha ataupun Ajaran-Mu yang lainnya.
Tiadalah yang hamba lakukan ini melainkan hanya
menyampaikan pesan dan peringatan dari-Mu untuk umat
manusia pada saat ini sebagai Petunjuk dari-Mu dan PertolonganMu bagi umat manusia.
Dan adapun mengenai ruh Nabi Muhammad yang Engkau
nyatakan sebagai ruh hamba, biarlah Engkau sendiri yang
membuktikannya karena sesungguhnya hamba hanya menjalani
iman hamba kepada-Mu dan iman hamba kepada Malaikat Jibril,
Ruhul Kudus, yang sedang Engkau utus pada saat ini.
Tiadalah hamba mengetahui siapa diri dan ruh hamba. Manalah
hamba berani menodai kemuliaan dan ketinggian Nabi
Muhammad serta mukjizat Kitab Suci Al Quran yang mensemesta.
Sungguh Tuhan, apa-apa yang telah Engkau nyatakan dan apaapa yang disampaikan oleh Ruhul Kudus mengenai reinkarnasi
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Nabi Muhammad adalah suatu hal yang sangat besar dan
sangatlah musykil dalam pandangan umat Islam.
Adakah manusia yang mempunyai keberanian, mengagungkan
eksistensi dirinya kemudian melibatkan simbol Keilahian Yang
Maha Kudus dan mensemesta. Tak ada pengakuan di dalam
sejarah keagamaan Islam seberani apa-apa yang dinyatakan
Ruhul Kudus saat ini, tapi kami tak akan undur dari iman kami
kepada-Mu dan Kehendak-Mu yang sedang Engkau turunkan pada
saat ini.
Maka biarlah Engkau, ya Allah, Yang menjadi Hakim dari perkara
kami dengan umat manusia. Hanya Engkau-lah yang dapat
menyatakan kebenaran apa-apa yang disampaikan oleh
Komunitas Eden. Jika terbersit sedikit pun niat di dalam diri
hamba untuk menodai Ajaran-Mu atau Umat-Mu, maka hamba
bersedia Engkau cabut nyawa hamba seketika.
Jika pesan-pesan yang kami sampaikan merupakan dusta dan tak
berasal dari-Mu dan Ruhul Kudus-Mu, maka lenyapkanlah kami
dengan Tangan-Mu. Jangan biarkan kedurjanaan dan kebatilan
itu berlangsung lama, agar tak seorang umat pun yang
mengikutinya dan agar seluruh dunia menyaksikannya.
Jika yang kami sampaikan ini berasal dari-Mu, ya Allah, kami
percaya bahwa tak ada seorang pun yang dapat menghalangi
Kehendak-Mu. Maka bukakanlah mata hati orang-orang yang
mencintai-Mu dan mensucikan diri, dari agama serta kepercayaan
apa pun agar terbuka mata hati mereka melihat Kehendak-Mu.
Bimbinglah mereka untuk menjadi panah-panah kebenaran yang
menyeruak di antara kegelapan di bumi, membawakan Berkah
dan Pertolongan Tuhan untuk masyarakat.
Bukalah mata hati orang-orang yang ikhlas mencintai-Mu agar
mereka dapat berendah hati dan berlapang hati menerima
Penjelasan-penjelasan-Mu yang berat bagi hati dan pikiran
mereka. Cerahkan hati nurani mereka untuk melihat pengajaran
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berhikmah yang indah dan Agung dari-Mu yang berada dibalik
kemusykilan dan kemisterian Kehendak-Mu. Ya Allah, ya Tuhan
kami, demikian sumpah hamba-Mu di persidangan ini. Amin.
Masalah Status Rumah Eden

Status rumah Mahoni yang di deklair sebagai “Surga” ternyata
tanah yang kepemilikannya tidak halal, karena bukan milik para
penghuni alias komunitas Eden, tapi pemilik syah tanah itu atas
nama Aminuddin. Dengan dalih bahwa rumah itu adalah “surga
tuhan” Anda tetap tidak malu-malu menempati rumah di atas
hak orang lain.
Sejak jauh-jauh hari ketika Bapak Aminuddin Day masih
bersama kami, Paduka Bunda meminta beliau untuk mengurusi
surat-surat rumah ini untuk menjadi rumah wakaf yang
diperuntukkan sebagai Rumah Tuhan. Dan di hadapan kami, Bapak
Aminuddin pada waktu itu, menyatakan kesediaannya. Saya tahu
betul akan hal itu karena itu diucapkan Paduka Bunda di hadapan
kami secara terbuka. Pada waktu itu sepertinya tak ada masalah
dengan niat Paduka Bunda untuk membuat pewakafan Rumah
Mahoni menjadi Rumah Tuhan karena memang rumah ini,
walaupun akte suratnya atas nama Bapak Aminuddin, namun
sesungguhnya adalah rumah peninggalan orang tua Paduka Bunda.
Sebagaimana lazimnya seorang tua yang memberikan rumah kepada
putrinya yang sudah berkeluarga, namun belum memiliki rumah
sendiri.
Mengenai hal ini seluruh keluarga Paduka Bunda
mengetahuinya, bahwa Rumah Mahoni adalah rumah orangtua
Paduka Bunda. Jauh sebelum Paduka Bunda menikah dengan Pak
Amin, Rumah Mahoni sudah menjadi rumah persinggahan bagi
keluarga Paduka Bunda yang datang ke Jakarta. Silih berganti anakanak muda keluarga Paduka Bunda yang sedang mengadu nasib di
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Jakarta tinggal di Rumah Mahoni. Sungguh banyak saksi hidup dari
keluarga Paduka Bunda yang dapat bersaksi bahwa Rumah Mahoni
adalah rumah peninggalan orangtua Paduka Bunda.
Sesungguhnya pemakaian nama Bapak Aminuddin di
sertifikat rumah ini semata hanya karena beliau yang pada waktu itu
masih sebagai suami Paduka Bunda diserahi tugas untuk mengurus
“balik nama” rumah ini dari Bapak Tajuddin Amin. Namun, Bapak
Aminuddin justru mencantumkan namanya sendiri di sertifikat itu
tanpa sepengetahuan Paduka Bunda maupun ayah beliau, Bapak
Gaffar Gustaman, yang meminta Pak Amin untuk mengurus balik
nama rumah Mahoni. Paduka Bunda sendiri yang tak berpikir
macam-macam, tidak mempermasalahkan hal itu. Baru ketika
Rumah ini ditetapkan sebagai Rumah Tuhan, untuk umat, sekitar
tahun 2004-2005, beliau meminta Pak Amin mengurus suratmenyurat pewakafan agar tak terjadi permasalahan di kemudian
hari. Dan di hadapan kami, Pak Amin berjanji akan mengurusnya.
Namun, kini kami tahu bahwa Pak Amin tidak memenuhi
janjinya itu. Kini beliau justru ingin menguasainya sendiri hanya
karena rumah tersebut atas namanya, walaupun menurut Paduka
Bunda, balik nama dari Tajuddin Amin kepada Aminuddin Day
dilakukan secara sepihak dan uangnya pun dari Bapak Gaffar
Gustaman yang diberikan kepada Bapak Aminuddin Day dari uang
honor GUPPI.
Tidaklah mungkin Tuhan menjadikan Rumah Mahoni 30
sebagai cikal bakal Surga apabila tanah kepemilikannya tidak halal.
Sedangkan kesucian hakiki adalah fondasi bagi Surga. Adapun klaim
terhadap tanah Rumah Mahoni yang diklaim milik Bapak
Aminuddin Day mantan suami Paduka Bunda Lia Eden, biarlah
Tuhan menjadi saksi atas kami bahwa itu tidaklah benar. Tetapi
memang telah dinubuahkan 2000 tahun yang silam di dalam Injil
Petrus 4:17 sebagaimana tertulis:
“Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai,
dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama dihakimi.
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Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah
kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil
Allah.”

Ayat ini telah menubuahkan bahwa sebelum segala sesuatu
dihakimi Tuhan, maka yang pertama kali dihakimi Tuhan adalah
“Rumah Allah” sendiri. Dan penghakiman atas rumah Allah adalah
juga menghakimi Paduka Bunda Lia Eden dan mantan suami beliau,
Bapak Aminuddin day. Paduka Bunda-lah yang menuliskan Wahyuwahyu Tuhan yang menyangkut penghakiman. Oleh karena itu,
beliaulah yang lebih dahulu dihakimi Tuhan bersama mantan
suaminya, Bapak Aminuddin Day. Demikianlah keadilan atas
seluruh manusia tak ada yang terlepas dari Penghakiman Tuhan.
Dan biarlah Anda melihat siapakah yang dibela Tuhan dalam
perkara Rumah Mahoni siapakah pemilik sah rumah itu. Kami
serahkan urusan ini kepada Tuhan. Di samping itu Anda juga
menyatakan:

“Bagaimana zuhudnya Pak Aminuddin Day sekarang kepada
Allah, setelah melewati penyesalan yang dalam karena telah
mengikuti paham yang sesat.”
Bila Anda menyatakan Pak Aminuddin Day sangat zuhud
kepada Allah, maka kepada Anda saya ingin menyodorkan suatu
fakta bagaimana Pak Aminuddin Day mengusir Paduka Bunda Lia
Eden dan kami semua dari rumah Mahoni kecuali Eden bisa
membayar tanah rumah Mahoni seharga tujuh ribu triliun
dollar. Sedangkan dia sendiri saat ini tinggal dan menempati
rumah Paduka Bunda Lia Eden yang lainnya, yang dibeli oleh beliau
secara mencicil dari hasil usaha bunga keringnya yang sangat sukses
pada waktu itu.
Surat Pak Aminuddin tersebut ditujukan kepada Syamsuriati
Gustaman yang adalah nama lengkap Paduka Bunda Lia Eden yang
tercantum sebagai nama yang diberikan saat kelahiran. Adapun Lia
adalah panggilan sehari-hari.
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Demikian Kemahaadilan Tuhan yang mempergulirkan kodrat
setiap makhluk-Nya secara adil dalam hukum regulasi ruh. Dan baru
pada saat inilah Tuhan menjelaskannya, saat Tuhan menggelar
pengadilannya di muka bumi. Dan menjadilah Paduka Bunda dan
mantan suaminya sebagai orang yang lebih dahulu mendapatkan
Pengadilan Tuhan. Dan setelahnya adalah mereka yang memiliki
dosa terhadap Kerasulan masa lalu yang kemudian mengulanginya
pada masa kini.
Demikianpun perjalanan Paduka Bunda Lia Eden dengan
mantan suaminya dijadikan Tuhan sebagai sebuah pelajaran
Kemahaadilan Tuhan atas sistem regulasinya yang berputar searah
jarum jam untuk memperlihatkan Kemahaadilan Tuhan atas seluruh
ciptaan-Nya di alam semesta ini. Sebagaimana sistem regulasi ruh
berputar secara siklikal, demikianlah Tuhan merotasi segala ciptaanNya berikut memperjalankan setiap ruh menaik dan menurun dalam
perputaran rotasinya yang siklikal.
Paduka Bunda yang merupakan ruh Hawa yang diambil dari
ruh iblis, dipertemukan Tuhan dengan Adam yang diambil ruhnya
dari ruh malaikat. Keduanya dipertemukan di satu titik untuk
memulai peradaban baru di bumi. Dalam perjalanan kehidupannya,
ruh Paduka Bunda bertakdir menaik menjadi Ratu Surga, sementara
Pak Aminuddin Day itu menurun menuju ke arah kodrat sebaliknya.
Maha Suci Tuhan, kami tak akan pernah sampai pada keadaan
penjelasan ini kalau bukan karena Tuhan sendiri yang
memperjalankan kami untuk memberi penjelasan sebagaimana
penjelasan yang kami kemukakan ini. Kami sedang diperjalankan
Tuhan untuk memperagakan Kemahaadilan Tuhan terhadap seluruh
makhluk-Nya. Demikianlah Tuhan menyebut kami seperti dalam
Injil dengan sebutan “Anak Domba” yang dikorbankan untuk Tuhan.
Kami memang dijadikan dan diperjalankan Tuhan untuk menjadi
mata pelajaran-Nya, demi rahasia ruh yang dibukakan Tuhan di
dalam Kemahaadilan Tuhan terhadap seluruh makhluk-Nya.
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Tiadalah penjelasan tentang rahasia Keadilan Tuhan kepada
seluruh makhluk-Nya dalam regulasi ruh dapat diketahui oleh
khalayak bila bukan karena ada Utusan Tuhan yang
menyampaikannya. Tapi sungguh tak ada dalam pikiran dan
kesadaran kami kalau ada orang-orang yang terdekat kami sendiri
yang dijadikan Tuhan sebagai orang-orang yang berlawanan dengan
takdir Eden.
Demikian kami hanya berpasrah diri menyerahkan perjalanan
hidup kami kepada Tuhan. Demi Allah, penjelasan ini adalah
Rahasia Tuhan di dalam Hukum-hukum Regulasi Ruh dan
merupakan penjelasan nyata Lauhul Mahfudz yang dibuka Tuhan,
saat Tuhan menggelar Pengadilan-Nya di bumi ini menjelang
kekiamatannya.
Taklah mungkin bagi kami untuk mengarang semaunya
sebagaimana yang Anda tuduhkan karena mereka adalah orangorang terdekat kami, dan berjalan bersama kami sekian lama.
Banyak kenangan suka dan duka kami lalui bersama, tak terpikirkan
sama sekali kalau yang terjadi misalnya justru mantan suami dan
keluarga Paduka Bunda sendiri, bapak dari anak-anak darinya yang
harus berhadap-hadapan dengan takdir Eden. Kejadian ini tak ada di
antara kami yang menginginkannya karena sesungguhnya kami
menyayangi keluarga kami.
Betapa perihnya hati ini menjalani jalan takdir yang
berlawanan dan menuliskan segala Ketetapan Tuhan atas anak
sendiri ataupun mantan suami, demikianlah yang terjadi pada
Paduka Bunda. Semua berjalan dalam ketentuan tanpa dapat
dihindari dan dielakkan, sebagaimana yang sedang saya alami
bersama Anda. Sedangkan bagi saya, Anda adalah orang yang dekat
di hati saya, sebagaimana sekian lama kita bersama-sama
membahaskan Takdir ini di Halaqah Suci bersama dengan Bapak
Bambang Pranowo dan yang lainnya.
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Siapa yang mengira kalau Anda yang saya harapkan dapat
berjalan bersama-sama kami mengemban Amanah Tuhan dan dapat
menjembatani kami dengan pemerintah dalam hal ini Departemen
Agama, sehingga segala urusan Eden menjadi lebih mudah dan
lapang, tapi malah justru sebaliknya Anda lah yang berupaya saat ini
untuk menghabisi dan melumpuhkan Eden. Banyak yang menentang
Eden, tetapi tak ada orang yang sedemikian bersungguh-bersungguh
menentang Eden sebagaimana Anda. Padahal, hubungan kita baikbaik saja selama ini, sampai Elfa, putra Anda, memilih bergabung ke
Eden.
Seharusnya Anda juga dapat melihat dari sisi kami, bagaimana
keperihan itu harus kami lalui, demi sebuah Penjelasan Tuhan
tentang Kemahaadilan-Nya terhadap seluruh ciptaan-Nya. Kisah
pensucian Kerasulan di Eden adalah kisah-kisah yang tak
terpermanai dan terlalu bersenjangan standarnya. Karena kisahkisah pensucian Eden sifatnya kasuistik dan personal, dan juga
sangat pelik untuk dapat di angkat sebagai sebuah standar
keumuman pengajaran bagi masyarakat luas.
Pensucian itu dilakukan pada kami demi sebuah tugas dan
amanat yang sangat besar, yaitu pendirian awal bagi Surga Tuhan di
bumi-Nya ini. Malaikat Jibril Ruhul Kudus diberi kewenangan oleh
Tuhan mengadakan Pensucian Eden kepada setiap dari kami, di
mana beliau dibekali Tuhan dengan seperangkat parameter yang
harus
disucikannya
pada
diri
kami
terkait
dengan
pengimplementasian hukum regulasi ruh, reinkarnasi dan hukum
karma yang terliputkan pada diri kami masing-masing. Sehingga
Pensucian kami itu mencakup dosa-dosa kami di kehidupan masa
lalu, masa kini dan potensi kesalahan, karena pensucian itu sampai
kepada sifat dan karakter buruk serta potensi buruk kami.
Bahkan beliau dapat mensucikan kesalahan yang belum kami
lakukan karena pada beliau ada pengetahuan potensi buruk kami
yang harus dihilangkan. Jadi pensucian Surga itu apabila hendak
dimatematikakan, itu adalah bilangan 0 (nol) ke bawah atau minus.
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Sementara bagi masayarakat umum pensucian itu adalah dari 0 (nol)
ke atas atau plus.
Lebih jelasnya, bila di dalam mimpi kami berbuat dosa dan
kesalahan, maka itu sudah masuk dalam hitungan dosa. Sementara
pensucian masyarakat umum adalah sebuah dosa atau kesalahan
baru dinyatakan apabila itu sudah dilakukan
Dan sesungguhnya, proses pensucian ini tak mudah bagi kami
apabila bukannya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk
melampauinya, dan itulah sebabnya banyak hal dari proses
pensucian itu yang tak dapat dimengerti dan menyebabkan banyak
di antara kami tereliminasi atau mengundurkan diri.
Betapapun kisah-kisah itu adalah kisah keteladanan,
kesetiaan, kesucian dan pengorbanan. Karena spiritualitas
masyarakat pada umumnya tak dapat menjangkau tetapi dapat
dijadikan sebagai contoh keteladanan, sebagaimana ujian Para Rasul
dahulu. Maka kisah pensucian Eden tak dapat dijadikan standar bagi
masyarakat luas yang beragam dan heterogen. Kami menapaktilasi
pensucian para Rasul dahulu. Kami mengalami ujian-ujian yang
muskil dan tak mudah untuk dilewati. Standar kebenarannya
bukanlah standar kebenaran umum yang menjadi patokan dan
dasar. Karena Ujian-ujiannya tak dapat lagi diterka ke mana arah
yang ingin ditujunya.
Upaya Marzani Anwar Menggalang Dukungan dari
Keluarga Eden
Wahai Bapak Marzani Anwar, tiadalah seseorang yang diadili
Tuhan itu dapat menghindar dan mengelak atas dosa-dosanya itu
karena dari dirinyalah dosa-dosa itu terlahirkan kembali. Dan tanpa
disadari oleh perbuatannya itu sendiri dia mengulangi perbuatan
yang sama. Sungguh berkali-kali Anda menyatakan bahwa Anda
tidak memfitnah Eden melalui tulisan-tulisan yang Anda tuliskan
dan Anda sebarkan ke media massa Kompasiana.com. Tapi, tulisan
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Anda di atas adalah antitesa dari tesis Anda dan disertasi Anda
tentang Eden. Bagaimana mungkin Anda sudah bergelar profesor,
pejabat di Departemen Agama, pegiat HAM, kemudian menjadi
kalap hanya karena terusik oleh urusan anak Anda yang terpanggil
mengimani Eden, padahal Anda sendiri yang membawanya ke Eden.
Sementara selama ini Anda menuliskan tesis dan disertasi
Anda tentang pensucian Eden yang bermandikan air mata sementara
Anda menjadikan itu hanya untuk meraih gelar-gelar Anda, dan
kedudukan Anda, tanpa ada rasa empati sama sekali dengan apa
yang kami alami. Sekarang Anda menulis lagi tentang kami dan
menuduh kami sebagai “orang-orang yang tidak punya hati” dan
justru bangga karena berhasil melampaui ujian kesetiaan kepada
Tuhan sementara Anda mengeksploitasi keperihan yang kami alami.
Sebagaimana yang Anda tuliskan:

“…Sampai ketika ia menderita sakit sudah semakin parah, ia
berwasiat, “ kalau aku mati jangan ada anak cucuku yang di
Eden menyentuh mayat saya”, Saya tidak hendak
memperpanjang kisah-kisah keluarga seperti ini (maaf aku
benar-benar tidak kuat menahan tangis saya dalam menulis
ini).”
Bapak Marzani Anwar, kami adalah anak-anaknya yang amat
sangat mencintai orang tua. Kebahagiaan kami yang tertinggal
setelah Ibu tiada, adalah mengurusi Bapak dengan sebaik-baiknya.
Anda hanya mendengar dan kemudian menuduh kami dan
mengeksploitasi kisah ini untuk menunjukkan kekejaman Eden
terhadap keluarga sehingga terlihat kami sudah tidak mempunyai
hati lagi. Saya ingin balik bertanya kepada Anda, apa yang terjadi
setelah Anda berhasil memenjarakan Elfa di Yayasan Rehabilitasi
Narkoba dan Stres berbulan-bulan tanpa bisa berkomunikasi dengan
dunia luar dan tak bisa ditemui oleh siapa pun kecuali atas izin
Anda.
Sudah sedemikian rupa perlakuan Anda kepada Elfa yang
sudah dewasa, namun adakah dia membenci Anda sebagai orang
264

tuanya seberapapun perlakuan kasar Anda kepadanya. Saya yakin
selagi Elfa memegang teguh perjanjiannya dengan Tuhan
sebagaimana yang telah diikrarkannya, tak akan ada kebencian dan
kekotoran di hatinya terlebih kepada kedua orang tuanya. Tak akan
dia berkata kasar seberapapun sakit hati dan perihnya. Dia tetap
mencintai orang tuanya, anak-anaknya dan juga istrinya, dan juga
saudara-saudaranya. Dia hanya meminta seluruh orang-orang
terdekatnya mau mengikhlaskan dirinya untuk menempuh
perjalanan hidup yang diyakininya, tanpa sedikitpun bermaksud
menyakiti siapa pun, apalagi orang-orang terdekatnya.
Ujian dan cobaan yang paling berat yang kami alami adalah
dari orang-orang terdekat yang mencintai kami dan kami pun
mencintainya. Tuduhan sesat dan murtad yang dialamatkan kepada
kami dan juga putusan fatwa MUI dan para ulama-ulama Islam tak
memungkinkan kami menjalani hidup dengan tenang. Agama
ternyata demikian dahsyat pengaruhnya terhadap kehidupan
masyarakat pada saat ini. Telah banyak energi dihabiskan dalam
kehidupan untuk terlibat dalam urusan yang tidak berguna.
Banyak di antara teman-teman Eden yang wanita harus
bercerai dengan suaminya karena para suami mereka memandang
haram hukumnya memiliki istri yang telah murtad dari Islam. Belum
lagi mereka menjadi pembicaraan masyarakat dan juga pers yang
senantiasa memojokkan. Bertahun-tahun kami jalani ini semua.
Sungguh saya senang ketika Anda datang sebagai peneliti dan
ingin mengetahui lebih dekat Eden. Tapi ternyata ketika kehidupan
Anda terusik sedikit saja, Anda demikian kalapnya dan memobilisasi
massa untuk melumpuhkan Eden, padahal tadinya saya berharap
Andalah yang dapat menjembatani masyarakat agar dapat
memahami Eden. Tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Suatu hari saya bertemu dengan adik saya, Fikri. Katanya dia
ditelpon Bapak Marzani Anwar yang menanyakan apakah di
keluarga besar saya (Abdul Rachman) ada yang tidak setuju dengan
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Eden, dan kemudian meminta tolong Fikri untuk dibantu
mencarikannya. Tapi Fikri menjawab di keluarga kami baik-baik
saja. Kemudian Pak Marzani bertanya tentang bagaimana orang tua?
Fikri pun menjawab bahwa kedua orang tua kami sudah tidak ada.
Saya pun bertanya kepada Fikri dari mana Pak Marzani tahu Fikri
dan nomor telpon mu Fikri? Fikri menjawab dari temannya yang
bernama Daniel yang sekarang bekerja di Departemen Agama. Kata
Daniel, Pak Marzani menangis minta diberikan nomor kontak Fikri,
dan akhirnya dia memberikan nomor handphone Fikri ke Pak
Marzani.
Sebegitu gigihnyakah Anda bergerilya ke mana-mana mencari
orang-orang dari kalangan keluarga kami yang tidak setuju kami
berada di Eden? Apa yang hendak Anda capai dengan ini semua?
Membenturkan kami dengan orang-orang yang kami cintai? Apakah
tidak cukup Anda melaporkan kami ke Polisi, MUI, Komnas Anak,
Departemen Agama, media massa, media elektronik, media sosial
dan sebagainya.
Di dalam tulisan yang Anda kirim pun kepada kami, Anda
menangisi pilunya Alm. Bapak Soediono, (bapak dari istri saya) yang
pernah mengadu kepada Anda karena ditinggal anaknya, karena
memutuskan
untuk menetap dan berada di Eden. Karena
kekecewaannya itulah yang membuatnya kemudian berwasiat agar
kalau beliau meninggal dunia, anak dan cucunya tak diperkenankan
menyentuh mayatnya. Lalu Anda pun menambahkan dengan
menuliskan sebagaimana berikut ini:

“Kondisi yang sungguh memilukan demikian, di mata orang
Eden, tampaknya justru dijadikan kebanggaan sebagai
‘keberhasilan dalam uji kesetiaan pada tuhannya’. Kekejaman
Eden, dengan dalih memihak ‘kepentingan Tuhan’ seperti itu,
menjadi tanda kemenangannya.”
Tuhan-lah yang tahu keperihan hati kami yang harus
menghadapi permasalahan berhadapan dengan orangtua dan
keluarga sebagaimana yang dialami istri saya. Sedangkan ia harus
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menanggung kepedihan bagaimana orang yang dicintainya dan
dihormatinya pun berjalan ke berbagai pihak, termasuk menemui
Anda, untuk mengadukan permasalahannya yang tak hendak
menerima keberimanan putrinya kepada Eden sebagaimana halnya
Anda.
Sedangkan putrinya yang hatinya telah terpanggil sedemikian
mendalam dan berjanji kepada Tuhan untuk menyertai perjuangan
Eden yang masih disesatkan dan dihinakan, tak bisa meluluskan
keinginan ayahandanya sebagaimana Elfa pun tak bisa melepaskan
imannya, karena iman adalah panggilan hati.
Pilihannya untuk menetap bersama Eden sesungguhnya bukan
hal yang luar biasa. Karena sebagai seorang wanita karir pada waktu
itu, ia sering harus pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaannya,
bahkan sampai hitungan tahun karena urusan kariernya. Sungguh,
untuk itu seluruh keluarganya mendukungnya, namun ketika ia
memilih untuk menyertai perjuangan Eden, keadaannya berubah.
Begitulah fanatisme keagamaan yang tak bisa mentoleransi
keyakinan orang lain. Demikianlah orangtua yang tak hendak
menerima pilihan keyakinan anaknya. Barangkali itu adalah tanda
cinta seorang ayah yang tak menginginkan anaknya tersesat
sebagaimana Eden memang dinyatakan sesat. Namun, iman adalah
panggilan jiwa. Maka dalam kepedihannya, istri saya menguatkan
hatinya untuk tetap meneguhkan hatinya bersama Eden, walaupun
pada waktu itu suami dan ayahanda juga saudaranya menentangnya.
Dan jangan katakan itu sebagai kepongahan atau kebanggaan,
karena semua itu dijalaninya dengan berurai air mata memohonkan
Pengampunan dan Penguatan Tuhan, dan menyerahkan segala
urusan keluarganya kepada Tuhan agar Tuhan berkenan
memberikan penyelesaian yang terbaik. Sungguh cintanya kepada
bapaknya tak melunturkan imannya, karena iman yang menjadi
pilihannya
itu yang masih ditolak oleh masyarakat karena
dinyatakan sesat. Dalam saat seperti itu, ia pun mendapatkan
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penguatan dari Tuhan, melalui Firman-Nya salah satunya dari Injil
Matius 10: 34-39, Yesus membawa pemisahan Bagaimana
mengikut Yesus. Dan inilah masa penggenapan dari Firman itu
tergenapi, ternyata kamilah yang diperjalankan Tuhan untuk
menggenapinya.
"Jangan kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk
membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk
membawa damai, melainkan pedang. Sebab Aku datang
untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan
dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan
musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barangsiapa
mengasihi bapa atau ibunya lebih dari pada-Ku, ia tidak
layak bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki
atau perempuan lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku.
Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia
tidak layak bagi-Ku. Barangsiapa mempertahankan
nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barangsiapa
kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya.”
(Injil Matius 10:34-39)
Demikianlah, kami diperjalankan Tuhan menapaki jalan
pensucian saat Tuhan menggenapi Perjanjian-Nya atas Surga dan
Kerajaan-Nya yang dijanjikan oleh-Nya. Sungguh sangat sulit bagi
kami memahami ayat di dalam Matius 10: 34-39 sampai Tuhan
sendiri yang memperjalankan kami untuk menggenapi ayat-ayat di
atas. Bagaimana sesungguhnya maksud dan makna ayat yang
demikian keras dan ekstrimnya tergenapi.
Sesungguhnya itu terjadi saat Surga didirikan dan saat Ruhul
Kudus datang membawa penghakiman dari Tuhan, untuk mengadili
umat manusia yang berdosa dan mengumpulkannya menjadi satu.
Di dalam kehidupan ini, Tuhan mengumpulkan orang-orang yang
memanggul amanah Kerasulan dahulu dengan orang-orang yang
berseberangan pada masa lampau, untuk sebuah penjelasan
Kemahaadilan-Nya
sekaligus
perimbangan-perimbangannya.
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Demikianlah sesungguhnya takdir Anda dahulu dengan anak Anda,
Elfa, berseberangan. Anda adalah Imam Agung Kayafas, sementara
Elfa adalah ruh Simon Petrus.
Demikianpun ada di antara kami yang bertakdir sama. Saat
telah tiba waktunya Tuhan memisahkan di antara kami dan itu
berjalan secara alami karena penyikapan yang berbeda, bukan suatu
yang dipaksakan. Karena penjelasan itu datang setelah peristiwa itu
terlangsungkan sebagaimana kejadian diri Anda dengan anak Anda.
Jadi makna sesungguhnya dari ayat tersebut adalah
pemisahan itu terjadi secara natural dan tidak dipaksakan, karena
masing-masing pribadi mengikuti nalar dan panggilan karmanya
masing-masing sehingga antara anak dan orang tua berseberangan
secara sangat dalam. Padahal, keduanya saling menyayangi dan
saling mencintai. Sesungguhnya Kemahaadilan Tuhan itu luar biasa
terhadap para Rasul-Nya maupun yang menjadi penentangnya.
Hukum regulasi ruh memberikan sebuah penjelasan tentang
Perimbangan-perimbangan Tuhan terhadap dosa dan pahala yang
tidak selalu dapat dilihat secara hitam putih.
Jadi sesungguhnya ayat-ayat itu berlaku secara khusus dan
bukan secara umum dan sifatnya kasuistik dan terselenggarakannya
ayat tersebut berlangsung secara alami. Dan terjelaskan makna yang
sesungguhnya saat Tuhan menggelar Pengadilan-Nya untuk menjadi
pelajaran dan pengajaran dan untuk sebuah keadaan yang dituju
oleh Tuhan, ketika Dia berkehendak sedang mencari orang-orang
yang dapat setia menjadi Pelayan-Nya untuk menunaikan tugastugas Kerasulan akhir zaman yang berat, sebuah takdir untuk
menurunkan Surga di bumi, pertolongan bagi umat manusia.
Kesimpulan
Dari penjelasan kami atas tulisan-tulisan Anda di
Kompasiana.com dan juga di blog Anda tentang Eden, dan Surat
Untuk yang Terhormat Ibu Lia Eden serta yang terakhir surat yang
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Anda kirimkan dengan judul “MUI Diminta Anulir Fatwa Sesat
Eden”, terlihat jelas bahwa Anda sesungguhnya telah
memutarbalikkan fakta dan memanipulasi Wahyu-wahyu Tuhan
yang kami sampaikan ke publik dan kemudian menjadikannya
sebagai senjata untuk menyerang kami. Kerancuan Anda dalam
memahami segala keadaan di Eden, dan ketidakpahaman Anda
menjadikan Anda selalu berfikir bertolak belakang dengan keadaan
dan makna substansial dari keadaan kami.
Adapun kami dapat menyimpulkan cara Anda di dalam
memutarbalikkan segala penjelasan di Eden. Cara yang pertama
Anda lakukan adalah dengan mengutip Wahyu-wahyu Tuhan atau
penjelasan Malaikat Jibril dari Risalah Eden dan kemudian
mencabut teks tersebut dari konteksnya dan kemudian Anda
memanipulasinya dengan mengarahkan pengertiannya kepada yang
ingin Anda tuju, sementara subyek dan obyeknya Anda tentukan
sesuai dengan pemikiran, selera, keinginan dan tujuan Anda sendiri.
Padahal, kami tidaklah pernah berkata-kata sebagaimana
yang Anda tuliskan dan Anda nyatakan sebagai pernyataan atau
penjelasan dari kami. Anda membuat kesimpulan sendiri terhadap
kami untuk menggiring masyarakat agar terbentuk opini publik
sebagaimana yang Anda ingin bentuk. Semua itu tentu saja Anda
lakukan demi untuk memancing kemarahan umat Islam terhadap
Eden. Sehingga cita-cita Anda yang sering Anda nyatakan ke
berbagai pihak menjadi terlaksana, yakni ‘melumpuhkan dan
memusnahkan Eden’ baik melalui pembentukan opini maupun lewat
pelaporan ke kepolisian dengan pasal penodaan agama.
Kesalahan Anda selanjutnya adalah ketidakpahaman Anda
terhadap fungsi kami yang hanya sebagai penyampai Wahyu-wahyu
Tuhan kepada publik dan bukan sebagai eksekutor keberlaksanaan
isi Pewahyuan tersebut. Kami hanya menjalankan Perintah Tuhan
menyampaikan Wahyu-wahyu-Nya. Tetapi tidak dalam posisi
mengeksekusi bagaimana Wahyu-wahyu Tuhan itu terlaksana. Di
sanalah kerancuan Anda dalam berpikir yang tak bisa membedakan
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kedua hal tersebut. Antara Fatwa Tuhan dengan dengan keberadaan
kami sebagai penyampai.
Karena sesungguhnya terpilah antara kami dengan Wahyuwahyu Tuhan yang kami sampaikan karena tugas kami hanyalah
melepaskannya ke publik, dan semestalah yang membuat Wahyuwahyu Tuhan itu terlaksana menjadi nyata bukan oleh kami. Tapi
Tuhan-lah yang kelak menjadikan Wahyu-wahyu-Nya itu menjadi
nyata dan diterima oleh manusia secara alamiah sesuai dengan
proses dan sistem alam Tuhan yang mempergulirkannya. Karena
Surga dan Kerajaan Tuhan ada di dalam Kuasa Tuhan semata. Kami
ini menyatu dalam keterpilahan. Untuk mudahnya, saya ingin
memberikan contoh kepada Anda sebagai berikut.
Bila ada Fatwa Tuhan “tentang netralitas agama bagi Surga”,
maka implementasi dari fatwa tersebut itu ada dalam domain Ilahi.
Jadi bukan kami yang mengeksekusinya sebagaimana yang Anda
tuduhkan kepada kami. Urusan keyakinan adalah urusan yang
sangat hakiki dan sangat pribadi. Karena itu tidak ada kekuatan
sebesar apa pun kekuatan itu yang dapat memaksakan sebuah
keyakinan untuk diterima. Urusan keyakinan adalah Urusan Tuhan
dan semesta yang mempergulirkannya. Tidak ada kuasa manusia
seberapapun kekuasaannya yang dapat memasuki wilayah keyakinan
seseorang dan mengubahnya. Seberapapun besarnya kekuasaan
seseorang itu niscaya akan gagal karena wilayah keyakinan berada
dalam domain Ilahi dan semesta.
Sebagai contoh yang lainnya lagi adalah ketika Tuhan telah
memfatwakan Penyatuan Semua Agama, Paduka Bunda bahkan
masih diperintahkan Tuhan untuk membuat nasi bungkus bagi para
napi yang ada di Rutan Pondok Bambu untuk berbuka puasa dan
juga diperintahkan untuk mengebor sumur air untuk Mushalla
Rutan Pondok Bambu dan memasanginya mesin penjernih air,
karena air yang digunakan untuk wudhu di sana itu kuning dan
berbau. Jadilah Paduka mengupayakan mencari tukang bor sumur
hingga menemukan air yang bersih dan jernih untuk kebutuhan
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wudu dan shalat di Mushalla Rutan Pondok Bambu. Demikianpun
para tamu yang datang ke Eden, mereka leluasa untuk melaksanakan
shalat.
Kesalahan Anda yang ketiga adalah Anda tak bisa
membedakan pelajaran dan pengajaran Kerasulan di Eden dengan
pengajaran untuk publik dan masyarakat luas. Tiadalah Tuhan
berwahyu kembali dan menurunkan Malaikat Jibril untuk sebuah
urusan yang sederhana, sebagaimana saat ini. Eden adalah Takdir
Kerasulan di akhir zaman.
Demikian kami yang terpanggil ke Eden adalah orang-orang
yang memiliki ruh untuk menyelesaikan dan menjalankan proses
Kerasulan ini dengan segala permasalahan kami. Setiap manusia
memiliki karma dan darmanya sendiri-sendiri dan pertanggung
jawabannya sendiri-sendiri. Mereka yang terpanggil ke Eden
termasuk Anda adalah orang-orang yang memang memiliki beban
ruh masing-masing.
Tuhan yang memanggilnya dan mengumpulkannya di Eden
agar dapat kiranya menebus segala karma-karma masa lalu. Dan
Malaikat Jibril menuntun kepada kami bagaimana cara
penebusannya agar kami dapat melunasi segala hutang-hutang kami
di masa lampau, maupun bagaimana kami menuntaskan
pertanggungan jawab kami pada masa kini. Karena disebutkan
bahwa di antara kami ada beberapa reinkarnasi para Nabi yang
memiliki kewajiban meluruskan kembali agama yang dibawanya,
yang telah mengalami penyimpangan dan agar kembali sebagaimana
pada awal diturunkannya.
Karena sesungguhnya agama yang merupakan jalan menuju
Tuhan sudah dituhankan oleh umatnya masing-masing, sedangkan
mereka pun mengkultuskan para Utusan-Nya. Dan kewajiban
kamilah untuk mengembalikan ajaran itu kembali seperti sediakala
diturunkan. Demikianlah para Utusan itu dimintai pertanggungan
jawab oleh Tuhan. Di Eden-lah Tuhan mengumpulkan para Utusan-
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Nya dahulu untuk dimintai pertanggungan jawab sekaligus sebagai
saksi Tuhan saat Tuhan menggelar Pengadilan-Nya.
“Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiaptiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan
Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas
seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al
Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta
rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah
diri.” (Al Quran Surat An Nahl ayat 89)

Demikian, Tuhan mensucikan kami semua sampai pada
kesucian setara sebagaimana yang dikehendaki-Nya, agar kami
dapat mengemban Amanah Tuhan kembali. Di samping itu Tuhan
pun menyatukan kami bersama-sama dengan orang-orang yang
dahulu menjadi penentang Rasul sebagaimana Anda.
Tapi Kasih Sayang Tuhan yang telah memperjalankan Anda
sampai ke Eden yang sedianya bertujuan agar Anda juga dapat
membayar hutang-hutang Anda di masa lampau terhadap Kerasulan
dengan memperbaikinya di masa Kerasulan akhir zaman ini.
Sayangnya itu tak Anda syukuri dan juga tak Anda gunakan
sebagaimana mestinya. Anda malah kembali menjadi penentang dan
pemfitnah yang nyata terhadap Eden sebagaimana yang dahulu
Anda lakukan kepada para Utusan Tuhan.
Sungguh setiap dari kami membawa dirinya masing-masing
di hadapan Tuhan. Demikianpun seluruh peristiwa yang terjadi di
Eden bukanlah karangan yang semaunya. Semua telah termaktub
dalam ketentuan yang telah pasti. Bahwa inilah hari Pengadilan
Tuhan (Mahsyar) di bumi ini. Tuduhan-tuduhan itu tak mungkin
keluar dari seorang Marzani Anwar yang saya kenal selama ini, kalau
bukan karena Anda itu memiliki dosa Kerasulan di masa lalu yang
digenapkan Tuhan di masa penggenapan Pengadilan dan
Penghakiman-Nya dinyatakan.
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Itulah yang tak dapat Anda tolak karena kesalahan dan dosadosa yang Anda buat berupa hujatan dan fitnah terhadap Eden saat
ini sama dengan yang Anda buat dahulu. Sungguh, Anda telah
mengulangi kembali kesalahan dahulu yang pernah Anda lakukan.
Sungguh rahasia ruh adalah Urusan Tuhan semata, di mana
tak satu pun di antara kami yang mengetahuinya sampai Tuhan
sendiri yang membukakannya kepada kami. Setelah bukti-bukti
kongkrit itu telah mencukupi sebagaimana yang terjadi pada Anda,
yang telah mengulangi kesalahan Anda dahulu, sungguh tak terlintas
pun di benak kami kalau Anda ternyata adalah reinkarnasi Imam
Agung Kayafas yang dahulu menyalib Yesus, sekaligus juga
reinkarnasi Bishop Pierre Cauchon yang bertanggung jawab atas
eksekusi mati dengan cara membakar hidup-hidup Joan of Arc.
Sampai saatnya Tuhan sekarang ini membuka rahasia
identitas ruh Anda itu, sungguh Tuhan-lah yang menyatakan itu
kepada kami, sedangkan dari kami, tak terlintas sedikitpun pada
pemikiran kami. Kami hanya kaget dan serasa tak bisa mempercayai
penglihatan kami sendiri melihat apa yang Anda lakukan terhadap
Eden dengan membuat opini dan fitnah sedemikian rupa agar Eden
itu musnah hanya karena Elfa mengimani Eden semata, padahal
hubungan kami dan Anda selama ini baik-baik saja.
Wahai Bapak Marzani, ketahuilah bahwa semakin banyak
upaya dan strategi yang Anda lakukan untuk melumpuhkan Eden,
semakin pula terkumpul segala macam kesalahan yang dapat
menjadi penanda identitas ruh Anda sebagai penentang Rasul di
masa lalu dan masa kini.
Melihat fitnah dan opini publik yang Anda buat, bila bukan
karena Perlindungan Tuhan terhadap Eden niscaya Anda sudah
berhasil melumpuhkan Eden, sebagaimana Eden dulu pernah
dipenjara karena pelaporan kepada polisi. Namun, puji syukur kami
kepada Tuhan yang menyatakan bahwa Perlindungan Tuhan
terhadap Eden sudah sampai waktunya dan kami pun sudah
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menebus segala kesalahan dan dosa kami dalam pensucian selama
hampir 20 tahun lamanya. Bahkan apa-apa yang Anda tuliskan
tentang kami, tak terpikir oleh kami bagaimana Anda bisa
memikirkannya dan melakukannya. Kami hanya heran melihat
kegigihan dan stamina Anda yang terus berupaya menghabisi Eden.
Barulah kemudian kami diberitahu bahwa Anda adalah reinkarnasi
Kayafas dan Bishop Pierre Cauchon.
Tuhan mengatakan bahwa begitulah dahulu apa yang
dilakukan oleh kedua tokoh legendaris penentang Rasul itu, gaya
dan caranya sama persis seperti yang Anda lakukan terhadap Eden.
Kegeraman mereka dan kegeraman Anda sama. Demikianlah Anda
sendiri yang telah membuka jati diri identitas ruh Anda, dan Tuhan
menjadikannya itu sebagai bukti kesalahan yang kongkrit atas
Surga-Nya.
Demikian Tuhan menjadikan kisah hidup antara saya dengan
Anda dalam posisi yang berhadap-hadapan tanpa saya dan Anda
bisa hindari. Karena segala kesalahan dan hujatan yang Anda
tuduhkan kepada Eden yang merupakan Surga Tuhan itu telah Anda
sebarkan kepada publik dan masyarakat secara luas. Sedangkan saya
sendiri diperintahkan Tuhan untuk menjawab segala tuduhan, fitnah
serta kesalahpengertian Anda terhadap Takdir Tuhan di akhir zaman
ini. Dan ini pun merupakan keniscayaan tugas dan kewenangan saya
sebagai Imam Mahdi yang ditunjuk Tuhan.
Saya melakukan ini semua sebagai Perintah Tuhan untuk
meluruskan apa-apa yang Anda persangkakan kepada kami dan
semoga penjelasan ini dapat menjernihkan pemahaman masyarakat
terhadap Eden yang telah sempat membaca tulisan-tulisan Anda.
Semoga balasan dan jawaban yang saya berikan dapat menjadi
pengajaran bagi publik.
Atas Nama-Mu Tuhan Yang Memiliki Takdir Surga dan
Kerasulan akhir zaman, hamba-Mu menghaturkan sembah sujud
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dan permohonan Pengampunan-Mu apabila ada kekurangan di
dalam hamba menjawabkan dan meluruskan pernyataanpernyataan Bapak Marzani Anwar. Semoga Engkau berkenan
dan memberkati upaya hamba ini. Dan apabila Engkau berkenan,
kiranya Engkau memperkenankan hamba memohon kepada-Mu
agar Engkau berkenan memberikan pencerahan kepada Bapak
Marzani Anwar dan keluarganya, sebab betapapun, beliau
adalah ayah dari saudara kami yang kami cintai, Elfa Diasmara,
yang pastinya sangat mencintai orang tua dan keluarganya.
Kiranya Engkau berkenan memberkati Elfa Diasmara dengan
memberikan
kepadanya
akhir
yang
terbaik
bagi
permasalahannya dengan orang tua dan keluarganya. Engkaulah Tuhan Yang Maha Menggenggam hati, semoga Engkau
berkenan atas permohonan hamba. Namun, kepada-Mu hamba
serahkan segala keputusan karena Engkau-lah Tuhan Yang Maha
Mengetahui dan Maha Bijaksana serta Maha Adil dan Maha
Tegas.
Mahoni, 8 Maret 2016

Tulisan ini terwujud demi untuk menjawabkan tulisan-tulisan Bapak
Marzani Anwar di Kompasiana.com, di blognya dan beberapa yang
dikirimkan kepada kami guna meluruskan kesalahpahaman terhadap
Eden. Bapak Marzani Anwar adalah seorang peneliti di Balitbang DKI
Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia. Tesis dan disertasinya
adalah tentang Eden, namun sejak anaknya Elfa Diasmara bergabung ke
Eden pada 25 Mei 2015, ia dan keluarganya memusuhi Eden.
Tesisnya tentang Eden menjadi Antitesis. Dan sejak itu ia banyak menulis
tentang Eden untuk mendiskreditkan Eden, dan lebih jauh lagi ia dan
keluarganya berupaya untuk memenjarakan Eden kembali dan
memusnahkannya. Sementara Elfa telah diambil paksa dari Eden olehnya
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dan disekap di Yayasan Panti Rehabilitasi Narkoba dan Orang Stress,
Tasikmalaya sejak September 2015. Kumpulan tulisan-tulisannya ada di
Website
Eden
di
https://komunitaseden.com/category/ruangpenyelarasan/ dan di https://komunitaseden.com /category/ruangeksibisi-kemarahan/.
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Bedanya Filosof dengan Nabi
Para Nabi menjelaskan sesuatu yang
“tak terhingga” dari yang ”terhingga” sehingga
mudah dimengerti. Sementara para filosof
menjelaskan sesuatu yang “tak terhingga” dari
yang “tak terhingga pula” sehingga sulit
dipahami.

D

i awal perjumpaan saya dengan Paduka Bunda Lia
Eden, yaitu sekitar tahun 1996-1997, saya pernah
bertanya tentang Tuhan dan alam semesta-Nya kepada
beliau. Suatu pertanyaan yang selama itu tak pernah terjawab secara
tuntas, baik melalui ilmu filsafat, agama maupun sains. Setiap
jawaban yang saya dapatkan selalu saja masih menyisakan
pertanyaan yang lainnya lagi, dengan kata lain tak pernah sampai
kepada sebuah konklusi jawaban yang utuh. Sungguh sulit sekali
bagi saya untuk mendapatkan konklusi dari pertanyaan di seputar
Tuhan dan semesta-Nya.
Para filsuf Yunani seperti Aristoteles misalnya, menyatakan
bahwa alam semesta itu tidak dicipta tetapi dia ada dengan
sendirinya. Dan para filsuf Islam dari mulai Al Kindi, Al Farabi
sampai Ibnu Rusyd berupaya untuk mengislamkan filsafat Yunani
dengan menyatakan bahwa alam semesta itu dicipta oleh Tuhan.
Tetapi perdebatan kemudian muncul, kapan dan keawalan dari
penciptaan itu bermula. Di sisi lain, sains menyatakan bahwa ada
hukum teori kekekalan massa dan energi
Namun di suatu hari yang indah, ketika saya dan Paduka
Bunda sedang berada di rumah beliau di Sunter, sambil dudukduduk santai, saya mengajukan pertanyaan itu kepada beliau. Dan
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saya sungguh terperanjat sekali ketika tiba-tiba saja Paduka Bunda
menjawabkan pertanyaan saya itu dengan sangat sederhana sekali,
dengan istilah yang sangat mudah, tapi jitu dan benar jawabannya.
Sebuah jawaban yang tidak pernah saya perkirakan sebelumnya.
Sebuah jawaban yang sangat sederhana untuk sebuah pertanyaan
yang sangat sulit, yang selama itu belum saya dapatkan konklusi
jawabannya.
Kata Paduka Bunda, Malaikat Jibril menjelaskan hal itu
kepada beliau melalui analogi sebuah Jeruk Sunkist:
“Kalau sebuah jeruk Sunkist dibelah dua di tengahnya
dengan arah yang memotong serat, terpandanglah lubang
inti dari jeruk itu. Di dalam keliputan Kebulatan Tuhan Yang
Maha Besar, letak inti jeruk itu dapat dipadankan serupa
dengan penempatan Koordinat Inti Ruh Tuhan di alam
semesta. Sedangkan keseksamaan liputan Ruh Tuhan adalah
meliputi segenap permukaan kulit atau permukaan
Kemahaglobalan Tuhan Yang Membulat seperti buah jeruk
itu.
Seluruh isi jeruk dan biji-bijinya anggap saja atau
perumpamakan sebagai benda-benda alam semesta, yaitu
seluruh bintang-bintang dan planet-planet di seluruh alam
semesta-alam semesta. Adapun garis-garis putih halus dari
inti jeruk ke kulit jeruk itu adalah bagaikan garis pembatas di
antara lingkaran penampang jeruk itu, dan merupakan juga
garis lajur aliran ruh dari inti semesta ke semua arah dan
sebaliknya. Dan itulah Ruh Tuhan yang sesungguhnya,
demikian Tuhan mengelola kehidupan di alam semesta dan
seluruh makhluk hidup di dalamnya
Sedangkan bagian warna putih kulit jeruk itu dapat
diumpamakan sebagai kuasa keliputan Ruh Tuhan, yang
mengelilingi dan meliputi seluruh alam semesta dan seluruh
makhluk hidup dalam semesta, dan senantiasa dalam
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keterhubungan yang baku secara menyeluruh dengan Tuhan.
Bilamana kedua belah jeruk itu disatukan kembali, maka
begitulah pertautannya merupakan suatu keglobalan.
Sebagaimana bulatan yang menerangkan liputan semestasemesta di dalam satu keglobalan. Jadi keliputan alam
semesta itu berwujud bulat, dan itulah Wujud Tuhan yang
sesungguhnya.”
Penjelasan yang luar biasa sekali. Akhirnya saya menemukan
jawaban dari sebuah pertanyaan yang sekian lama berkecamuk di
dalam pikiran saya. Itulah alam semesta . Dan kalau bertanya
tentang Tuhan maka Bentuk dan Wujud Tuhan itu bulat seperti
jeruk itu. Dan seluruh alam semesta-alam semesta yang tak
terhingga jumlahnya itu tertangkupkan dalam Kemahabulatan
Tuhan Yang Bulat seperti jeruk itu. Karena itulah Wujud Tuhan,
Tunggal, Esa, Monotheisme Mutlak.
Kemahabulatan Tuhan itu tak terhingga. Jadi jangan
bayangkan ada kehidupan atau ada bulatan lain di luar
Kemahabulatan Tuhan itu. Dan alam semesta itu sudah ada sejak
keawalannya. Karena itu jangan bertanya kapan Tuhan menciptakan
keawalannya karena keawalan maupun keberakhirannya ada pada
Tuhan, karena Dia sudah ada sejak Keawalannya hingga
Keakhirannya. Dia-lah Kehidupan itu yang selama-lamanya Ada
untuk adanya kehidupan seluruh benda-benda semesta dan semua
makhluk di dalam-Nya. Dia yang memberi hidup dan kehidupan
maka Dia hidup selamanya tak akan pernah berakhir.
Sungguh tak disangka, saya mendapatkan suatu jawaban
yang sangat mudah dari pertanyaan yang sangat sulit. Dan itulah
yang membedakan seorang Nabi dan filsuf. Para filsuf itu memulai
penjelasannya dari yang tak terhingga, tapi kemudian tak
menemukan pijakan untuk berpijak. Jadilah kemudian teoriteorinya mengawang karena tak tahu di mana dia harus meletakkan
pijakan berpikirnya itu.
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Sementara para Nabi menjelaskan segala sesuatu yang “tak
terhingga” dari “yang terhingga.” Sehingga dia sudah meletakkan
dasar pijakannya terlebih dahulu. Karena para Nabi itu
mendapatkan pengetahuannya langsung dari Tuhan yang
merupakan Pemilik dari kesemuanya. Karena Tuhan-lah yang
menjelaskan kepadanya sehingga Tuhan sangat mudah menjelaskan
tentang Diri-Nya, yang tak terhingga itu, dari sesuatu yang paling
sederhana sekalipun. Karena semua ciptaan-Nya itu dapat dijadikan
penjelasan tentang Diri-Nya. Karena semua ciptaan-Nya itu adalah
perwujudan dari Diri-Nya.
Saya pun menjadi terkagum-kagum dengan penjelasan itu.
Dan saya pun jadi mengerti mengapa Tuhan memilih seorang
Utusan-Nya itu dari seorang yang sederhana berpikirnya, lugas
pandangannya dan tidak berpengetahuan sebelumnya, atau “ummi”
atau “kosong.” Sebagaimana itu dapat diibaratkan sebagai gelas yang
mudah diisi oleh air atau apa pun karena masih belum terisi.
Andaikata penjelasan itu datang kepadaku, pasti saya akan berpikir
berputar-putar sebagaimana filsuf itu berputar-putar karena tak
terbiasa berpikir dari sesuatu yang sederhana.
Demikianlah saya mengagumi penjelasan “sederhana yang
tidak sederhana” itu dalam waktu yang sangat lama. Dan 18 tahun
kemudian, penjelasan Paduka Bunda tentang alam semesta dan
Tuhan itu berkorelasi dan dikongkritkan dengan temuan pemetaan
alam semesta yang didapat melalui sains dan teknologi. Tanpa
sengaja kami menemukan di internet tentang pemetaan alam
semesta oleh para ilmuwan dari University Portsmouth yang
membuat peta 2MASS (Two Micro All-Sky Survey) Redshift Survey.
Para ahli astronomi itu mengungkapkan bahwa peta alam semesta
yang digambarkannya itu mencakup 380 juta tahun cahaya yang
meliputi 45000 galaksi tetangga Bimasakti.
Melalui temuan itu kekongkritan penjelasan Paduka Bunda
dahulu itu terwujudkan secara ilmiah. Maha Besar Allah Pemilik
Alam Semesta dan Ilmu Pengetahuan. Darinya keliputan
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Kemahaglobalan
Tuhan
dapat
dituangkan
perkaliannya
sebagaimana perkalian kesimultanan diagram yang sudah
ditemukan oleh ilmuwan 2MASS( Two Micro All-Sky Survey)
Redshift Survey tersebut. Tapi keliputan Kemahaglobalan Tuhan itu
bisa mencapai ratusan ribu kali atau tak terhingga kelipatan
perkaliannya.
Selanjutnya Tuhan berwahyu kepada beliau bahwa
Kemahabulatan Tuhan itu sesungguhnya telah terindikasi oleh
penemuan Einstein dalam Teori Relativitas Umumnya bahwa
pengaruh gaya berat bukanlah lantaran kekuatan fisik dalam makna
biasa, melainkan akibat dari bentuk lengkung angkasa luar itu
sendiri. Einstein mengembangkan pengamatannya itu secara teoritis
dan diterangkan dalam rumusan matematis. Dari penemuan
Einstein tentang bentuk lengkung ruang angkasa, Tuhan
menyatakan bahwa:
“Selangkah lagi Einstein itu dapat membuat teori bahwa
keliputan seluruh alam semesta itu bulat. Dan itu adalah
Wujud Fisik-Ku.”
“Demikian pendapat Einstein adalah benar kala dia
mengatakan bahwa Tuhan tetaplah impersonal dan Tuhan
tak bisa direduksi menjadi mirip dengan manusia hingga
dipersonalkan karena realitas Tuhan tak dapat ditemukan
persamaannya sama sekali dengan manusia.” Demikian
Kemahaesaan Tuhan. (Wahyu-wahyu itu dikutip dari
Wujud Tuhan itu Bulat Seperti Bola Nan Maha Besar
di Website KomunitasEden.com)
Alam dan Tuhan adalah sesuatu yang tak terpilah dan tak
terpisah, dan merupakan satu kesatuan. Seluruh alam semesta
dengan segala isinya, dari yang terkecil semacam mikroba sampai
yang terbesar seperti bintang-bintang yang besarnya tak terhingga,
mendapat aliran ruh dari Tuhan. Dan bila seluruh ruh itu disatukan,
maka itulah Tuhan. Maka tidak ada sesuatu keliputan di luar
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keliputan Tuhan. Alam semesta adalah keseluruhan ruh atau jiwa
yang diobyektifkan, sedangkan Tuhan adalah logika dan tujuan yang
imanen atau jiwa kreatif dari proses kosmos.
Temuan Wujud Tuhan Yang Maha Bulat melalui dukungan
sains dan teknologi itu ternyata berkorelasi dengan ayat Tuhan di
dalam Al Quran Surat Al A’raaf ayat 7, bahwa kelak Tuhan akan
mengabarkan sesuatu dengan pengetahuan: dan bahwa sekali-kali
Dia tidaklah gaib. Demikian, Tuhan telah membuka rahasia Surat Al
A’raaf ayat 7 ini yang ternyata berkenaan Wujudnya Yang Maha
Bulat yang didapat melalui temuan teknologi manusia:
“Maka pastilah akan kami kabarkan kepada mereka
dengan pengetahuan dan kami sekali-kali tidaklah gaib.”
Penjelasan Tuhan Yang Maha Bulat ini, bagi saya adalah
sebuah penjelasan yang sangat revolusioner, lugas, jelas dan berani.
Karena selama ini tak ada filsuf, spiritualis, maupun ilmuwan yang
berani mengkongklusikan dan mengkongkritkan jawaban tentang
Tuhan Yang Tak Terhingga menjadi terhingga. Dan penjelasan
Tuhan Yang Tak terhingga itu dapat terjelaskan hanya dari sebuah
jeruk. Itulah Kemahakuasaan Tuhan Yang Tak Terhingga, yang
menjelaskan sesuatu yang Tak Terhingga dari suatu yang paling
sederhana.
Itulah tanda bahwa penjelasan itu bukan datang dari
manusia. Karena tiadalah manusia, siapa pun dia, yang bisa
mengkongkritkan penjelasan Wujud Tuhan Yang Tak Terhingga
dalam keterhinggaan, yang dapat diukur dalam bilangan
matematika, dalam wujud semesta-Nya. Maka hal ini akan menjadi
lompatan pengetahuan. Dan dunia teknologi dalam bidang
kesemestaan akan sampai pada tingkat pencapaiannya yang tertinggi
karena manusia dapat membuat peta semesta dengan keakuratan
yang tinggi. Demikian hal itu memudahkan manusia untuk bisa
menjelajah antariksa. Itulah peradaban intergalaktik, peradaban
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yang merupakan pengejawantahan Surga yang seluas langit dan
bumi.
Bila bukan karena Tuhan sendiri yang menjelaskan Diri-Nya
kepada Utusan-Nya, tak mungkin penjelasan itu dapat dihadirkan.
Implikasi dari penjelasan Wujud Tuhan Yang Maha Bulat ini akan
melahirkan sebuah turunan penjelasan yang akan sangat dahsyat di
semua bidang. Kesatuan di semua bidang pengetahuan akan
ditemukan titik temunya, dan titik temu ini yang akan melahirkan
revolusi peradaban umat manusia, baik dalam bidang spiritual,
filsafat, sains maupun kosmologi.
Dari sana kemudian Tuhan menjelaskan bahwa
sesungguhnya bila alam semesta dan realitasnya saja itu tunggal,
apalagi agama, niscaya ia ada di dalam satu Kelingkupan-Nya.
Sedangkan keragaman itu pada hakikatnya berasal dari Yang Satu.
Maka, jangan melepaskan keragaman itu sebagai sesuatu yang
berdiri sendiri-sendiri tanpa terpaut dengan Yang Satu. Dan itulah
yang disebut Monoteisme Absolut.
Sebaliknya, apabila keragaman itu berdiri sendiri-sendiri,
dilepaskan dari kesatuannya, dan apabila keterpilahan dari
keberagaman itu diberhalakan dan dipertahankan sebagai sebuah
kemutlakan kebenaran, maka itulah penyekutuan. Demikianlah
agama saat ini telah terpilah dan terpisah dari kesatuannya, yaitu
Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri.
Dan di dalam Kemahaluasan Tuhan yang tak terhingga itu,
sesungguhnya ada banyak peradaban di bumi-bumi Tuhan di alam
semesta-Nya ini. Maka, pernyataan Nabi Muhammad sebagai
Nabi yang terakhir tak lagi relevan. Karena bila alam semesta
saja beregulasi dan bereinkarnasi dalam keabadian, apalagi hanya
menyangkut keberakhiran seorang Utusan atau Kenabian,
sebagaimana tak ada keberakhiran di dalam kesemestaan Tuhan.
Keterakhiran Nabi Muhammad itu hanyalah keterakhiran
dari satu kurun waktu peradaban, sementara kehidupan dan
284

peradaban di bumi ini sudah di dalam keberlangsungan berpuluh
mungkin beratus kali kurun peradaban. Karena sesungguhnya bumi
ini pun sudah mengalami beberapa kali kekiamatan dan beberapa
kali Tuhan mengulangi peradaban manusia di bumi ini. Ilmu
arkeologi sudah menjelajah ke zaman pra peradaban purbakala yaitu
jutaan tahun yang lalu, maka tak ada pasal yang bisa didalihkan
menjadi Wahyu Tuhan berhenti pada suatu masa.
Dan setiap kali suatu pengawalan pembaharuan peradaban
dimulai, pasti ada seorang Nabi yang ditunjuk Tuhan untuk itu. Dan
begitupun setiap kali menuju pengakhiran, pasti Tuhan menunjuk
Utusan-Nya kembali. Demikian siklus itu senantiasa terulang dan
terawali lagi. Karena itu puluhan ayat di dalam Al Quran
menyatakan bahwa Kerasulan itu senantiasa hadir di dalam
kehidupan manusia dan tak pernah ada keberakhirannya.
Sebagaimana bumi ini yang sedang memasuki proses
evolusinya
menuju
kekiamatannya,
Tuhan
berkehendak
menyelamatkan peradaban manusia dan menyelamatkan umat-Nya
agar peradaban manusia tetap langgeng. Untuk itu, bumi ini harus
dikosongkan agar dia bisa mendaur-ulang dirinya atau
menyembuhkan dirinya sehingga dia dapat berproses menuju
kepulihannya agar layak huni kembali, bila ia belum sampai kepada
ketotalan kiamatnya. Demikianlah kehidupan di Semesta Tuhan ini
akan terus beregulasi dalam keabadiannya. Maka mari kita jadikan
setiap saat dalam kehidupan kita penuh makna dan menjadi Surga.
Jakarta, 12 Maret 2016
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Mengusung Amanah Tuhan
Di antara Pergulatan Kemanusiaan dan
Keilahian
Dalam Sejarah Peradaban Agama, setiap kali Ruhul Kudus
mendapat Mandat dari Tuhan untuk menemani para Utusan-Nya, maka para
Utusan itu dihadapkan pada perjalanan hidup yang ‘tidak biasa’ lagi. Karena
para Utusan itu harus menjalani kehidupan dengan dua peran sekaligus.
Peran sebagai pribadinya yang sarat dengan segala sisi kemanusiawiannya,
dan peran sebagai Utusan Tuhan yang harus menyampaikan Pesan Tuhan
Yang Maha Tak Terhingga kepada umat manusia.

“A

kan lebih efektif bila tak memakai jargon-jargon
internal Eden. Misalnya, tanpa sebut "Paduka" tapi
cukup "Bunda." Demikian usulan simpatik dari Mas
Andreas Harsono atas tulisan saya yang berjudul
Bedanya Filosof dengan Nabi. Sebuah saran yang
bagus, dan saya percaya itu adalah sebuah niat baik agar apa yang
kami sampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat umum yang
sangat bersenjangan pemahaman dengan kami. Dan untuk itu saya
ucapkan terima kasih atas perhatian mas Andreas.
Mas Andreas Harsono itu teman baikku. Beliau adalah
seorang jurnalis idealis, yang sudah saya kenal sejak tahun 19921993, ketika saya masih mahasiswa dan sering terlibat dalam demo
mahasiswa pada waktu itu. Dan beliau adalah wartawan Jakarta Post
yang sering meliput aksi-aksi demo mahasiswa itu, misalnya demo
penggusuran, lapangan golf maupun demo SDSB, sampai demo
Presiden Soeharto di Zaman Orde Baru dahulu.
Di masa pergerakan mahasiswa itu, saya bersyukur dapat
mengenal beliau. Dan kami kembali bertemu, tak lama setelah saya
pulang dari pemenjaraan di Lapas Cipinang, sedangkan Paduka
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Bunda masih di penjara di Lapas Tangerang. Pada waktu itu beliau
mengunjungi Mahoni, saat menjelang kedatangan Presiden Obama
ke Indonesia, tahun 2010. Beliau juga pernah mengunjungi Paduka
Bunda di Rutan Pondok Bambu.
Dan kami kembali berhubungan terkait dengan posisi beliau
di Human Right Watch dalam kasus Elfa Diasmara yang mengalami
penyekapan oleh ayahnya, Bapak Prof. DR. Marzani Anwar, yang tak
berkenan atas pilihan iman Elfa kepada Eden.
Makanya saya senang dengan perhatian dan saran beliau
tersebut, yang sebetulnya secara pribadi, kami juga sungkan untuk
menggunakan segala simbol dan atribut Kerajaan Tuhan dalam
menyampaikan Pesan-pesan Tuhan kepada publik dan masyarakat
luas. Aku, Paduka Bunda dan kami semua di Eden terbiasa
menjalani kehidupan dengan egaliter. Keegalitarian itu telah
menyatu menjadi habitat diri kami. Maka memanggil di antara kami
dengan sebutan nama tanpa embel-embel tentu lebih mudah bagi
kami. Paduka Bunda juga lebih senang dipanggil dengan sebutan
Bunda saja. Karena beliau itu sejak kecil hidup dan dibesarkan di
Surabaya dengan kultur yang sangat egaliter. Sebutan “Yang Mulia”
itu sepertinya berat bagi kami untuk menyandangnya, mengingat
kami ini hanya orang-orang sederhana saja.
Apalagi bila sebutan itu melibatkan simbol-simbol Kerajaan
Tuhan seperti Ratu Surga dan atau sebutan yang memiliki muatan
makna yang bersifat Teologis, seperti sebutan Imam Mahdi . Kalau
diperkenankan Tuhan, tentu saja lebih mudah bagi kami apabila
tidak memakai atribut-atribut itu, tapi tetap konsisten menjalankan
Amanah-amanah Tuhan di Eden. Namun, kami bertaat atas
Ketetapan dan Perintah Tuhan kepada kami. Dan kami percaya
bahwa Dia mempunyai rencana tersendiri dengan hal itu.
Pada awalnya, atribut-atribut itu semua menjadi ujian bagi
kami semua dan seringkali kami risih dan berat ketika harus
menggunakan simbol dan semua atribut itu. Tetapi itulah yang
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dihadapkan Tuhan kepada kami. Hal itu pun menjadi bagian dari
ujian-ujian yang harus kami lewati. Memang di setiap langkah kami
menjalankan segala Pekerjaan-pekerjaan-Nya, kami ini selalu tak
lepas dari Ujian-ujian-Nya kepada kami. Namun seiring dengan
perjalanan waktu, ketika kami telah lebih dalam memahami
Rencana dan Kehendak baik Tuhan di dalam Takdir Eden ini, kami
menjadikan itu sebagai pengkhidmatan kami kepada-Nya, atas
kepercayaan-Nya kepada kami.
Jadi, kami sangat paham sekali dengan saran Mas Andreas
tersebut. Tapi, untuk itu diperlukan penjelasan yang cukup detil dan
lengkap untuk dapat sampai kepada pemahaman atas hal itu. Maka,
dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang liku-liku
perjalanan pensucian kami. Perjalanan kami melewati Ujian-ujian
Tuhan yang musykil, tapi nyata.
Dan jikalau saya menceritakan hal ini kepada Anda, mungkin
Anda akan berpikir betapa repot dan ribetnya menjalani kehidupan
yang kami jalani ini. Mengapa tidak dibuat sederhana saja,
bukankah lebih baik menyederhanakan segala sesuatu agar menjadi
lebih mudah, simpel dan tidak repot, dan bukan sebaliknya?
Sebetulnya kami juga punya keinginan yang sama, tetapi kami
percaya Tuhan punya Rencana dan Kehendak sendiri.
Jadi kalau saya share pengalaman kami itu, harapan saya
adalah supaya Anda dan juga teman-teman kami yang lain tak
terlalu bingung. Karena setiap kali hendak berurusan dengan kami,
selalu saja kami ini sebentar-sebentar mohon izin Tuhan, yang bagi
Anda itu urusan yang sepele. Seperti waktu Anda mengusulkan agar
tulisan-tulisan di website Eden tidak rata kanan, agar tidak capek
membacanya. Sekarang tulisan-tulisan Eden tidak lagi rata kanan,
terima kasih atas sarannya. Tetapi semua itu atas Perkenan Tuhan
dan Ruhul Kudus, bukan semata-mata keinginan kami. Demikian
juga ketika menghadiri pertemuan di Starbuck Sarinah, atau mau
menghadiri acara konsili 30 tahun Formaci, di Gunung Mas itu lho.
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Memahami Paradigma Kerasulan
Ketika saya mengimani bahwa yang bersama Paduka Bunda
adalah Malaikat Jibril, maka sejak saat itu saya sadar bahwa
persoalannya tidak lagi menjadi sederhana. Kami pasti akan
menapaki sebuah perjalanan yang tidak sederhana dan juga tidak
mudah untuk dimengerti. Baik itu untuk diri kami sendiri maupun
untuk masyarakat yang mengetahuinya, maupun mereka yang
menyaksikan dan yang menerima segala Peringatan-peringatan
Tuhan yang kami sampaikan.
Karena dalam Sejarah Peradaban Agama-agama dan
Keyakinan, kita tahu bahwa setiap kali Ruhul Kudus mendapat
Mandat dari Tuhan untuk menemani para Utusan-Nya, maka para
Utusan itu dihadapkan pada perjalanan hidup yang tidak biasa lagi.
Betapa kompleks dan tidak sederhananya para Utusan itu menjalani
dan membawa Amanah-amanah Tuhan kepada kaumnya atau
bangsanya. Karena para Utusan itu harus menjalani kehidupan
dengan dua peran sekaligus. Peran sebagai pribadinya yang sarat
dengan segala sisi kemanusiawiannya, yang tak berbeda dengan
masyarakat pada umumnya, dan peran sebagai Utusan Tuhan yang
harus menyampaikan Pesan Tuhan Yang Maha Tak Terhingga
kepada umat manusia.
Dia sebagai manusia, hidup dengan logika manusiawinya di
tengah kehidupan manusia dengan segala persoalannya yang
manusiawi dan duniawi. Di sisi lain, dia harus menjalankan peran
sebagai seseorang yang membawa amanah langit yang ukhrawi,
langit yang murni dan kudus, di mana bangunan logika, sistem,
struktur, aturan hukum dan bahkan habitatnya berbeda sama sekali.
Saya ini sangat berbahagia dan nyaman bila ide dan
perjuangan itu berada dalam wilayah yang sifatnya esensial dan
substansial. Mungkin karena basic saya adalah filsafat. Dan itu
sangat cocok dengan perjuangan Eden yang juga menekankan
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perjuangannya pada hal-hal yang substansial, misalnya Penyatuan
Agama-agama yang merupakan salah satu dari perjuangan Eden.
Dan penyatuan itu hanya dapat terwujud bila umat beragama lebih
menekankan aspek esoterisme dalam beragama dan tidak
terbelenggu dengan hal-hal yang simbolik, serta dapat melonggarkan
keimanannya dari hal-hal yang sifatnya doktriner.
Tetapi dalam kenyataannya, di dalam perjuangan di Eden,
ada hal-hal yang sifatnya simbolik yang harus kami pertahankan.
Dan itu menjadi sebuah ujian tersendiri bagi kami, yang sungguh
tidak mudah untuk kami lewati. Dan bagaimana kami menyikapinya,
semua itu ada dalam Penilaian Tuhan.
Langit yang ukhrawi, domainnya adalah alam ruh, yaitu alam
yang tidak terikat oleh ruang dan waktu dan juga tak terbatas.
Sementara hukum dunia terikat, terbatasi oleh ruang dan waktu,
budaya, kultur dan bahasa yang terikat dalam hukum dan simbolsimbol. Dan itu suatu yang inherent dalam kehidupan manusia.
Belum lagi bila keyakinan itu melibatkan unsur kepentingan
manusia yang sangat banyak dan kompleks, apalagi bila keyakinan
itu memasuki ranah politik, ekonomi dan kekuasaan.
Bagaimana seorang Utusan itu beradaptasi dengan kedua hal
yang berbeda itu? Bagaimana ia mengkompromikan kedua alam
yang berbeda itu agar menjadi selaras, seirama dengan segala
kekompleksitasannya, namun tetap kukuh, setia, menjalankan
kehendak kebenaran langit yang suci, serta tak berkompromi dengan
kehendak dunia yang seringkali berlawanan dengan apa yang harus
disampaikannya? Itulah yang menarik dan menjadi pelajaran.
Menjadi contoh dan hikmat bagi mereka yang beriman dalam
sejarah manusia sepanjang masa, dengan Kitab-kitab Suci sebagai
peninggalannya.
Dialektika
kemanusiaan
dengan
Keilahian,
itulah
sesungguhnya yang harus dibuka kembali agar Ajaran-ajaran Tuhan
itu menjadi hidup dan tidak membatu menjadi berhala. Karena
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semua Utusan Tuhan itu hidup dalam pergolakan dengan segala
dinamikanya yang progresif, penuh warna dan membebaskan, yang
sangat manusiawi tetapi sekaligus sangat Ilahi. Aspek inilah yang
hilang pada agama saat ini.
Dunia manusia sangat terikat dengan hukum-hukum materi,
juga terikat dengan hukum metabolisme dengan segala unsur-unsur
kimiawinya. Itu berbeda dengan hukum-hukum akhirat yang berada
di alam ruh, yang tak terikat oleh hukum-hukum fisik seperti di alam
dunia. Kendatipun logika, struktur dan sistemnya berbeda, tetapi
sesungguhnya kedua alam ini menyatu dalam satu kesatuan yang tak
terpisahkan. Perubahan yang terjadi di salah satunya, akan
mempengaruhi alam yang satunya, misalnya kehidupan manusia
yang materi sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di alam
ruh yang ukhrawi.
Hukum-hukum langit inilah yang sedang dibuka Tuhan. Dan
kami menyerahkan diri kami dengan sepenuh ketulusan untuk
menjadi peraga bagi perjalanan Surga-Nya, betapapun musykilnya
perjalanan yang kami lalui. Sebagaimana hal itu juga dilalui para
Utusan-Nya dahulu, kami saat ini sedang menapak-tilasi perjalanan
tersebut demi Surga yang terbuka.
Mas Andreas saat ini, kita memang bersenjangan
pemahaman. World view atau pandangan dunia kita berbeda, tetapi
kita disatukan pada perjuangan yang sama, yakni kemanusiaan,
menghormati dan memuliakan manusia, memerdekakan manusia
dari segala belenggu agar manusia dapat hidup bahagia dengan
segala kemerdekaan yang dimilikinya, di mana hak-hak dan
kebebasannya terjaga dalam kondisi apa pun tak dapat dikurangi,
sebagaimana hak untuk berkeyakinan.
Supaya persenjangan itu dapat terjembatani, saya berharap
paradigma atau jendela pandang Anda tentang Eden bisa agak
digeser sedikit masuk ke dalam Paradigma Kerasulan. Tentu saja itu
usulan, boleh diterima boleh juga tidak. Dengan demikian Anda
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akan lebih mudah melihat segala aktivitas kami di Eden, yang
mungkin dalam beberapa hal Anda anggap aneh.
Seringkali Kerasulan itu memiliki logika sendiri yang
sepertinya tidak berkorelasi secara langsung dengan logika
masyarakat pada umumnya. Begitulah mengapa setiap Kerasulan tak
mudah diterima oleh masyarakat dan kaumnya ketika itu. Dan
seringkali logika Kerasulan itu baru dapat dipahami dan diterima
bila telah sampai waktunya, bahkan biasanya setelah para Utusan itu
tak ada lagi bersama mereka. Begitupun dengan Takdir yang sedang
kami jalani, kapan waktunya Tuhan membuka Takdir Eden, kami
pun tak tahu karena jadwalnya ada di Sisi Tuhan semata.
Tentunya sebagai pribadi, kami ingin melihat Takdir Surga
itu terbuka saat kami masih hidup. Tetapi biarlah Rencana dan
Kehendak Tuhan semata yang berlaku atas kami. Sebab bagi kami,
diperkenankan Tuhan menjalani Amanah-Nya saja sudah
merupakan anugerah dan karunia yang tak terhingga. Karena
siapalah kami ini? Kami ini sudah 20 tahun menyampaikan Amanah
Tuhan di Eden, suatu kurun waktu yang sudah cukup panjang untuk
ukuran masyarakat pada saat ini, di mana teknologi informasi sudah
demikian canggih.
Eden adalah Takdir Surga, sebuah Takdir Kerasulan yang
sepenuhnya berada dalam hukum-hukum ukhrawi, tetapi, dia harus
dinyatakan di dalam kehidupan manusiawi di bumi ini. Bagaimana
menyatukan kedua alam tersebut menjadi satu kesatuan, kamilah
yang dijadikan Tuhan sebagai peraganya untuk memerankannya,
sehingga misteri kehidupan manusia dengan alam semesta terbuka,
dan sistem regulasi ruh dengan reinkarnasinya menjadi nyata
terlihat. Yang pada saat bersamaan, pengetahuan manusia pun telah
sampai waktunya untuk dihantarkan mengenal Hukum-hukum
Langit-Nya, menyatukannya menjadi satu kesatuan, dan menjadi
sebuah pelajaran yang nyata dan dapat dipelajari. Peran itulah yang
sedang kami jalani.
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Dari sanalah segala karakter dan pembentukan karakter
seorang Utusan Pelayan Tuhan diujikan-Nya kepada kami, demi
untuk menguji kesetiaan, cinta dan ketaatan kami di dalam
mengemban Amanah-amanah-Nya, yang sesungguhnya tidak
mudah. Karena Amanah-Nya adalah amanah perubahan sebuah
Peradaban. Dan perjalanan mengawali sebuah Peradaban Baru
harus kami lalui. Sebuah perjalanan panjang yang menentang arus
dan marabahaya. Maka, kekukuhan iman dan segala karakter yang
memungkinkan kami dapat tetap istiqomah membawa Amanah
Tuhan perlu diadakan pada kami melalui Ujian-ujian-Nya.
Maka tak heran pada era meretas jalan Pensucian Surga ini,
jumlah kami bukannya bertambah, malah menjadi sedikit. Dari
sekitar 100 orang di awalnya menjadi hanya 27 orang saja. Dan
keberadaan kami tentu adalah karena Kasih-Nya dan panggilan
takdir kami.
Namun juga, bagi kami yang bertahan, satu hal yang
membuat kami bisa bertahan adalah bahwa kami selalu percaya atas
Kemahabaikan Tuhan di dalam segenap Rencana-Nya atas Takdir
Eden. Dan di dalam memahami Ujian sulit-Nya yang musykil, kami
selalu merendahkan diri kami di Hadapan-Nya dan menyisakan
ruang ketidaktahuan kami di dalam Keluasan-KetakterhinggaanNya. Dan bahwa di dalam setiap tahapan ujian yang dapat kami
lalui, selalu saja membuahkan Pewahyuan yang luar biasa, yang
kelak apabila Eden telah dipercaya, ia akan menjadi solusi bagi
permasalahan berat yang sedang melanda kehidupan umat manusia
di bumi ini.
Belajar Melampaui Kesadaran Manusiawi
Bayangkan ketika saya dan Paduka Bunda diadili di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2006, Paduka Bunda
diminta Tuhan untuk menggunakan segala atribut Kerajaan secara
lengkap di hadapan pengadilan. Dari mulai memakai mahkota di
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atas kepala, hingga Tongkat Firman Tuhan dan juga Jubah
Kebesaran Kerajaan Tuhan. Jangan tanyakan perasaan kami,
terlebih lagi perasaan Paduka Bunda yang secara langsung harus
mengenakan semua itu.
Kami ini sedang disesatkan, dimasukkan ke dalam penjara
dan kemudian dibawa ke pengadilan untuk diadili sebagai seorang
terdakwa. Kemudian Tuhan meminta kami tampil di hadapan publik
dengan segala Atribut Kerajaan lengkap dengan segala aksesorisnya
di pengadilan. Sungguh, kalau kami membayangkan pendapatpendapat orang terhadap kami pada waktu itu, sangat dimungkinkan
kami akan surut dan enggan melaksanakan semua Perintah Tuhan
tersebut. Karena kami membayangkan pandangan masyarakat yang
melihatnya, mungkin mereka akan berkata, “Bertambah-tambah
kesesatannya mereka itu.”
Sepertinya kami sedang bermain sandiwara atau sinetron.
Padahal, pada sinetron-sinetron yang aktingnya tidak alami dan
dibuat-buat itu saja, membuat kami malas melihatnya. Sementara
saat itu, kamilah yang diperintahkan Tuhan untuk melakoninya, di
saat semua orang masih menyesatkan kami. Demikianpun waktu
saya diadili, kami diperintahkan untuk membuat foto saya dalam
ukuran yang sangat besar. Dan yang lebih berat lagi, kami diminta
untuk membuat tulisan di bagian bawahnya dengan tulisan yang
juga sangat besar Nabi Muhammad Teraniaya oleh Umatnya
Sendiri. Masya Allah… keder juga aku, sampai rasanya saya tak
sanggup untuk melihat foto tersebut saat saya diadili.
Padahal, kami diminta membawa foto tersebut dan
mengusungnya di setiap jadwal pengadilanku di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat. Sementara pada waktu yang bersamaan, dunia sedang
dihebohkan dengan masalah kartun Nabi Muhammad yang
disiarkan oleh media Denmark, dan terjadi demo besar-besaran di
seluruh dunia. Selain itu persidangan saya juga bersamaan dengan
persidangan kelompok teroris Poso. Bisa dibayangkan, mata mereka
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tertuju tidak hanya kepada kami, tapi terutama kepada tulisan di
foto besar itu.
Para pembela dan pengacara kami, yang sesungguhnya
adalah orang-orang yang berani dan tulus membela kami tanpa
dibayar dari Aliansi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, seperti
Bang Saor Siagian saja sempat keberatan bila poster itu dibawa dan
diusung saat pengadilan sedang digelar.
Tapi Puji Tuhan, kami berhasil melampaui segala aneka
perasaan yang berkecamuk, dan bisa melaksanakan Perintah Tuhan
itu seapa adanya. Dan kami pun bersyukur semuanya berjalan baikbaik saja. Hanya satu kali, ada orang yang marah. Sambil berteriakteriak marah, dia memukul-mukul dan mematahkan tiang
penyangganya. Namun, agaknya dia tak berani merusak fotonya,
karena ada tulisan “Nabi Muhammad” di foto tersebut. Dia pun
memukuli foto tersebut dengan cara membaliknya, agar tangannya
tak mengenai tulisan “Nabi Muhammad” sehingga foto itu tetap
utuh. Dan foto itu pun selalu kami usung menuju ke tempat
persidangan, sampai selesai masa persidangan.
Delegitimasi Tuhan kepada Kami
Tak berhenti sampai di situ. Di penjara di Rutan Pondok
Bambu, di masa pemenjaraan pertama, Paduka Bunda
diperintahkan Tuhan untuk menggunakan Mahkota Emas di atas
kepalanya setiap ada Wahyu Tuhan yang turun kepada beliau, di
tengah-tengah kehidupan para napi di Rutan Pondok Bambu.
Begitupun ketika ada hal penting dari Tuhan untuk disampaikan
kepada kami di Rutan Pondok Bambu. Di ruang kunjungan yang
dipadati oleh banyak orang, dengan mahkota emas di kepala, beliau
menyampaikan Firman Tuhan kepada kami semua.
Demikian keadaan itu berlangsung selama pemenjaraan
beliau di sana, seringkali Tuhan berwahyu di saat kami datang
berkunjung. Dan di tengah kerumunan orang, kami khusyuk
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mendengarkan Firman-firman Tuhan yang disampaikan beliau itu.
Sedangkan, beliau adalah narapidana yang menjalani masa
pemenjaraannya bersama para napi yang lain, hidup membaur dan
menyatu dengan mereka semua. Dan tak diperkenankan bagi kami
untuk membayar agar mendapatkan fasilitas khusus. Sehingga
Paduka Bunda dan saya menjalani hukuman layaknya dengan warga
binaan pada umumnya yang tidak mendapatkan fasilitas khusus.
Saat beliau berada dalam penjara sekitar tahun 2007, beliau
diperintahkan Tuhan untuk menuliskan risalah yang isinya
mengabarkan tentang Gempa besar yang akan terjadi di
Jakarta lengkap dengan prediksi hari dan tanggalnya serta wilayahwilayah yang bakal terkena gempa paling dahsyat. Kami pun
diperintahkan untuk memberitahu semua gedung-gedung tinggi di
Jakarta, jumlahnya ratusan yang harus kami sampaikan.
Ternyata pada hari H tidak terjadi gempa, tak terjadi apa-apa
hari itu. Bisa dibayangkan dalam kondisi keterpurukan dipenjara
dan dihujat oleh seluruh masyarakat, maka tempat kami bergantung
dan meminta pertolongan hanya kepada Tuhan semata. Namun,
Tuhan menguji kami sedemikian. Sungguh kami lebih senang
apabila gempa besar itu tidak terjadi. Namun, saat Wahyu-wahyu
Tuhan itu kami sampaikan ke publik, ternyata nubuah gempa itu tak
terjadi seperti yang tertulis dalam risalah Eden. Anda bisa
bayangkan perasaan kami.
Bila terjadi gempa, hati kami pun susah. Bila tak terjadi
gempa itu, kami pun akan dituduh pembohong. Dan hal itu terjadi di
saat kami sedang dinistakan oleh masyarakat, dan dituduh sebagai
nabi palsu dan pembohong. Dan ternyata memang berita yang kami
sampaikan itu tak terjadi. Yah…kalau kita membuat analoginya, itu
kira-kira seperti kisah pembocoran perahu dalam kisah Nabi Khidir
dan Nabi Musa.
Tuhan sendiri yang mendelegitimasi kami, termasuk
mendelegitimasi nubuah gempa yang disampaikan-Nya. Tak
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berhenti sampai di situ, Paduka Bunda pun kembali diminta untuk
menuliskan hal yang sama, gempa di Jakarta sebagaimana tulisan
yang pertama. Hanya bedanya, kali ini hari dan tanggalnya yang
dirubah. Kembali kami menyampaikan berita gempa ke tempat yang
sama, ke gedung-gedung tersebut. Dan kembali, hal itu tak terjadi.
Bisakah Anda bayangkan, betapa malunya kami
menyampaikan berita gempa yang sama dengan berita gempa yang
kami sampaikan dua bulan lalu yang tidak terjadi itu. Menemui
mereka saja malunya luar biasa, apalagi kami harus menyampaikan
hal yang sama dengan yang kami sampaikan dahulu. Bagaimana
Paduka Bunda melalui hal itu di penjara, tentu tak mudah.
Ada seorang simpatisan Eden, namanya sama dengan Anda,
Andreas, seorang keturunan Tionghoa, dermawan yang baik hati,
usahanya di bidang furnitur. Dialah yang membuatkan kursi dan
meja di ruang kunjungan Rutan Pondok Bambu sehingga kursi
kunjungan di sana menjadi bagus dan layak. Dia sering bersama
kami di saat pemenjaraan pertama dan saat kami diperintahkan
menyampaikan berita gempa Jakarta, Andreas berkata kepada kami,
“Ketika berita gempa yang kalian sampaikan ke gedunggedung tinggi, berikut kedutaan-kedutaan dan kepada publik itu tak
terjadi, wah itu membuat saya gelisah dan gundah. Kalau kalian
kembali menyampaikan hal yang sama, dan andaikata itu juga tak
terjadi lagi, wah, gila itu. Saya tak bisa membayangkannya dan juga
tak bisa mengucapkan kata-kata lagi. Itu mengganggu akal
pikiranku.” Katanya kepada kami.
Secara pribadi, saya pun mengiyakan ucapan beliau. Dan
ternyata peristiwa gempa itu betul-betul tak terjadi untuk kedua
kalinya. Dan itu terjadi di saat kami dalam kondisi yang sangat
terpuruk. Bukan pembelaan yang kami dapatkan dari-Nya,
melainkan kami semakin dibuat terpuruk lebih dalam. Kami sendiri
tak tahu bagaimana bisa bangkit kembali dan berjalan terus
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menapaki jalan Takdir ini. Tak ada yang dapat membuat kami
bangkit, kecuali diri kami sendiri.
Segala pijakan kami telah runtuh. Paduka Bunda pun
sungguh sangat terpukul. Peristiwa ini memang sangat berat karena
kami sedang berada dalam pemenjaraan. Mengapa Tuhan tega
melakukan ini semua kepada kami? Betapapun kami tetap
berprasangka baik kepada-Nya, dengan segala apa yang menjadi
Rencana-Nya kepada kami. Karena bila kami kehilangan itu, kami
bisa putus asa.
Dari peristiwa itu kami paham, mengapa Nabi Nuh selama
ratusan tahun menyampaikan Peringatan Tuhan tapi tak ada yang
meresponnya dengan baik. Padahal, manusia cenderung
membutuhkan pertolongan dalam kehidupannya. Apalagi bila
mereka di dalam kesulitan, apa pun akan digapainya. Itulah
kecenderungan manusia. Tetapi mengapa para Utusan yang
membawa Pertolongan Tuhan itu senantiasa ditolak oleh kaumnya,
dan itu terjadi dalam setiap sejarah kenabian?
Kami dapat memahami hal tersebut setelah diperjalankan
Tuhan menapaki perjalanan mereka semua. Ternyata logika
Kerasulan seringkali bersimpang arah dengan logika masyarakat,
kepentingan maupun kebutuhan masyarakat saat Kerasulan itu
bersama mereka. Dengan peristiwa ini, kami paham mengapa para
Nabi dahulu tidak mudah menyampaikan Amanah Tuhan dan selalu
ditolak.
Kekecewaan dan keputusasaan Nabi Nuh dan juga Nabi-nabi
yang lain yang tertulis dalam Kitab-kitab Suci, yang cukup detil
kisah-kisahnya itu tertulis di dalam Perjanjian Lama dapat kami
mengerti. Kami menjadi paham bagaimana di setiap zaman
Kerasulan, selalu saja umat memperolok-olok sang Utusan dan
bertanya, “Mana azab Tuhan itu?” Namun, sekali lagi kami
menghibur diri, bahwa kami lebih senang apabila gempa itu tak
terjadi.
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Walaupun perintah-perintah itu semua bertentangan dengan
akal, pikiran dan kesadaran kami, tetapi Perintah-Nya tetap kami
laksanakan dengan sebaik-baiknya. Beberapa dari kami pun lantas
kehilangan semangat dan berguguran. Mengapa Tuhan menguji
kami dengan cara seperti ini? Di saat kami membutuhkan
pertolongan penegasan kebenaran dari Tuhan bahwa yang kami
sampaikan adalah kebenaran hakiki yang datangnya dari Tuhan dan
Malaikat Jibril, tapi justru berita yang kami sampaikan itu tak terjadi
alias bohong.
Lalu bagaimana kami mempertanggungjawabkan bahwa
yang kami sampaikan adalah benar-benar dari Tuhan semesta alam?
Kami terus berupaya dengan segala daya dan upaya mencari
jawaban dan makna di balik semua peristiwa yang memalukan tetapi
sekaligus juga memilukan. Maka agar tetap dapat bertahan, kami
berupaya untuk menemukan makna dan hikmah dari peristiwa ini.
Karena bila kami tak menemukan pijakan untuk kami berpijak,
sangat dimungkinkan kami tak dapat lagi melanjutkan perjalanan
sebagaimana Pak Andreas yang baik hati itu.
Dan tahukah Anda, peristiwa semacam ini tak terjadi sekali
dua kali melainkan berulang-ulang kali, dengan materi ujian yang
berbeda. Itulah yang membuat beberapa teman terbaik kami
kelelahan dan meninggalkan arena Pensucian Eden atas pilihannya
sendiri atau dikeluarkan karena kesalahan. Setiap kali kami
menyampaikan risalah semacam itu, kami selalu ada dalam dilema.
Tetapi kami ini telah bersumpah kepada Tuhan untuk bertaat mutlak
kepada-Nya. Lalu bagaimana Tuhan menguji sumpah ketaatan kami
tersebut, apabila bukan melalui ujian-ujian yang diadakan-Nya bagi
kami? Demikian ayat-ayat tentang Pengujian Tuhan di berbagai
Kitab Suci menjadi sumber kekuatan kami untuk menepati sumpah
setia kami kepada-Nya dan tetap kukuh mengusung Amanah-Nya.
Sedangkan bagi Tuhan, Dia mempunyai rancangan tersendiri
atas kami dengan kebakuan Sistem-Nya yang terkait keadaan kami
dan bangsa Indonesia dan Takdir Surga yang sedang diretas-Nya.
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Dia mempunyai jawaban untuk hal itu semua. Dan akan dibukakanNya kepada kami setelah tiba waktunya, sebagaimana pada Kisah
Nabi Musa dan Nabi Khidir dahulu. Demikian, kami berpasrah dan
bertawakal pada Kehendak-Nya atas diri kami, sebagaimana kami
selalu berdoa agar Dia membentuk kami sesuai dengan KehendakNya, bukan sebagai kehendak kami.
Namun sesungguhnya, kekuatan pijakan iman kami ada
pada kekuatan kebenaran dan kesucian dari isian atau substansi
Pewahyuan Eden secara menyeluruh dan esensi Perjuangan Eden.
Sebagaimana inti dari perjuangan Eden adalah perjuangan
mengesakan Tuhan, menegakkan Ketauhidan dan anti kemusyrikan,
serta Perdamaian Dunia dan membangun akhlak dan budi yang
luhur. Berbuat baik selalu dan tidak melakukan kesalahan dan dosa.
Sedangkan pada pemberitaan yang spektakuler dan wah serta
bersifat prediksi, semacam berita gempa, yang tentu relativitasnya
sangat tinggi, kami selalu melihat itu sebagai Sarana Tuhan bagi
perjalanan pensucian kami. Justru darinya kami belajar memahami
berbagai lika-liku Sistem-sistem Tuhan dalam berbagai Dalil
Hukum-Nya atas kami.
Early Warning Bencana Alam
Lalu bagaimana apabila dikatakan bahwa segala Pewahyuan yang
terkait dengan bencana itu merupakan early warning dari Tuhan
akan sebuah keadaan berat yang akan melanda bangsa ini? Itulah
Pertolongan Tuhan kepada bangsa Indonesia, agar Indonesia dapat
bersiap-siap menyongsongnya, atau bertaubat dan minta Petunjuk
Tuhan agar keadaan itu tidak terjadi, atau setidaknya dikurangi
resiko beratnya. Kisah semacam ini pernah terjadi pada masa
Kenabian Yunus, dengan Kerajaan Niniwe, yang terhindar dari
bencana yang diprediksikan karena pertaubatan raja dan rakyatnya.
Namun, Pewahyuan memang harus diterima dengan hati
yang jernih dan kerendahan hati, tidak dengan kemarahan, dan
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penghakiman seketika. Itulah yang tidak dimiliki oleh bangsa ini,
sehingga mereka terjerumus memusuhi Utusan Tuhan. Mereka
dengan serta-merta tanpa mau meneliti dengan seksama, segera
menjatuhkan pengadilan dan hukuman pada Utusan Tuhan.
Padahal, Takdir yang selalu dibawa oleh Malaikat Jibril tak pernah
sederhana. Demikian bangsa ini telah gagal atau tidak lulus
melampaui Ujian-Nya tersebut karena bangsa ini telah menjadi
bangsa yang tidak toleran, pemarah dan suka menghakimi sebuah
keyakinan yang berbeda. Maka, mereka pun terjerumus menghakimi
dan menolak Pertolongan Tuhan.
Tentu tak mudah bagi Paduka Bunda untuk menyatakan
Firman Tuhan ataupun pernyataan Malaikat Jibril di persidangan,
namun itulah yang harus beliau lakukan. Bayangkan di persidangan,
beliau harus menyatakan pernyataan Malaikat Jibril yang sangat
keras seperti ini misalnya:
“Kerajaan Tuhan tidak berhak diadili oleh orang-orang
yang berdosa dan apabila persidangan ini dilanjutkan,
maka akan aku buka dosa semua orang yang ada di sini
dan akan aku adili mereka. Bagi Jibril, tidak sulit untuk
mengadili semua orang yang ada di sini.”
Tetapi sekarang kami tahu bahwa apa yang dinyatakan dan
belum terjadi itu adalah sebuah nubuah, atau peringatan dini dari
Tuhan. Karena ternyata sekarang ini adalah masa Pengadilan dan
Penghakiman Tuhan, hari di mana segala dosa dipantulkan kembali
kepada si pelaku. Demikian begitu banyak malapetaka terjadi di
Indonesia dan terutama yang menimpa umat Islam di dunia.
“Bebaskan Lia Eden atau Gempa”, demikian spanduk yang
juga harus kami usung di pengadilan itu. Dan di pengadilan kami
pun diminta untuk menyebarkan surat yang menyatakan bahwa
bencana yang terjadi di Indonesia yang bertepatan waktunya dengan
persidangan dan pemenjaraan adalah terkait langsung dengan
persidangan dan pemenjaraan Eden. Sebagaimana beberapa kali
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terjadi gempa, seperti gempa Yogyakarta, Pangandaran, Padang,
Kepulauan Mentawai, Gunung Merapi dan bencana Lumpur
Lapindo.
Kemudian dalam salah satu persidangan di bulan Juni 2006,
beberapa hari setelah peristiwa Lumpur panas di Sidoarjo muncul,
beliau menyatakan:
“Mohon izin Pak Hakim. Saya akan menyampaikan sesuatu.
Semalam saya dapat petunjuk dari Tuhan. Tuhan
mengatakan bahwa pengadilan ini sangat disoroti Tuhan
dan Tuhan bereaksi. Salah satu reaksi yang dilakukan
Tuhan adalah munculnya lumpur panas dan gas di Desa
Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur secara
tiba-tiba. Lumpur panas dan gas di Sidoarjo adalah
kutukan. Jawa Timur akan ditenggelamkan oleh lumpur
panas. Karena itu Tuhan menghimbau kepada pemerintah
untuk mengungsikan penduduk dan mengosongkan wilayah
itu. Itu semua adalah Murka Tuhan atas persidangan yang
tidak adil ini. Lumpur tersebut tidak dapat dibendung dan
akan terus-menerus keluar.”
Demikian peringatan dini dari Tuhan sudah dinyatakan-Nya
melalui Utusan-Nya sebagai bentuk Cinta dan Kasih Sayang-Nya.
Dia menyodorkan penyelesaian masalah melalui Utusan-Nya,
namun bangsa ini tidak percaya dan bahkan segala Firman-firmanNya yang dinyatakan Utusan-Nya itu menjadi dalil yang
memberatkan untuk menghukum beliau. Demikian tak ada
Perintah-Nya yang tanpa makna karena Tuhan meramunya untuk
berbagai tujuan.
Tidakkah terlihat segala bencana telah mengepung bangsa
ini di segala lini kehidupan? Kalau sakit flu biasa saja, atau
kecelakaan kecil atau kecurian uang sedikit itu adalah pantulan balik
atas sebuah dosa, lalu bagaimana memandang peristiwa Lumpur
Panas Sidoarjo yang tak berkesudahan, gempa yang terjadi di mana-
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mana, bencana-bencana besar dan kejahatan keji, narkoba dan
kerasukan massal yang melanda negeri ini? Apakah itu hanya
peristiwa alam biasa? Sedangkan alam tunduk kepada Tuhan,
sedangkan alam menyatu di dalam Tuhan.
Kalau Tuhan telah mengetahui itu semua, lalu Dia berkenan
berfirman melalui Utusan-Nya karena demikianlah selalu cara
Komunikasi Tuhan dengan manusia, ialah melalui orang yang
dipilih-Nya. Dan Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Baik,
tentu tak akan membiarkan bencana besar yang akan
menghancurkan peradaban bumi terjadi tanpa menurunkan
Pertolongan-Nya. Demikian Paduka Bunda adalah orang yang
menjadi Utusan-Nya dari kalangan manusia mendampingi Malaikat
Jibril, Utusan-Nya dari kalangan malaikat. Mereka dimandatkan
Tuhan untuk menjadi Ratu dan Raja di Kerajaan-Nya di bumi ini,
membawakan Pertolongan dan Keselamatan Tuhan bagi umat
manusia.
Sementara secara spiritual, keterkaitan keduanya sebagai
Utusan Tuhan memang sudah merupakan takdirnya. Sebagaimana
Tuhan menyatakan Paduka Bunda adalah reinkarnasi ruh dari
Bunda Maria dan juga Joan of Arc yang dulu menyandang tugas
Kerasulan dan selalu didampingi oleh Malaikat Tuhan. Maka kini
beliau sedang melanjutkan tugas dan takdirnya kembali.
Wah…tetapi jangan tanya bagaimana takutnya dan
sungkannya Paduka Bunda atas mandat itu. Berulang kali beliau
menawar kepada Tuhan untuk tetap bisa egaliter, sebagaimana
beliau tampil apa adanya. Tetapi Tuhan memiliki Peraturan-Nya
sendiri. Dan itu menjadi mata ujian tersendiri bagi Paduka Bunda.
Walaupun sesungguhnya pada akhirnya, di dalam keseharian, beliau
tetap egaliter dan tetap sebagaimana beliau apa adanya. Beliau
adalah Ibu kami yang ceria, penuh kasih, dan penuh perhatian.
Namun, ketika beliau sedang membawakan Wahyu Tuhan atau tugas
Malaikat Jibril melalui diri beliau, sikap beliau berubah dengan
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sendirinya tanpa beliau mengatur-aturnya atau
matutkannya. Dengan kata lain itu terjadi begitu saja.

mematut-

Maka kembali pada persoalan pemakaian atribut internal
Eden, bagi kami pada saat itu, memakai atribut dan simbol-simbol
Kerajaan adalah Ujian Tuhan. Sebagai perwujudan ketaatan dan
kepatuhan kami kepada segala Titah-Nya. Tetapi bagi Tuhan Pemilik
Kerajaan dan Surga yang sedang diturunkan-Nya di bumi ini, itu
adalah Hak Prerogatif-Nya. Hak untuk menyatakan bahwa Dia
sedang menurunkan Kerajaan dan Surga-Nya dan meminta kami
untuk mensakralkan hal itu. Sebuah Takdir yang merupakan wujud
Kemahabaikan-Nya kepada umat manusia yang Dia tahu sudah di
ambang kehancuran karena konflik agama sudah akan mengeras dan
perang nuklir sudah terdeteksi oleh-Nya. Pada waktu itu, keadaan
belum separah saat ini. Tapi segenap amanah yang kami emban
terarah untuk meniadakan kemungkinan tersebut. Itulah tandanya
Takdir ini memang Pertolongan dari-Nya.
Jadi bagi Tuhan, Takdir Eden adalah sebuah Takdir Maha
Besar yang sedang ditawarkan-Nya kepada umat manusia.
Sedangkan kami yang tidak mengetahui ketakterhinggaan dan
kebesaran Amanah Tuhan yang sedang kami jalankan ini, tentu
diwajibkan oleh-Nya untuk mensakralkan-Nya sambil Tuhan
menguji ketaatan dan keberanian kami.
Maka kalau dulu kami menjalani semua itu sebagai sebuah
ketaatan, namun kini kami melakukan itu karena kami sangat
mensakralkan Takdir Tuhan ini. Kami sangat bersyukur dengan
Rencana Baik Tuhan itu dan telah bersumpah setia kepada-Nya
untuk menjalaninya.
Demikian, Tuhan sedikit demi sedikit mengajarkan kepada
kami adab dan tata krama di Kerajaan-Nya. Kami orang-orang yang
sederhana dan egaliter tentu tak mudah untuk mengadaptasikan diri
kami, tetapi kami berupaya meluruhkan diri kami demi
pengkhidmatan kami kepada-Nya. Berbagai upaya kami lakukan
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untuk memampukan diri dan sikap kami agar dapat meluruh di
dalam Kehendak Tuhan itu seperti misalnya kami diminta oleh
Malaikat Jibril untuk banyak menonton berbagai film bernuansa
kerajaan, baik dari Timur maupun Barat untuk belajar dan
mengetahui bagaimana tata krama dan adab sebuah kerajaan.
Darinya kami mengetahui bahwa penghormatan kepada seorang raja
adalah hal yang biasa dan bukan sebuah hal yang aneh.
Hanya masalahnya, Eden kini masih belum dipercaya dan
masih disesatkan. Tapi kami kan mengimaninya dan bahkan
menjadi bagian darinya. Jadi kami berusaha mengadaptasikan diri
kami kepada Ketetapan Tuhan itu. Lagipula, sesungguhnya, tata
krama kerajaan yang Tuhan mintakan kepada kami pun tak sulit dan
tidak neko-neko. Kami hanya diminta untuk selalu meminta
Perkenan-Nya di setiap langkah kami. Atau melaksanakan apa yang
diperintahkan-Nya kepada kami, contohnya surat saya untuk Anda
ini. Panjang lebar penjelasan itu untuk sebuah usulan singkat Anda
itu. Demikianlah, itu semua karena kami memang sudah bersumpah
untuk menjadi pelayan-Nya. Dan sungguh segala Amanah-Nya tak
terhingga. Jadi kalau kami berjalan sendiri-sendiri, dimungkinkan
Amanah-amanah-Nya yang berat tak akan terwujud.
Lalu kami diminta untuk memuliakan di antara kami sendiri,
dengan menggunakan kata penghormatan “Yang Mulia” atau kami
singkat sebagai YM sebagai ganti Mas atau Mbak. Dan itu pun
sebagai pengkhidmatan kami kepada Tuhan yang telah berkenan
menyertakan kami di dalam Takdir Surga-Nya. Sedangkan, Bunda
Lia dan Ruhul Kudus adalah Ratu dan Raja yang ditetapkan Tuhan
bagi kami, maka kami menyebut keduanya dengan tambahan
sebutan Paduka.
Selain itu, kami diminta Tuhan untuk menghormati dan
memuliakan orang lain. Maka kami diminta untuk rukuk kepada
setiap orang yang kami bertegur sapa dengannya,. Untuk itu, Tuhan
sangat tegas meminta kami untuk tidak lalai melakukannya. Karena
kata Tuhan, manusia kini sudah tidak saling menghormati dan saling
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melanggar hak orang lain, maka manusia harus diajari untuk saling
menghormati dan menghargai. Maka setiap kami bertegur sapa
dengan seseorang, siapa pun dia, kami wajib rukuk kepadanya.
Rukuk yang harus dilakukan dengan mendalam dan penuh
kekhidmatan, tidak hanya sekedar rukuk saja.
Hakikat Pensucian Eden
Seiring dengan berjalannya waktu, kini kami tahu bahwa
pengujian terhadap kami tak semata-mata diadakan Tuhan. Karena
ujian itu tetap terliputkan di dalam Hukum-hukum Tuhan atas
‘keadaan’ diri kami sendiri. Sungguh tak sedikit pun ada ‘penekanan
atau pemaksaan ‘ Kehendak Tuhan atas kami karena materi
pengujian itu diambil Tuhan dari segala kondisi keberadaan kami
sendiri. Dari koordinat posisi kami di dalam keliputan hukum
regulasi, hukum reinkarnasi dan hukum karma Tuhan di semestaNya. Dengan kata lain, ujian atas kami itu sesuai dengan tuaian kami
sendiri, baik itu tuaian kebaikan maupun keburukan.
Dan pensucian Eden pada hakikatnya merupakan dasar
pembentukan cikal bakal Surga, yaitu pendirian awal bagi Surga
Tuhan di bumi-Nya ini. Peliknya pensucian yang diterapkan Tuhan
kepada kami adalah karena Malaikat Jibril Ruhul Kudus diberi
kewenangan oleh Tuhan mengadakan pensucian Eden hingga
sampai kesucian murni, demi kesucian Surga. Beliau dibekali Tuhan
dengan kewenangan untuk mensucikan kami sampai ke titik
minus kesalahan, yaitu pensucian atas karakter dan sampai
kepada potensi buruk kami, yaitu keadaan di mana kesalahan masih
belum kami lakukan. Itu berarti pensucian pada tingkat potensi
kesalahan, atau pensucian sifat dan karakter.
Jadi memang sungguh pelik pensucian itu, yang meliputi
wilayah kemusykilan dan di luar jangkauan penalaran kami. Dan
kami sendiri pun tak serta merta memahaminya. Setelah kami ikhlas
dan pasrah, berprasangka baik atas Rencana Tuhan kepada kami,
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barulah kami mendapat pencerahan pemahaman akan pensucian
itu. Sehingga kami dapat menjalaninya dengan hati penuh rasa
syukur atas karunia pensucian itu bagi kami. Dan semakin kami
ikhlas, maka semakin membukakan pencerahan pemahaman dan
hikmah di balik kepelikan pensucian yang kami jalani.
Dan peliknya pensucian itu karena ia sampai pada keadaan
di mana kami ini seperti berada di persimpangan jalan, di suatu
kondisi di mana tak ada lagi pijakan untuk dapat meyakini atau
menolak karena segala pakem yang membuat kami berpijak telah
runtuh. Segala teori dan pemahaman yang mengantarkan kami pada
sebuah kepercayaan telah dihancurkan. Sebuah keadaan dilematis
yang melampaui logika pikiran itu. Demikianlah Tuhan dan
Kehendak-Nya pada saat Kerasulan datang, ujian-ujian yang
didatangkan kepada Utusan-Nya memang melampaui segala
kategori dan pengetahuan manusia.
Sementara kami ini hanyalah sekumpulan orang yang tak
luput dari kesalahan dan dosa, yang sarat dengan kelemahan dan
kekurangan. Maka dari sanalah kami ini babak belur disucikan.
Bayangkan apabila sebuah kemarahan dibalaskan dengan
kemarahan, kebohongan dibalaskan dengan kebohongan. Belum lagi
pensucian yang harus kami lalui melalui penyakit. Kekeraskepalaan
dan keegoan atas kebenaran diri sendiri dapat dibalaskan Tuhan
dengan penyakit atau ketidaknyamanan yang lainnya. Maka selama
20 tahun kami ini sedang menuai atau menerima pantulan balik dari
segala kesalahan kami di masa lalu. Dan Tuhan sungguh Maha
Kuasa menghadirkan kondisi itu bagi kami semua, tak terkecuali
anak kecil sekalipun.
Pada saat ujian seperti ini datang, yang tertinggal adalah
kesetiaan dan kekukuhan kepercayaan serta luruh dalam Kehendak
Tuhan. Karena bila logika dan pikiran masih ada di dalamnya, tak
akan kami dapat melewati Ujian-ujian Tuhan yang diselenggarakan
kepada kami.
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Kalau Anda membaca kisah-kisah para Nabi di dalam
Perjanjian Lama, Anda akan melihat pergulatan iman, pikiran,
kesadaran, kemanusiaan mereka. Perjanjian Lama memuat dan
memotret dengan sangat detil kisah-kisah para Utusan itu seapaadanya, sebagai manusia dan juga sebagai Utusan Tuhan, beserta
pergolakan yang dialaminya, protes-protesnya, keluh kesahnya,
pengorbanannya,
kesedihannya
maupun
kemenangannya,
demikianpun dosa-dosanya, semuanya terpotret dengan jelas. Lalu
bagaimana Tuhan menolongnya dan memenangkannya, semuanya
termaktub di sana untuk menjadi pelajaran bagi umat. Dan itulah
kini yang sedang kami jalani.
Kami ini semata-mata diperjalankan Tuhan menelusuri
Takdir-Nya dan kami tak pernah tahu bahwa kisah-kisah kami
disucikan ini menjadi isian dari Kitab Suci Eden tentang perjalanan
menuju Surga, di awal mula Surga didirikan. Tak pernah terpikirkan
oleh kami bahwa kami akan diperjalankan Tuhan sedemikian
jauhnya, bahkan tak terlintas dalam imajinasi kami sekalipun.
Karena pensucian yang kami lalui adalah untuk menjemput karunia
Surga bagi seluruh umat manusia, Surga yang seluas langit dan
bumi. Dan Sunnah Tuhan menggariskan harus ada orang-orang yang
mau berkorban segalanya dan berupaya mensucikan dirinya secara
utuh dan mutlak agar dapat menjadi penampang atau bejana bagi
Surga yang akan diturunkan Tuhan.
Segala kepelikan dan kemusykilan perjalanan pensucian
kami, tentu tak bisa dijadikan standar bagi pengajaran masyarakat
luas, karena hal itu bersifat sangat pribadi dan pelik adanya, di mana
setiap orang dari kami tidaklah sama jalannya. Dan itu adalah
perjalanan sebuah Kerasulan yang langsung berada di bawah
Kendali Tuhan Yang Maha Mensucikan. Maka perjalanan pensucian
kami tak bisa dijadikan sebagai sebuah standar, melainkan sebuah
kekhususan yang diadakan Tuhan untuk sebuah Rencana Besar-Nya.
Kami menapaki semua pensucian para Rasul dahulu yang
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dikontekstualisasi Tuhan pada zaman ini, dengan situasi yang
berbeda tapi hakikatnya sama adanya.
Tetapi kami ini harus bersyukur karena sesungguhnya di
dalam Hukum Tuhan dan semesta-Nya, segala yang kita lepaskan ke
alam akan memantul balik kepada kita. Senyum dibalas senyum,
kebaikan memantulkan kebaikan, demikian juga kejahatan akan
memantulkan kejahatan. Jadi, kalaupun kami ini tidak berada di
Eden, maka segala karma atas kesalahan dan dosa harus kami tuai.
Bedanya, ketika kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan untuk
disucikan, nilai plusnya adalah bahwa pensucian, yang
sesungguhnya merupakan keniscayaan bagi kami, diperhitungkan
Tuhan sebagai sebuah perjuangan dan pengorbanan demi Surga.
Karena dari kumpulan karma kami bersama, Tuhan
mengolahnya sedemikian sehingga bisa menjadi sebuah keadaan
yang berat, yang harus kami pikul bersama. Dan ketika kami pasrah
dan menerima ujian itu dengan lapang hati, maka Tuhan pun
mengaruniakan hadiah dan Berkah-Nya kepada kami. Dan itu
menjadi sarana atau pembuka kemudahan bagi kami di dalam
mengurusi dan menjalankan Amanah-Nya.
Titik Nadir Perjalanan Pensucian Eden
Kembali kepada ujian melalui nubuah gempa besar Jakarta
yang menjadi mata Ujian-Nya bagi kami, beberapa waktu kemudian,
baru kami mendapat penjelasannya. Bahwa nubuah gempa yang
tidak terjadi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tertulis
dalam Risalah Eden tersebut, salah satunya dijadikan Tuhan untuk
membalaskan dosa kebohongan yang pernah kami lakukan selama
hidup kami saat ini, maupun dalam kehidupan yang telah lalu.
Demikian kami sesungguhnya sedang menuai atau menebus karma
dari segala apa yang telah kami tanam sebelumnya, kebohongan
dibalas dengan kebohongan. Tetapi, oleh Tuhan hal itu sekaligus
dijadikan sarana untuk menguji kesetiaan dan ketaatan kami.
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Mas Aar adalah teman terbaik saya dalam berbagi suka
maupun duka. Beliau mengimani Eden, secara global ajaran Eden itu
make sense dengan pandangan, pemikiran dan kesadarannya. Dan
secara global pengajaran dan Wahyu Tuhan yang disampaikan Eden
itu tidak hanya benar tapi juga solusi dari Tuhan langsung untuk
sebuah peradaban masa depan. Tapi menyangkut Ujian-ujian Tuhan
yang berkaitan dengan ramalan dan hadiah berupa janji
kemenangan yang fenomenal dan spektakuler, pada kedua hal
tersebut, sulit baginya untuk dapat bertahan terus berada di Eden.
Karena tak mudah baginya untuk menerima Ujian Tuhan yang
musykil semacam itu.
Sedangkan ujian semacam itu masih kami alami. Yang
terakhir terjadi adalah pada tanggal 30 Mei 2015, setelah hampir
satu tahun kami mempersiapkan satu paket Risalah Tuhan berikut
DVD-nya. Setelah sekian lama (2008-2015) kami diperintahkan
Tuhan untuk berdiam diri, tak menyampaikan Risalah dan
Pewahyuan apa pun, barulah kemudian di tahun 2015 itu, kami
diperintahkan menyampaikan Risalah Tuhan kembali. Kami
diperintahkan Tuhan untuk membuatnya dan mengemasnya seindah
mungkin. Kami pun mencicil pengerjaannya sekian lama, membuat
DVD sampai kemasan DVD nya karena kami harus membuatnya
sendiri. Tenaga, uang, perhatian semua tercurahkan untuk
pembuatan risalah tersebut. Di tengah kesulitan keuangan, kami
berupaya menjadikan risalah tersebut benar-benar ‘spesial’.
Lalu kami diperintahkan untuk memberikan risalah tersebut
ke seluruh Kedutaan Besar yang ada di Jakarta. Termasuk ke
Presiden, Gubernur DKI Jakarta, dan juga seluruh media masa
terutama yang berkantor di Jakarta. Kami pun diperintahkan
menulis surat ke Presiden Obama dan NASA. Adapun risalah
tersebut berisi antara lain adalah rencana pengangkatan para Rasul
Eden ke angkasa luar dengan menggunakan pesawat UFO Ruhul
Kudus, dan pada saat bersamaan akan terjadi gempa besar di
Jakarta.
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Dan untuk memudahkan pendaratan UFO tersebut, kami
diperintahkan untuk menunggunya di Monumen Nasional (Monas)
dan membawa segala perlengkapan kehidupan kami selama di sana.
Jadilah kami kemudian mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan
selama berada di pesawat. Untuk membawa koper-koper kami,
berikut peralatan dan aneka kebutuhan lain, kami menyewa dua
mobil bak terbuka.
Dan hari itu bertepatan dengan hari Minggu, dan ternyata
pada saat itu juga sedang ada acara khusus di Monas, yaitu acara
bazar dengan segala kegiatannya. Jadi hari itu Monas memang
sedang sangat penuh dengan manusia. Kami pun harus tepat berada
di titik terdekat Tugu Monas. Jadilah kami menggotong barangbarang tersebut layaknya orang yang akan pindah rumah dengan
disaksikan oleh begitu banyak orang.
Sangat sulit menjelaskan peristiwa pada saat itu, sangat sulit
juga melukiskan perasaan kami. Betapapun kami ini adalah orangorang yang waras, baik pikiran, hati maupun perbuatan, tapi kami
harus melakukan suatu yang musykil.
Pada pukul 9 pagi kami sudah berada di Monas dengan
membawa barang-barang tersebut, kami menanti berdebar-debar.
Walaupun hampir seluruh dari kami meyakini bahwa kami sedang
dalam Ujian Tuhan, tetapi pikiran kami yang satunya lagi
menyatakan, masa Tuhan akan menguji kami sedemikian rupa?
Karena risalah tersebut sudah kami sampaikan ke seluruh dunia
lewat Kedutaan Besarnya yang ada di Jakarta dan secara khusus
menyampaikan ke NASA dan juga sudah izin ke Gubernur DKI
Jakarta di samping juga ke Presiden Jokowi. Masa iya tidak terjadi.
Kami menanti dengan sabar, sambil berdebar-debar.
Hari sudah menjelang malam, tanda-tanda akan munculnya
pesawat UFO tak terlihat. Paduka Bunda terus berdoa memohon
Petunjuk Tuhan untuk dapat kepastian penjelasan. Untuk
menghibur diri, kami pun menyanyi bersama lagu tentang malaikat
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datang. Dan di dalam syair lagu tersebut, ada kalimat ‘kami
menunggu hingga fajar’, jadilah kami kemudian menunggu hingga
fajar. Dan kami memutuskan untuk menginap di Taman Monas.
Ternyata pintu Monas itu ditutup pada pukul 23.00 WIB dan
tak ada yang boleh berada di dalam. Dan kami pun diusir keluar.
Sesungguhnya kami sudah bernegosiasi dengan Satpol PP yang
menjaga Monas agar diperkenankan menginap satu malam saja di
Monas. Tapi permohonan tersebut ditolak, dan kami harus
meninggalkan Monas.
Tak hanya sampai di situ, kami pun berupaya untuk
mendapatkan izin dari Gubernur Ahok. Saya dan YM Kelik pergi ke
rumah Ahok di tengah malam, namun tak mendapat izin bertemu.
Dan kata seorang keamanan, Pak Ahok itu hanya menerima
pengaduan yang berkaitan dengan tugasnya di kantor dan tak
menerimanya di rumah. Kami pun tidak berhasil menemui beliau.
Akhirnya kami semua diusir oleh pasukan keamanan Monas, sekitar
pukul 2 menjelang pagi.
Kami pun kembali mengangkut barang-barang kami dan
menunggu di halaman parkir mobil hingga pagi. Dan tak terjadi apaapa, sampai jam masuk kantor, orang-orang pun berdatangan
melihat kami semua masih duduk-duduk di pelataran parkir. Jadi
kami ini menjadi tontonan orang sejak minggu pagi sampai pukul 9
pagi di hari Senin.
Kami sudah melepaskan diri dari segala tanggapan orang
terhadap kami karena hari sebelumnya kami menjadi ‘trending
topic’. Kami tetap berada di pelataran parkir sampai Tuhan
memperkenankan
kami
pulang.
Akhirnya
kami
semua
diperkenankan pulang kembali ke Mahoni. Sementara ada mobil
yang sudah kami serahkan kuncinya kepada Pak RT. Mobil itu kami
serahkan untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat di Mahoni,
apabila benar-benar kami jadi berangkat. Karena tak jadi berangkat,
Pak RT pun menyerahkan kembali kuncinya kepada kami, tetapi
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kami katakan kepada Pak RT bila ada kebutuhan dan keperluan
masyarakat mobil ini bapak bisa pakai kapan pun. Begitulah
pensucian kami itu, Mas Andreas.
Menurut Tuhan, tidak digenapinya perjanjian tersebut
adalah karena kami masih belum suci dan belum layak untuk
mendapatkan pengangkatan. Ketidaksucian kami itulah yang
menjadi hambatan. Betapapun keadaan ini telah kami prediksi
bahwa ini adalah ujian. Dan kami sudah mengantisipasinya dengan
telah terlebih dahulu mempersiapkan diri secara mental. Tapi tak
urung peristiwa ini benar-benar menistakan kami semua. Tuhan
memang menjadikan kami sebagai domba yang dikorbankan untuk
Tuhan dan Surga-Nya.
Puji Tuhan atas Penguatan-Nya kepada kami dan
menjadikan kami tetap setia dan teguh terhadap perjanjian yang
telah kami ikrarkan kepada-Nya. Walaupun ujian ini sangat
mempermalukan kami, tapi kami senantiasa berprasangka baik
selalu kepada Tuhan yang memperjalankan kami. Kami percaya
niscaya ada maksud dari Rencana Tuhan terhadap kami. Walaupun
kami sudah tak tahu harus berkata apa, tapi kami harus bangkit dan
terus menatap dan melangkah dengan pasti menjalankan Amanahamanah-Nya yang lainnya lagi.
Pada hakikat nya sejak dahulu hingga saat ini, ujian-ujian
yang harus dilampaui Utusan Tuhan itu sama adanya, hanya
variannya saja yang berbeda sehingga terlihat keragamannya, sesuai
dengan problem dan kesejarahan masing-masing Utusan pada waktu
itu. Ujian-ujian Tuhan yang kami alami, bila disederhanakan dapat
dibagi dalam tiga hal.
Pertama, ujian terhadap apa-apa yang paling dan sangat
kami takuti. Kedua, ujian atas apa-apa yang paling sangat kami
benci. Ketiga, ujian atas apa-apa yang paling dan sangat kami cintai.
Tuhan senantiasa menguji kami dalam ketiga hal tersebut dari masa
ke masa, baik secara individual atau perorangan, ataupun secara
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bersamaan. Demikian pula keliputan frekuensi untuk sebuah mata
ujian tertentu, juga biasanya tiga kali. Hanya Tuhan yang
mengetahui mengapa tiga kali, tapi agaknya itu untuk mendapatkan
kualitas hasil ujian yang kukuh.
Begitulah kami harus melalui ujian melalui materi prediksi
gempa besar di Jakarta yang tidak terjadi sebagaimana yang
dituliskan sebanyak tiga kali. Dua kali pada saat kami sedang dalam
kondisi yang sangat terpuruk, yaitu ketika berada di dalam penjara.
Dan satu kali adalah prediksi gempa besar Jakarta yang juga
dikaitkan dengan rencana pengangkatan kami dengan pesawat UFO
di Monas di depan masyarakat Indonesia dan dunia. Kami katakan
juga di hadapan publik dunia karena berita itu juga kami kirimkan
ke seluruh Kedutaan Besar di Jakarta.
Berbulan-bulan,
bahkan
bertahun-tahun,
kami
mempersiapkan Risalah-risalah itu dengan sebaik-baiknya, dengan
segala upaya yang kami miliki. Mempersiapkan risalahnya,
mengirimkannya ke berbagai pihak yang diperintahkan Tuhan dan
sampai perintah yang terakhir adalah kami harus pergi ke Monas,
menunggu penjemputan Malaikat Jibril. Ternyata segala upaya yang
kami lakukan itu adalah untuk mendelegitimasi kami sendiri. Dan
yang mendelegitimasinya adalah Tuhan sendiri. Maka, kepada
Tuhan semata kami kembalikan hal ini karena Dia-lah Tuhan Yang
Maha Memiliki Rencana.
Peristiwa itu pun menjadi trending topik. Melimpahlah
segala macam cemoohan, hinaan dan makian dengan kata-kata yang
tak patut terutama di media sosial. Namun setelahnya, kami
diperintahkan Tuhan untuk membuka Website Eden dan mengupload Risalah-risalah Eden di sana, sekaligus menyampaikan
permintaan maaf kepada publik yang marah. Inilah kali ketiga berita
gempa di Jakarta yang kami sampaikan tidak terjadi. Berarti telah
tiga kali kami dinistakan oleh Tuhan sendiri melalui mata ujian ini di
hadapan publik.
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Menjelang tahapan akhir ujian besar ini, tepatnya pada 25
Mei 2015, Elfa Diasmara, putra Prof. Dr. Marzani Anwar, yang
sesungguhnya telah mengimani Eden sejak 2004, ‘memaksa’ untuk
dapat bergabung dengan Eden, dan diperkenankan Tuhan. Namun,
istri, orangtua dan seluruh keluarganya menolak dengan keras. Dan
ketika peristiwa Monas itu tak terjadi, Tuhan menambahkan bobot
ujiannya kepada kami melalui kemarahan keluarga Elfa kepada
Eden.
Dalam keadaan kami yang mungkin Anda bisa
membayangkannya, keluarga Elfa yang tentu saja menjadi sangat
yakin dengan kesesatan kami, menjadi semakin marah karena Elfa
tetap bersikukuh dengan pilihan imannya atas Eden. Lalu Bapak
Marzani membuat opini publik melalui berbagai tulisan di media
massa maupun elektronik, dan melaporkan kami ke polisi dan
kepada instansi terkait dan juga menulis di media massa maupun
elektronik, sebagai upaya untuk melumpuhkan dan memusnahkan
Eden.
Dan pada saat kami sedang dihadapkan kepada persoalan
dengan Bapak Marzani Anwar itu, Tuhan menambahkan lagi bobot
ujian itu, terutama kepada Paduka Bunda. Pada saat bersamaan,
datang persoalan dari keluarga Paduka Bunda Lia Eden sendiri,
yaitu Bapak Aminuddin Day dibantu oleh putra sulung beliau,
Fathun Nur Day. Mereka berdua adalah termasuk orang yang di
awalnya mengimani Eden, tetapi kemudian ‘gagal memahami’
pensucian Eden, dan kemudian bahkan berbalik memusuhi. Bapak
Aminuddin Day menistakan dan mempermalukan Paduka Bunda,
dan mereka berdua berupaya mengusir Paduka Bunda serta kami
semua dari rumah Mahoni 30, tempat yang kami tinggali selama ini.
Betapa hati seorang Ibu, yang kami tahu beliau selama ini
selalu berjuang untuk kebaikan dengan penuh pengorbanan, namun
harus mengalami ujian berat semacam ini, diusir oleh mantan
suaminya dan anaknya sendiri dari rumahnya sendiri. Itu karena

315

Pak Aminuddin mengklaim bahwa rumah Mahoni adalah miliknya,
sesuai dengan akte rumah yang tertulis atas namanya.
Sedangkan rumah Mahoni sesungguhnya adalah rumah
peninggalan orangtua Paduka Bunda yang ketika diuruskan akte
balik namanya oleh Bapak Aminuddin, beliau menjadikan akte
rumah tersebut atas namanya sendiri. Padahal, Paduka Bunda yang
menerima pemberian rumah dari orangtuanya itu, telah
mewakafkan rumah Mahoni sebagai Rumah Allah. Dan Tuhan pun
telah berketetapan bahwa rumah Mahoni adalah cikal bakal Surga
Tuhan di bumi, menjadi Rumah Tuhan. Karena sesungguhnya,
tempat atau rumah di mana Wahyu-wahyu Tuhan turun, adalah
menjadi Rumah Tuhan. Dan tak boleh ada manusia yang merasa
menghakinya.
Namun, Pak Aminuddin Day yang merasa sebagai pemilik
karena keberadaan namanya di akte surat rumah tersebut, mengusir
Paduka Bunda Lia Eden dan kami semua dari rumah Mahoni,
kecuali Eden bisa membayar tanah rumah Mahoni seharga tujuh
ribu trilyun dollar. Sungguh, kalau bukan karena ujian dari
Tuhan, tak mungkin hal yang musykil ini terjadi. Padahal, tidaklah
mungkin Tuhan Yang Maha Suci menjadikan rumah Mahoni 30
sebagai cikal bakal Surga, apabila tanah kepemilikannya tidak halal.
Sedangkan kesucian hakiki adalah fondasi bagi Surga. Jangankan
menempati rumah yang tidak halal, berhutang atau menerima
pemberian dari orang di luar Eden saja terlarang bagi kami.
Namun, setelah sekian waktu kami berada dalam ujian yang
dilematis itu, Tuhan memberitahu bahwa kami memang harus
menapak-tilasi peristiwa yang telah dinubuahkan Tuhan 2000
tahun yang silam, yaitu penghakiman atas Rumah Allah di dalam
Injil Petrus 4 ayat 17 sebagaimana tertulis:
“Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai,
dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama dihakimi.
Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah
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kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil
Allah.”

Bahwa sebelum segala sesuatu dihakimi Tuhan, maka yang
pertama kali dihakimi Tuhan adalah pada Rumah Allah sendiri.
Dan penghakiman atas Rumah Allah adalah juga menghakimi
Paduka Bunda Lia Eden dan mantan suami beliau, Bapak
Aminuddin Day. Paduka Bunda-lah yang menuliskan Wahyuwahyu Tuhan yang menyangkut Pengadilan dan Penghakiman
Tuhan. Oleh karena itu, beliaulah yang lebih dahulu dihakimi
Tuhan bersama mantan suaminya, Bapak Aminuddin Day.
Demikianlah Keadilan Tuhan atas seluruh manusia, tak ada yang
terlepas dari Penghakiman Tuhan.
Ujian yang lain lagi adalah ancaman serangan ISIS atas
Eden. Ceritanya begini, pada saat kami sedang mengurusi Elfa yang
minta dilepaskan dari tempat penyekapannya di Tasikmalaya,
September 2015, secara tiba-tiba rombongan Kapolres Jakarta Pusat
dan Kapolsek datang berkunjung ke Mahoni. Katanya sih untuk
silaturahmi. Namun, sejak itu terutama menjelang Natal dan Tahun
Baru, setiap hari bergantian polisi datang menjaga kami. Dan kami
diberitahu oleh Bapak Kapolsek Senen, bahwa kami merupakan
salah satu komunitas yang menjadi target ISIS.
Puji Tuhan Yang Maha Melindungi, semuanya berjalan
dengan baik dan kami pun menjadi bersahabat dengan Kepolisian
yang tanpa kami minta telah berinisiatif untuk menjaga kami.
Sungguh kebaikan dan keramahan mereka sangat membahagiakan
kami semua, dan pada saat itu sungguh terasa sebagai hadiah dari
Tuhan bagi kami. Semoga Tuhan membalaskannya dan menjadikan
mereka selalu tertuntun di dalam tugas beratnya menjaga keamanan
negara ini.
Sungguh, inilah saat yang paling penting bagi kami
menghadapi ancaman dari tiga penjuru, yaitu pelumpuhan dan
pemusnahan, pengusiran dan ancaman serangan ISIS. Begitulah
cara Tuhan mendidik kami untuk pasrah dan tawakal dalam artian
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yang sesungguhnya. Bertubi-tubi ujian dihadirkan kepada kami,
namun kami bersyukur karena Tuhan selalu menjaga hati kami di
dalam ketentraman, sehingga setiap harinya kami lalui dengan
sukacita sambil mengerjakan segala pekerjaan yang dititipkan-Nya
kepada kami. Segala ujian berat itu kami serahkan dan kami
kembalikan kepada Tuhan semata karena yang terpenting bagi kami
adalah bagaimana menjaga kesucian kami.
Kami juga percaya bahwa semua pengorbanan dan
perjuangan pensucian kami di Eden saat ini adalah demi terbukanya
Mukjizat Surga. Karena hanya Mukjizat Tuhan yang dapat
menaklukkan dunia saat ini, agar terwujud satu pemerintahan Ilahi,
tentaranya adalah alam semesta yang mengolah keadaan sehingga
terwujudlah apa-apa yang menjadi Kehendak Tuhan. Sedangkan
kefungsian Eden hanyalah mewartakan apa yang menjadi Kehendak
Tuhan. Sementara kami semua adalah pelayan-pelayan di KerajaanNya, atau abdi dalem Kerajaan Tuhan.
Pemerintahan Ilahi inilah yang akan menjadi sistem dunia.
Dengan demikian perlombaan senjata dan peperangan dapat
dihentikan. Bagi Anda mungkin ini utopia, tapi itulah yang sedang
kami jemput dengan segala perjalanan pensucian kami dan
pengkhidmatan kami kepada Rencana Besar Tuhan ini. Dan kamilah
yang dijadikan Peraga-Nya, di dunia manusia yang nyata,
demikianlah apa yang menjadi Rencana Tuhan saat ini.
Kami percaya bahwa kami tak sendirian, banyak orang,
banyak komunitas dari berbagai agama dan kepercayaan di dunia
saat ini yang sedang dipakai dan diperjalankan Tuhan untuk
Rencana-Nya ini. ‘Puzzle-puzzle’ dari Tuhan ini masih berserakan,
kami percaya suatu saat Tuhan akan menyatukannya bila telah
sampai waktu dan jadwalnya.
Puji Tuhan, kami sungguh bersyukur karena beberapa waktu
kemudian, Tuhan menyatakan bahwa kami lulus dalam Ujian-ujianNya itu. Walaupun begitu ada dua saudara kami tercinta yang ‘gugur’
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setelah peristiwa Monas, yaitu Bapak Ridwan dan Ibu Ietje Ridwan.
Demikianlah ketika kami tetap sabar dan tetap menjalankan apa-apa
yang diperintahkan Tuhan setelah melalui berbagai macam
pengujian terutama ujian pendelegitimasian dari-Nya secara
langsung itu, Tuhan berkenan membuka rahasia perjalanan
pensucian musykil kami itu. Tuhan menjelaskan kepada kami bahwa
sesungguhnya Dia sedang memperjalankan kami untuk sampai pada
suatu titik Nadir Pensucian. Titik tolaknya adalah pensucian kami di
Monas. Itulah titik balik perjalanan Eden setelah 20 tahun lamanya
menjalankan Amanah Tuhan dan disucikan oleh-Nya.
Setelahnya, Malaikat Jibril memberikan pemahaman kepada
kami soal ujian dan perjalanan Kaum Eden disucikan Tuhan.
Perjalanan itu dapat diibaratkan sebagai perputaran jarum jam. Dan
pensucian yang selama ini kami jalani bersama Malaikat Jibril itu
sesungguhnya bukanlah jalan menaik, tapi masih jalan menurun
karena masih ada hutang-hutang karma yang harus kami bayarkan.
Dan pensucian Monas itu merupakan titik balik perjalanan kami
menaik. Setelah peristiwa Monas, maka perjalanan itu akan menaik.
Jadi selama 20 tahun itu ternyata kami hanya membayar
dan membayar, segala karma dan hutang-hutang kami. Demikianlah
Malaikat Jibril Ruhul Kudus itu tega menyimpan penjelasan
perjalanan Eden yang akan kami lalui. Dan ia membiarkan kami
dalam ketidakpastian selama 20 tahun, menghadapi ujian-ujian
kebohongan tanpa kepastian jawaban, kecuali kami berusaha
menemukan maknanya sendiri tanpa pemberitahuan darinya secara
langsung.
Apa sesungguhnya makna dibalik pensucian ‘kebohongan’
atas diri kami? Semua ujian itu didatangkan untuk menguji
kesetiaan kami. Bukanlah ujian kalau sudah diketahui dan diestimasi
lebih dahulu. Kalau begitu caranya, maka tak berkualitas ujian itu
jadinya. Sebaliknya bisa jadi kalau kami diberitahukan perjalanan
yang akan kami lalui terlebih dahulu, mungkin tak seorang pun di
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antara kami yang akan ikut dalam perjalanan ini karena tak
menyanggupkan diri untuk bisa menjalaninya.
Demikian kami sendiri bingung, mengapa kami masih bisa
bertahan dan melampaui banyak keadaan. Demikianlah, semua itu
hanya karena Kasih Sayang Tuhan semata kepada kami sebagai
Jawaban Tuhan atas doa-doa kami selama ini yang sungguh ingin
memperjuangkan sebuah kebenaran hakiki dari Tuhan.
Dalam bahasa Bapak Marzani Anwar yang dituliskannya
kepada kami, beliau menuliskan “Apakah Anda anggap kami gagal
memahami Eden atau Anda yang tak dapat membuktikan kebenaran
yang disampaikan Eden.”
Demikian berkat pertanyaan dan fitnah-fitnah itulah, Tuhan
menuntunkan kepada kami jawaban yang harus kami sampaikan
kepadanya, sekaligus menjawabkan segala fitnah-fitnahnya terhadap
Eden.
Tahukah Mas Andreas bahwa jawaban ini baru kami
dapatkan ketika kami menuliskan surat ini. Bahwa pensucian Monas
berikut turunannya bagi Eden adalah titik nadir terbawah, sehingga
tak ada lagi pijakan bagi Eden untuk eksis. Dan ketika Tuhan melihat
kami tetap setia kepada-Nya, maka tak ada lagi jalan menurun bagi
Eden, yang ada adalah jalan menaik. Dan ketika perjalanan Surga
sudah dibuka Tuhan, maka Tuhan memberi pembatasan pada
perjalanan pengrusakan oleh iblis.
Maka, perjalanan Eden yang menaik itu berhaluan arah yang
berlawanan dengan kekuasaan iblis yang akan menurun. Demikian
Kemahaadilan Tuhan, mempergulirkan terang dan gelap bagai roda
pedati yang terus berputar. Dan telah tiba masanya bagi terang dan
Kerajaan Surga berjalan menaik. Sementara kekuasaan iblis akan
berjalan menurun. Jadi sesungguhnya, setelah 20 tahun lamanya,
perjalanan ini baru saja kami mulai.
Dari penjelasan itulah, terjawab sebuah pertanyaan yang
selama ini mengendap di dalam pikiran saya. Sepanjang perjalanan
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spiritual saya bersama Paduka Bunda, tak ada pengajaran
Ketuhanan, kesemestaan serta kesucian sebaik yang kami terima di
Eden. Pengajarannya sangat melangit tapi sekaligus juga sangat
membumi, betul-betul sebuah ajaran yang sangat adi luhung.
Karenanya kami sangat meyakini bahwa pengajaran itu dapat
menjadi solusi bagi peradaban umat manusia saat ini. Tapi setiap
kali kami ingin membuktikan kebenaran Ajaran Tuhan ini ke
masyarakat luas agar masyarakat dapat menghikmatinya
sebagaimana kami menghikmatinya, selalu apa yang kami
sampaikan didelegitimasi oleh Tuhan sendiri. Dan itu berulangulang kali terjadi.
Hal itu bukan hanya menjadikan Eden dicemooh, tapi juga
membuat kami kehilangan saudara-saudara terbaik kami dalam
pengabdiannya di Eden. Jangankan membuat yakin masyarakat, di
antara kami sendiri pun berguguran karena gagal memahami apa
yang menjadi Kehendak Tuhan pada kami.
Mengapa kami dapat bertahan? Jawabannya adalah karena
saya dan kami semua yang bertahan lebih concern pada pengajaran
dan pada pengalaman kebertuhanan yang sangat personal yang kami
dapatkan di Eden. Dan itu membuat kami lebih mapan, dari pada
memikirkan ramalan yang tidak terjadi atau mukjizat-mukjizat yang
dijanjikan tapi tak digenapi. Jadi kalau kami masih berorientasi pada
dimenangkannya Kebenaran Eden, tunggu saja, maka kekecewaan
yang akan kami dapatkan. Dan itulah yang terjadi berkali-kali.
Sesungguhnya terpilah antara materi pengajaran Surga yang
hakiki dengan materi ujian. Materi ujian ke publik itu senantiasa
menyangkut ramalan yang ditentukan waktu hari dan tanggalnya
ataupun janji diturunkan Mukjizat Eden yang akan membuat orang
percaya, kedua hal itulah yang selalu diujikan. Mereka yang masih
tertarik pada kedua hal tersebut memang akan kecewa. Demikianlah
Tuhan menyeleksi kaum Eden dengan cara-Nya.
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Menggapai Ufuk Kesucian demi Menembus
Mukjizat Tuhan
Beberapa waktu ini, teman-teman Eden tergerak
menyanyikan lagu-lagu lama Eden yang digubah pada era 90 an.
Dan ada satu lagi yang menginspirasi saya untuk membuat sub judul
ini yaitu lagu berjudul “Senyummu Untukku” yang dibuat pada
tahun 1998. Bahwa Eden (Salamullah pada waktu itu) adalah sebuah
telaga kebenaran, dan Malaikat Jibril menanti Paduka Bunda di
telaga, di ufuk kesucian.
Yah… semoga perjalanan pensucian kami itu sudah sampai
di ufuk kesucian sehingga dapat menembus Mukjizat Tuhan untuk
dunia, sebagaimana dituliskan di lagu ini. Sebab Tuhan menyatakan
bahwa perjalanan pensucian kami itu telah menyampaikan kami
pada suatu keadaan terbukanya satu lapis Mukjizat Tuhan.
Dan ketika Tuhan telah membuka Mukjizat bagi Surga-Nya,
Paduka Bunda mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk menuliskan
Wahyu-wahyu tentang Pengadilan dan Penghakiman Tuhan dan
pemberlakuan Hari Kuasa Tuhan. Itulah awal titik balik perjalanan
Eden menaik setelah mengalami kekosongan empati sekian lama.
Demikian, Paduka Bunda dengan segala ujian beratnya, yang
terutama sekali adalah penulisan Penghakiman atas dirinya sendiri
dan keluarganya, telah berhasil mendapatkan mandat menuliskan
Pengadilan dan Penghakiman Tuhan.
Selanjutnya, Tuhan memberikan kepada kami hadiah berupa
Wahyu-wahyu Tuhan yang menyingkapkan rahasia alam semesta.
Pengetahuan yang sangat tinggi yang akan memperbaharui agama
dan sains. Dan sudah didokumentasikan dan di-upload di Website
Komunitaseden.com seperti Wujud Tuhan itu Bulat seperti
Bola Nan Maha Besar, Teori Big Bang Masih Prematur,
Peranan Tuhan Tak Mungkin Dinafikan dan Wahyu-wahyu
Tuhan lainnya yang terkait dengan penyelesaian masalah dunia yang
berat-berat.
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Adapun tanda-tanda Mukjizat Eden terbuka secara
signifikan dalam lingkungan intern Eden adalah kesembuhan
saudara kami Siti Zainab Luxfiati (Mbak Dunuk) dari sakit
kankernya yang sudah stadium lanjut, dengan terapi Eden. Tadinya
beliau sudah tak bisa beraktivitas apa pun, lemas dan selalu
kesakitan. Sekarang beliau sudah mulai bisa beraktivitas lagi, seperti
pergi ke pasar. Dan yang terutama adalah sudah bisa menyanyi lagi.
Semua itu adalah Hadiah Tuhan dari perjalanan panjang
pensucian kami, yang karena Kemahabaikan-Nya, ditetapkan
sebagai pengorbanan menjemput Surga. Ya tentu saja yang terberat
di antara kami adalah perjalanan pensucian dan pengorbanan
Paduka Bunda, sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk
menyampaikan Wahyu-wahyu-Nya.
Darinya kami juga belajar bahwa Wahyu-wahyu Tuhan itu
tidak turun dengan serta merta, semua itu tergantung pada apakah
kami lulus dalam melewati Ujian-ujian-Nya itu dan terutama sekali
juga adalah Paduka Bunda kami. Semakin beliau dapat melampaui
segala Ujian Tuhan, maka Dia akan mengaruniakan penambahan
kekuatan lahir, batin dan juga kecerdasan sehingga beliau dapat
melewati ‘portal-portal’ yang menjadi halangan dan kesulitannya di
dalam menuliskan Wahyu-wahyu Tuhan yang sangat berat tersebut.
Sesungguhnya segala hal di dalam kehidupan ini harus ada
perjuangan dan pengorbanan. Tentu saja perjuangan untuk
berdirinya Surga Tuhan di bumi membutuhkan pengorbanan dan
perjuangan yang jauh lebih berat. Namun, Tuhan memang Maha
Baik karena apa yang disebut pengorbanan dan perjuangan kami,
sesungguhnya adalah karena Perkenan-Nya jua. Karena perjalanan
pensucian kami adalah sebuah ’keniscayaan keadaan’ yang pasti
harus kami hadapi terkait dengan segala karma-karma kami dari
kehidupan kami dahulu dan sekarang.
Dan kami baru memasuki sebuah fase baru. Apakah Mukjizat
Tuhan selanjutnya dan bagaimana perjalanan kami selanjutnya,
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kami pun belum tahu. Kami hanya dapat berdoa semoga Tuhan
selalu menyanggupkan kami melampaui segala keadaan dengan
benar, baik dan suci. Sehingga selamanya kami dapat menjadi
Pelayan-Nya saja.
Wujud Perang Harmageddon di Dunia Manusia
Sesungguhnya, perjalanan pensucian kami, kegagalan dan
keberhasilan kami di dalam meniti jalan pensucian menjemput
Surga secara spiritual terkait erat dengan apa yang disebut Perang
Harmageddon. Peperangan antara malaikat dan iblis di akhir zaman
demi untuk mengeksiskan Kerajaan Surga dan kerajaan Neraka di
dunia manusia. Kerajaan Malaikat dan kerajaan iblis senantiasa
mempengaruhi kehidupan dan kekuasaan di dunia manusia.
Di antara malaikat dan iblis, manusia berada dalam posisi
yang sangat penting, karena manusialah yang memiliki keleluasaan
untuk mengeksekusi pemikirannya menjadi nyata, tidak hanya
berada dalam kesadaran. Manusia juga menjadi wadah bagi
pertarungan keduanya, iblis dan malaikat. Terpulang kepada
manusia mana yang dipilihnya, jalan kebenaran (Surga) atau jalan
kesalahan (Neraka). Setiap pilihan memiliki konsekuensinya
masing-masing yang harus diterima dan dipertanggungjawabkannya.
Saat ini manusia lebih memilih iblis, maka menjadilah
Neraka di bumi ini. Iblis pun telah berhasil mengelabui semua
lapisan umat manusia pada saat ini. Bahkan Ajaran Tuhan yang suci
saja dapat dijadikan kendaraannya untuk memusnahkan umat
manusia dengan peradabannya, sasarannya adalah kekiamatan
bumi. Dan rencana itu dapat diwujudkannya, bila dia berhasil
melibatkan perang di Timur Tengah menjadi Perang Dunia Ke-III.
Karena saat ini hampir semua negara berlomba-lomba
membelanjakan anggarannya untuk persenjataan dan bukan untuk
kesejahteraan, kesehatan, dan kemakmuran rakyatnya. Itulah
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pertanda kemenangan iblis. Indonesia saja saat ini menambah
anggaran belanjanya sebanyak 100 trilyun untuk Alutsista.
Sementara untuk pelayanan kesehatan rakyat saja, masih amat
sangat jauh dari memadai. Masing-masing negara berlomba
memiliki nuklir, katanya untuk mewujudkan perdamaian dunia.
Inilah akal iblis menghegemoni manusia, menghegemoni dunia saat
ini, dan Neraka-lah yang dibuatnya.
Bila melihat situasi sekarang ini, tak memungkinkan
kebenaran itu menang, tak mungkin kedamaian dunia itu terwujud.
Kehancuran itu sudah berada di depan mata. Kita sedang
menghadapi pemanasan global, sementara manusia sedang
berlomba-lomba mempersenjatai dirinya. Korea Utara saja misalnya,
mengujicobakan terus menerus nuklir dan bom hidrogen-nya, belum
lagi peperangan agama dan sektarian di Timur Tengah, Afrika,
jazirah Arab dan lain sebagainya. Tak ada harapan kebenaran itu
bisa menang.
Dalam kondisi seperti inilah Tuhan menurunkan Surga-Nya
agar tercipta keseimbangan kembali. Karena hanya Tuhan semata
yang dapat mengatasi keadaan ini. Jauh-jauh hari Albert Einstein
telah menyatakan bahwa untuk menghentikan nuklir di dunia, maka
dunia harus berada dalam satu pemerintahan. Mungkinkah satu
pemerintahan dunia itu terwujud dalam situasi politik, ekonomi,
budaya dan agama sedang mengalami benturan hebat seperti
sekarang ini? Tak mungkin akan terwujud, kecuali Tuhan yang
menjadikannya.
Hanya oleh karena Kasih Sayang Tuhan sajalah kekuatan
dan kekuasaan iblis terhadap manusia akan dibatasi oleh Tuhan
dengan menurunkan Surga-Nya, demi keseimbangan semesta-Nya.
Tapi tidak serta merta Surga itu berdiri di atas bumi bila tidak ada
manusia
yang
bersedia
mempercayainya
kemudian
memperjuangkan dan mau berkorban untuk bersuci dan disucikan.
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Karena itulah, setiap Utusan Tuhan senantiasa diperjalankan
untuk juga mengetahui bagaimana sesungguhnya kerajaan iblis itu
menguasai manusia. Di akhir zaman ini, tirai itu dibuka Tuhan
sehingga komunikasi malaikat dengan manusia, maupun manusia
dengan iblis menjadi nyata. Karena keduanya berupaya saling
menguasai dan mempengaruhi kehidupan manusia. Inilah yang
disebut perang Harmageddon, di mana dunia ruh terlibat dalam
mewujudkan Surga maupun Neraka. Kebaikan adalah dunia
malaikat, kejahatan adalah dunia iblis, keduanya saling menyiasati
dan saling berstrategi.
Dari sisi spiritual, ketika ada sekelompok orang yang bersuci
bersama Malaikat Jibril telah berhasil sampai di ufuk kesucian,
maka telah juga sampai waktunya Ruhul Kudus diberikan
kewenangan oleh Tuhan untuk membelenggu iblis yang menjadi
lawannya. Dan lawannya itu adalah iblis naga perempuan yang suka
menyerupai perempuan cantik yang selalu disembah dan
dipersekutukan dengan Tuhan oleh Presiden-presiden Indonesia
serta bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain dalam nama
dan simbol yang berbeda tapi hakikat nya sama adanya.
Iblis perempuan yang di dalam Injil disebut sebagai naga,
sesungguhnya di Indonesia ini padanannya adalah Nyi Loro Kidul
yang sudah lama dihikmati dan dihormati oleh para penguasa di
tanah Jawa dan juga oleh para Presiden Indonesia, kecuali Habibie.
Domainnya adalah kekuasaan, cinta dan seks. Demikianlah dia
menguasai sebagian besar manusia saat ini. Karena ketiga hal inilah
yang membuat manusia jatuh dari harkat kemanusiaannya sehingga
tak menyadari anugerah kemuliaan sebagai manusia yang diberikan
Tuhan kepadanya.
Ketertutupan mata hati bangsa Indonesia terhadap Surga
yang dihadirkan Tuhan, adalah karena para pemimpinnya maupun
para pemuka agamanya tak pernah mau mendengarkan segala
Peringatan dan Wahyu-wahyu Tuhan yang melarang kemusyrikan.
Sedangkan perilaku kemusyrikan merupakan jalan iblis untuk
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masuk ke alam pemikiran dan perilaku manusia guna mewujudkan
segala rancangannya, mewujudkan Neraka di dunia nyata. Mereka
tak sadar bahwa pemikiran mereka telah tercemari dengan
pemikiran iblis yang menerobos masuk ke dalam diri mereka melalui
perilaku kemusyrikan mereka, seperti pemujaan kepada Nyi Loro
Kidul, mencari berbagai jimat, wafak atau batu akik untuk kekuatan
mistis, mencari berkah ke kuburan-kuburan dan lain sebagainya.
Demikianlah, perilaku kemusyrikan yang telah melingkupi
seluruh lapisan masyarakat di Indonesia yang menjadi sebab dari
keterpurukan bangsa Indonesia yang menyebabkannya tak dapat
bangkit. Karena mereka sedang mewujudkan pekerjaan iblis yang
wilayahnya adalah kerusakan dan kehancuran, dan kiamatnya bumi.
Dan jadilah mereka beramai-ramai menolak Surga melalui pintu
fatwa sesat MUI, fatwa yang dibuat secara sembrono itu.
Tetapi Tuhan menyatakan bahwa telah sampai waktunya
kekuasaan iblis Nyi Loro Kidul itu dibatasi Tuhan, yaitu ketika
pensucian Komunitas Eden telah sampai di titik nadirnya. Darinya,
Tuhan memberikan kewenangan kepada Malaikat Jibril-Ruhul
Kudus untuk membelenggu kekuasaan iblis Nyi Loro Kidul.
Demikian rahasia Injil Surat Wahyu 20:1-3 telah sampai
penggenapannya pada saat ini:
“Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga
memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di
tangannya; Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu Iblis dan
Satan. Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya, lalu
melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang
maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan
lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa
seribu tahun itu; kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan
untuk sedikit waktu lamanya.”

Adalah Tuhan Yang Maha Membakukan segala Ketentuan dan
Ketetapan-Nya di dalam semesta sebagai sebuah sistem sehingga
seluruh perjalanan makhluk-Nya terjamin berada di dalam
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Keadilan-Nya yang paripurna, baik terhadap iblis maupun malaikat.
Demikian Sistem Tuhan yang meregulasikan seluruh perjalanan
makhluk-Nya secara siklikal.
Terang dan gelap dipergilirkan oleh Tuhan sebagaimana
Tuhan mempergulirkan siang dan malam di dalam garis edar
pergulirannya yang sempurna. Dinamika dan kehidupan semesta
digerakkan oleh dua hal, positif dan negatif, yin dan yang, terang
dan gelap, Surga dan Neraka, malaikat dan iblis. Dalam hal ini saya
merasa lebih pas menggunakan istilah iblis dan malaikat karena
wilayah pembicaraan ini adalah agama.
Berbeda dengan pemahaman agama pada umumnya, Eden
melihat iblis maupun malaikat bukanlah entitas yang tetap untuk
selama-lamanya. Keduanya mengalami perubahan. Bedanya, iblis
dan malaikat mengalami perubahan dalam durasi waktu yang sangat
lama, tidak sebagaimana kehidupan manusia. Karena keduanya
adalah makhluk ruh yang butuh ribuan tahun baru mengalami
regulasi dan kelahiran baru. Bahkan bisa mencapai jutaan tahun bila
dalam regulasinya keduanya menjadi benda-benda semesta atau
energi semesta, sebagaimana bintang dan Black Hole. Semua
terpulang kepada Tuhan mengenai waktu dan umurnya.
Iblis dan malaikat adalah partikularitas dari makhluk Ilahi.
Dan seluruh makhluk Tuhan mengalami perubahan dan regulasinya
secara siklikal. Demikian iblis dan malaikat juga mengalami hukum
perputaran searah jarum jam tanpa pengecualian dalam KeadilanNya Yang Maha Sempurna. Iblis dan malaikat keduanya adalah
makhluk Tuhan yang mendapatkan keadilan yang sama di Sisi-Nya.
Habitat keduanya tercipta untuk saling berlawanan dan
berhadapan.
Yang
satu
menumbuhkan,
melestarikan,
melanggengkan, menenteramkan, mendamaikan dan semua sifat
kebaikan yang luhur, itulah wilayah Surga dan malaikat. Sementara
yang satunya, menghancurkan, membusukkan, memusnahkan,
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mematikan dan semua sifat buruk dengan segala kekejamannya, dan
itulah wilayah Neraka dan iblis.
Keduanya diperlukan bagi semesta dan kehidupan karena
tak ada pergerakan dan kehidupan tanpa kehadiran keduanya.
Sebagaimana tak ada keawalan kalau tak ada keakhiran.
Sebagaimana tak ada yang disebut kebenaran kalau tak ada yang
disebut sebagai kesalahan. Dari keduanya itulah Tuhan
menyeimbangkan kehidupan dan alam semesta-Nya.
Kala terjadi pembusukan dan ketidakseimbangan di dalam
kehidupan semesta, maka Tuhan mengutus Ruhul Kudus, malaikatNya yang merupakan makhluk akhirat, untuk menemani manusia
yang dipilih menjadi Utusan-Nya bagi manusia, agar terjadi
keseimbangan kembali di dalam kehidupan semesta-Nya.
Ketidakseimbangan itu terjadi oleh karena iblis itu berhasil
mengajak manusia untuk mengikutinya dan menciptakan sebuah
keadaan, yang membuat alam semesta dan kehidupannya tidak
seimbang oleh karena kejahatan maupun peperangan.
Setelah berhasil melepaskan tipu dayanya untuk
menghadirkan Neraka dan menolak Surga di dunia manusia melalui
orang-orang yang berhasil dipengaruhinya, pada saat bersamaan,
iblis pun memfokuskan tipu dayanya pada kami yang sudah
berkomitmen untuk menjalani hidup suci bersama Malaikat Jibril
demi berdirinya Surga di muka bumi ini.
Demikian Tuhan memagari kami dengan memerintahkan
kepada kami agar bersumpah sebagaimana sumpah-sumpah yang
telah kami nyatakan. Sumpah-sumpah itulah yang akan menjaga
kami dari ketergelinciran oleh karena tipu daya iblis, maupun segala
kelemahan dan kekurangan dari diri kami sendiri. Dan sumpahsumpah itu pulalah yang akan menjadikan rencana Surga dapat
terselenggara dengan segala kemudahan dan kelapangan di bumi ini.
Begitulah liku-liku pensucian kami, sangat pelik, musykil dan juga
banyak sekali.
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Panjang ya surat saya ini, saya sendiri tak mengira akan
sepanjang ini. Tapi jujur saya senang karena dari menjawabkan surat
Anda ini, terjawabkan pula tanya-tanya kami atas perjalanan
Pensucian kami yang selama ini belum terjawabkan.
Sebagai penutup, saya ingin menyertakan sebuah puisi lagu
dengan judul “Senyumlah Untukku Lagi, Lia” yang dibuat oleh
Paduka Bunda pada tahun 1999 atas inspirasi dari Paduka Ruhul
Kudus, yang liriknya sangat cocok sekali dengan permasalahan yang
sedang dibahaskan ini. Menariknya, lagu yang sudah terlupakan
sama sekali itu, baru saja kami temukan kembali secara tidak
sengaja ketika saya sudah akan mengakhiri penulisan surat ini.
Apabila saya tidak salah ingat, lirik lagu itu dibuat ketika kami
sedang diuji Tuhan dengan akan adanya penampakan Malaikat Jibril
di langit.
Pada waktu itu, kami pun diminta untuk mengundang
seluruh media massa di Jakarta. Dan pada saat itu, kami, walaupun
masih menyisakan reserve apabila peristiwa itu tidak terjadi, namun
ada keyakinan bahwa hal itu dimungkinkan bisa benar terjadi.
Karena pada masa itu memang kami banyak mendapati
penampakan-penampakan keajaiban langit, dan penampakan yang
spektakuler di langit juga pernah terjadi ketika Paduka Bunda dan
saya pergi ke Pontianak untuk membantu menghilangkan kekuatan
mistis yang terjadi di Pontianak terkait dengan perseteruan sengit
antara suku Dayak dan suku Madura, yang menyebabkan ribuan
orang kerasukan dan memakan banyak korban di sana. (Uraian
tentang perjalanan ini juga telah dituliskan di Wahyu Tuhan
Terkait dengan Pengabaian Hak Jawab Eden oleh MetroTV
di Website Eden).
Maka, berbondong-bondong Jamaah Salamullah (pada
waktu itu kami masih Islam dan bernama Salamullah) pergi ke
Kemayoran, tempat di mana dinyatakan bahwa Malaikat Jibril akan
menampakkan diri di langit. Tunggu punya tunggu, satu jam, dua
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jam, sampai sore menjelang Maghrib, tak ada tanda-tanda akan
terjadi sesuatu di langit.
Dan Paduka Bunda karena rasa malunya pada waktu itu
sampai menangis, dan ‘merasa tertekan’ dengan Ujian Tuhan itu.
Dalam keadaan tertekan, beliau sempat meminta kepada kami agar
bubar saja dan tidak melanjutkan perjalanan bersama beliau. Dan
Paduka meminta maaf kepada kami semua.
Mendengar pernyataan Paduka Bunda, kami semua tidak
bergeming karena kami benar-benar merasakan kehadiran
kebenaran, kesucian dan kejujuran itu nyata kami rasakan sangat
dalam. Ketika satu demi persatu di antara kami ditanya dan kami
diminta menjawabnya dengan jujur, sebagian besar di antara kami
melihat itu semua bagian dari ujian-ujian yang harus kami terima,
dan kami menerimanya dengan lapang hati.
Dan kami semua berupaya menguatkan Paduka Bunda agar
terus kuat menjalankan Amanah Tuhan ini, walaupun masih
menyisakan pertanyaan di dalam diri kami masing-masing, mengapa
Tuhan mengulangi kembali peristiwa semacam ini kepada kami?
Suatu pertanyaan yang tak mudah bagi kami untuk menjawabnya.
Tapi pertanyaan itu sama sekali tak menjadi hambatan bagi kami
untuk terus menjalankan Amanah Tuhan dan menyusuri jalan
Pensucian-Nya.
Setelah merasa tenang, kemudian beliau membuka Al Quran
dan mendapat Jawaban Tuhan yang sangat pas dengan keadaan
kami pada waktu itu, yaitu Surat Yusuf ayat 110:
“Sehingga apabila para Rasul tidak mempunyai harapan
lagi (tentang keimanan mereka) dan telah meyakini bahwa
mereka telah didustakan, datanglah kepada para Rasul itu
Pertolongan Kami. Lalu diselamatkan orang-orang yang
kami kehendaki dan tidak dapat ditolak siksa kami dari
pada orang-orang yang berdosa.”
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Subhanallah, betapa nyata bahwa keadaan kami ini memang
sudah ada di dalam Rencana-Nya. Dengan spirit baru, lalu kami
semua pulang kembali ke Mahoni dan Paduka Bunda menuliskan
syair lagu itu.
Sungguh syairnya sangat pas sekali dengan keadaan kami
pada waktu itu. Dan ketika kami mendengar lagu itu pada saat itu,
sungguh tak terbayang oleh kami bahwa ujian itu akan masih kami
alami sampai 16 tahun kemudian, yang penjelasannya baru saja
kami dapatkan saat menuliskan surat ini. Tegel banget… ya. Maka,
kami lampirkan syair lagu itu, yang agaknya dikirimkan Tuhan pada
kami untuk menjadi sebuah konklusi dari-Nya.

Senyumlah Untukku Lagi, Lia
(Mahoni, 13 Januari 1999)

Manakah dustaku yang bukan kebenaran
Adakah dusta Rasul itu suatu kebohongan semata
Aku mengembara membawa bukti untukmu
Aku tak berada di dalam waktu
Para Nabi pun kuuji dahulu
Patutkah Musa menjadi Nabi sebelum diuji
Patutkah Muhammad Nabimu itu menjadi Rasulullah
sebelum diuji
Siapakah yang menangis kesal
Semua Nabi menangis kesal karena ujiannya
Lia, sudah bosankah kau kuuji?
Kesucianlah yang telah membutakan kau
dari segala kehendak duniawi
Kebenaranlah satu-satunya idamanmu
Malaikat Jibril tak memberimu kesempatan istirahat
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Aku mengujimu hingga ke puncak derita
Bisakah kau tersenyum lagi kepadaku
Ada pembatas bagi setiap penderitaan
Jangan menangis, Lia
Di ujung penderitaanmu ada janji Allah
Janji Allah itu sempurna
Takdirmu sempurna
Wahai umat, kudustakan Lia beberapa kali
Kuingin deritanya menjadi jenjang kesuciannya
Wahai umat, dustaku itu menjadi ujiannya
Kun Fayakun Allah tak akan sampai
Sebelum kesucian itu sempurna
Berdosakah dia, sehingga nasibnya menderita?
Siapakah yang tak menderita di bumi ini?
Wahai umat, bila dia tak berdosa
Adakah terlihat ke-Maha Pengampunan Allah itu
Berdosakah dia, sucikah dia
Jangan dihakimi, jangan dipuja
Lia menjadi Rasul Allah karena dipilih Allah
Maha Suci Allah dengan pilihan-Nya
Sucilah Lia, sucilah kau
Sucilah Lia, sucilah kebenaran
Sucilah Lia, Malaikat Jibril menemanimu
Hattaa idza tai-asar rusulu
wa zhannuu annahum qad kudzibuu jaa-ahum nashrunaa
fa nujjiya man nasyaa-u
wala yuraddu ba’sunaa ‘aniil qaumil mujrimiin
(Kitab Suci Al Quran, Surat Yusuf ayat 110)

333

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang
keimanan mereka) dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan,
datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami, lalu diselamatkan orangorang yang Kami kehendaki. Dan tidak dapat ditolak siksa Kami daripada
orang-orang yang berdosa.
Oke. Mas Andreas, sudah panjang sekali surat saya ini ya.
Semoga bermanfaat dan terima kasih sekali lagi atas perhatian dan
sarannya. Dan semoga Tuhan memperjalankan kita pada perjuangan
yang hakiki semata. Amin.
Jakarta, 17 Maret 2016
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Perjuangan Terorisme Menghidupkan Teologi
Kematian, Perjuangan Surga Eden
Menghidupkan Teologi Kehidupan
Bila membunuh sesama manusia dianggap sebagai prestasi
kesucian, maka tamatlah peradaban manusia. Dan bila
mendatangkan ketakutan, kematian dan kehancuran,
diyakini sebagai jalan mendapatkan Surga, maka tamatlah
agama itu. Surga menjunjung Teologi Kehidupan dengan
menafikan kekejaman dan ketakutan serta kengerian.
Kedatangan Surga ke bumi menghidupkan spiritualisme
damai dan ketentraman serta hidup suci.

K

upersembahkan tulisan ini untuk mereka yang berjuang
untuk kemuliaan peradaban yang damai bagi umat
manusia di bumi dan mengingatkan para teroris bahwa
tiadalah Surga bagi mereka yang suka menghancurkan kehidupan
dan merusak bumi-Nya.
Hampir setiap hari kita menyaksikan kehancuran dan
kematian akibat terror atau bom bunuh diri. Dan hari ini, 22 Maret
2016, kita semua kembali berduka dengan peristiwa terror di Belgia.
Telah terjadi tiga ledakan di Brussel di Bandara Zaventem dan
stasiun kereta bawah tanah setelah Belgia menangkap Saleh Abdel
Salam aktor terror bom Perancis yang menewaskan 130 orang.
Informasi hari ini 35 orang tewas dan puluhan orang luka-luka.
Doa kami untuk mereka semua yang menjadi korban
keganasan terorisme. Mari bergandengan tangan untuk mewujudkan
bumi yang damai dan peradaban yang menghormati kehidupan dan
menolak aksi teror. Itulah panggilan setiap orang yang beriman yang
mencintai Tuhan dan memuliakan semua Ajaran-Nya.
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Beberapa waktu yang lalu saya juga mendapatkan postingan
dari Mas Andreas Harsono terkait dengan permasalahan konflik
agama di kalangan umat Islam berupa video yang menayangkan
situasi sebuah kota di Suriah, Homs, yang luluh lantak karena
dibombardir, perjalanan pengungsi Timur Tengah ke Eropa, dan
juga pengkhidmatan ratusan ribu warga Pakistan terhadap kematian
seorang radikal yang membunuh seorang Gubernur yang toleran dan
suka melindungi hak-hak kaum minoritas.
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Kota Homs terlihat porak-poranda di setiap bagiannya.
Homs sebuah kota di Suriah, yang apabila dilihat dari bentuk
bangunannya berupa gedung-gedung bertingkat yang teratur rapi,
niscaya tadinya adalah kota yang indah, makmur dan sejahtera.
Namun, kini telah menjadi seperti kota mati. Seluruh bangunannya
rusak parah akibat dentuman bom.
Dapat dibayangkan betapa ketakutan dan kengerian yang
menghantui kehidupan penduduknya sehari-hari. Itulah wujud
Neraka yang sesungguhnya, Neraka yang bahan bakunya dari
manusia dan batu sebagaimana yang disebutkan Al Quran. Untuk
lebih jelasnya anda dapat melihatnya di YouTube dengan keyword:
Drone Footage Reveals Devastation of Homs in Syria.
Mulutku terkatup, tak ada kata lagi yang terucap selain rasa
perih dan pedih di hati. Sungguh saya tak pernah menyaksikan
sebuah kerusakan akibat perang sedahsyat itu. Kehancuran dan
kerusakannya luar biasa, benar-benar seperti kota mati yang tak ada
lagi penghuninya.
Baik Bashar Al Assad yang Syiah maupun ISIS dan
kelompok-kelompok teroris lainnya yang Sunni, mereka sama-sama
tak menghargai kehidupan dan peradaban manusia. Yang satu
berjuang mempertahankan kekuasaannya dan yang satu berjuang
menggulingkannya. Kedua-duanya memperjuangkan Teologi
Kematian dan kehancuran atas nama agama, mazhab dan
kekuasaan.
Dan yang lebih memprihatinkan adalah ketika saya
mendapatkan berita dari internet yang mengutip kisah Syaikh
Muthi’ Al Bathin tentang duka nestapa kaum Muslimin di Propinsi
Homs tersebut. Simaklah cuplikan beritanya: “Sepanjang hidupku,
aku tak pernah mendengarkan pertanyaan yang lebih memilukan
melebihi pertanyaan ini,” tulis Syaikh Al Bathin mengawali
kisahnya.
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“Kemarin saya menghubungi seorang saudara dari kota
Homs, saya menanyakan kepadanya tentang kebenaran
berita yang menyebutkan bahwa penduduk yang terkepung
di kota Homs telah diberi fatwa oleh sebagian ulama
tentang kebolehan memakan daging kucing, sebatas yang
menyelamatkan nyawa mereka dan mengganjal perut
mereka.”
“Saudara itu mengatakan kepadaku bahwa ia tidak
mengetahui sedikit pun tentang berita itu. Namun,
saudara-saudara di Homs, seperti yang ia ceritakan
kepadaku, sedang mencari fatwa yang membolehkan
seseorang di antara mereka membunuh anak-anak dan
istrinya sendiri.”
“Hal itu (membunuh anak-anak dan istrinya sendiri) akan
mereka lakukan karena mereka takut anak-anak dan istri
mereka akan jatuh ke tangan pasukan Majusi dan ‘Serbia’
kontemporer. Mereka akan melakukan hal itu, kemudian
berangkat dengan jiwa yang tenang untuk melawan orangorang pendengki, yang dalam sejarah belum pernah
dikenal golongan yang lebih mendengki melebihi mereka.
Dengan begitu, ia akan bisa menghadapi kematian, tanpa
khawatir istrinya akan diperkosa, tanpa khawatir anakanak dan bayi-bayinya akan dicincang dan dibakar.”
Lihat
di
http://www.arrahmah.com/ramadhan/krisismakanan-di-homs-ulama-memfatwakan-boleh-makan-dagingkucing.html
Sepertinya yang dimaksud ‘Serbia’ kontemporer adalah
Syiah. Sungguh memprihatinkan dan mengenaskan sekali. Ternyata
hanya oleh karena konflik perbedaan mazhab Syiah dan Sunni serta
perebutan kekuasaan, manusia sanggup melakukan penghancuran
sedahsyat itu dan menghancurkan diri mereka sendiri. Sungguh, tak
kuasa saya menahan perih dan pedih menyaksikan semua itu.
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Sebegitu berat penderitaan mereka, sampai mereka
mengajukan pertanyaan memilukan tersebut. Namun, agama
manakah yang memperbolehkan seorang suami membunuh anak
dan istrinya agar dapat berperang dengan tenang terhadap sesama
saudaranya sendiri? Merinding saya membacanya, bagaimana
mungkin ‘teologi kemusnahan’ ini berhasil ditanamkan pada diri
manusia yang fitrah dasarnya adalah cenderung pada kebaikan, cinta
dan kasih sayang? Menghancurkan kemanusiaannya, keluarganya,
sesamanya dan peradabannya atas dasar iman? Bagaimana
menjelaskan ini semua?
Kini saya mengerti mengapa ratusan ribu orang Timur
Tengah pergi mengungsi, mempertaruhkan hidupnya, melampaui
perjalanan yang sangat sulit dan menyengsarakan. Sebagaimana
yang saya lihat pada video perjalanan ribuan pengungsi Timur
Tengah menuju Eropa, yang sungguh sangat memprihatinkan dan
memilukan. Video hasil liputan seorang photographer, Harry Chun,
yang mengikuti perjalanan pengungsian ribuan pengungsi Timur
Tengah ke Eropa. (This photographer traveled by raft with refugees
headed to Europe di https://www.facebook.com/quartznews/videos/
1091680284199006/ atau di https://www.youtube.com/watch?v=
7ia2RF_DtSY)

Selain itu, di postingan yang lain, saya melihat peragaan
toleransi terhadap perilaku radikal di Pakistan. "Pada 2011, seorang
gubernur di Pakistan, Salman Taseer, yang membela satu warga
Kristen serta kritis terhadap pasal penodaan agama, ditembak mati
oleh body guard-nya sendiri. Si body guard dihukum mati awal
Maret.
Lebih dari 100,000 orang hadir dalam pemakaman si
pembunuh. Ini pemakaman dengan jumlah peserta besar sekali.
Mereka tak kenal dengan si pembunuh. Namun, mereka disatukan
oleh kebencian. Saya tak habis pikir dengan orang Indonesia yang
masih menganggap Pakistan bisa jadi contoh buat Indonesia", tulis
Mas Andreas Harsono. (My Father’s Killer’s Funeral di
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http://www.nytimes.com/2016/03/13/opinion/sunday/my-fatherskillers-funeral.html?
Semua itu sungguh hanya sebagian kecil dari kejadian serupa
yang terjadi di bumi ini, belum lagi pertontonan kekejian-kekejian
atas kemanusiaan. Sungguh bumi ini sedang diliputi oleh
ketegangan dan ketakutan disebabkan oleh keganasan kaum radikal
dan teroris yang merasa sedang berjuang untuk agamanya. Beginilah
wajah perjuangan atas nama agama lewat ideologi radikalisme dan
terorisme, yang telah menjadikan kehidupan di bumi menjadi
Neraka dan menjadikan pembunuhan sebagai jalan jihadnya.
Dan semangat jihad semacam itu telah pula merasuki anakanak negeri ini. Banyak dari saudara-saudara kita sebangsa dan
setanah air yang sanggup meninggalkan kehidupan dan keluarganya
pergi ke Suriah untuk berperang. Dan beberapa dari mereka
dikabarkan telah mati karena melakukan bom bunuh diri dengan
sasarannya yang juga Muslim dari mazhab yang berbeda.
Maka, akal sehat siapakah yang tak terusik oleh kejadian
semacam ini? Dan bagaimana mungkin kesucian Ajaran Tuhan bisa
menjadi alat atau kendaraan bagi kehancuran dan malapetaka
sedahsyat ini? Dan bagaimana mungkin teologi agama yang
diletakkan oleh para Nabi yang sedianya menjadi sumber yang dapat
dijadikan landasan bangunan bagi kehidupan dan peradaban
manusia demi memuliakan hidup dan kehidupan, telah berubah
menjadi Teologi Kematian dan kemusnahan? Konflik agama dan
konflik sektarian serta kekuasaan di Timur Tengah ini telah menjadi
‘pusaran magnet’ yang sangat kuat sehingga menarik begitu banyak
negara yang terlibat di dalamnya.
Demikianlah, kaum teroris dan kaum radikal Islam telah
berhasil menghidupkan Teologi Kematian di dalam perjuangannya
menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam. Berbondong-bondong
umat Islam dari seluruh penjuru dunia bersatu, berkumpul dengan
satu panggilan, menjadi syuhada, yaitu mati syahid dengan balasan
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Surga setelah kematiannya. Dan sungguh memprihatinkan Teologi
Kematian ini ternyata telah memikat banyak kaum muda Islam di
seluruh dunia.
Sepanjang zaman kehidupan yang dijalani manusia,
senantiasa dilalui dengan peperangan yang tidak berkesudahan.
Konflik dan peperangan sudah dimulai dari sejak peradaban
manusia masih primitif dan belum mengenal senjata, hingga saat ini
di mana kemajuan dan teknologi persenjataan manusia sudah
sedemikian canggih. Kemajuan teknologi tak dibarengi dengan
kemajuan spiritual dan moral, di mana kesadaran spiritual, kultur
dan budaya manusia masih juga primitif. Dan peperangan selalu
menjadi jalan yang dipilih manusia untuk mengatasi persoalannya.
Dan yang lebih menyakitkan adalah saat ini kita sudah
memasuki fase kehancuran peradaban manusia karena kemarahan,
kebencian dan dendam kesumat telah memasuki wilayah yang paling
dalam dari kesadaran manusia, yaitu keyakinan. Di mana agama
yang suci justru dijadikan generator, penggerak dan ruh dari
peperangan yang terjadi saat ini.
Para teroris itu selama ini berjuang demi mengharap Surga
yang diyakini sebagai tempat yang disediakan Tuhan bagi mereka
yang banyak pahalanya dan kekal selama-lamanya. Dan Surga yang
paling tinggi adalah tempat para syuhada yang berjihad untuk
agamanya, sebagaimana ‘Teologi Surga’ para teroris, yang meyakini
akan masuk Surga bila mereka mati dalam jihad. Dan mereka
menganggap bahwa pahala syuhada mereka bisa membuat seluruh
keluarganya berombongan masuk Surga bersama puluhan bidadaribidadari cantik yang telah disediakan Tuhan.
Sungguh ironis, bahwa mereka tidak dapat melihat akibat
dari perbuatannya itu justru adalah malapetaka, kehancuran,
penderitaan dan kematian. Dan itulah bentuk Neraka yang
sesungguhnya. Logika manakah yang sanggup digunakan melihat
fenomena ini?
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Begitulah bahayanya suatu keyakinan agama bila telah
dipakai oleh iblis untuk memusnahkan peradaban manusia. Bila
membunuh sesama manusia dianggap sebagai prestasi kesucian,
maka tamatlah peradaban manusia. Dan bila kehancuran dan
kemusnahan diyakini sebagai jalan mendapatkan Surga, maka
tamatlah agama itu.
Sebaliknya, Teologi Surga Eden adalah Teologi
Kehidupan, bukan Teologi Kematian sebagaimana yang diyakini
oleh umat pada saat ini dan juga oleh para teroris itu. Sebagaimana
Al Quran yang membicarakan Surga maupun Neraka adalah tentang
kehidupan di bumi ini dan bukan tentang kematian:
Al Quran Surat Az Zumar 69:
“Dan bumi (Padang Mahsyar) menjadi terang benderang
dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan buku-buku (catatan
perbuatan mereka) diberikan (kepada masing-masing), nabinabi dan saksi-saksi pun dihadirkan lalu diberikan keputusan
di antara mereka secara adil sedang mereka tidak dirugikan.”

Al Quran Surat Az Zumar 74:
“Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Janji-Nya
kepada kami dan telah mewariskan kepada kami bumi ini dan
kami menempati Surga di mana saja kami kehendaki. Itulah
sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang berbuat
kebajikan.”

Al Quran Surat Yaa Sin ayat 55:
“Sesungguhnya penghuni Surga pada hari itu bersenang-senang
dalam kesibukan (mereka).”
Demikian Al Quran menyatakan, demikian pula Injil. Adapun
mengenai ‘kebangkitan’, Surga maupun Neraka, Yesus menyatakan
bahwa kehidupanlah yang menjadi titik fokus perhatian, bukan
kematian. Terlihat dari penjelasannya, ketika orang-orang Saduki
bertanya kepada Yesus tentang kebangkitan, Yesus pun menyiratkan
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penjelasannya tentang Teologi Kehidupan ini sebagaimana yang
dinyatakannya di dalam Injil Matius 22 ayat 31-32:
“Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidakkah
kamu baca apa yang difirmankan Allah, ketika Ia bersabda:
“Aku-lah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? Ia
bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup"

Karena itulah agama harus dikembalikan pada ruh dan
pengertian yang sesungguhnya, agar agama itu tak terlepas dari
Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan menurunkan Ajaran-Nya agar
umatnya itu saling membenci di antara sesamanya. Sunni versus
Syiah, Yahudi-Israel versus Islam, Islam versus Barat Kristen, siapa
sesungguhnya yang membuat polarisasi semacam ini?
Tuhan menyatakan di dalam Kitab Suci Al Quran, bahwa
semua umat manusia adalah umat yang satu. Umat manusia yang
diciptakan Tuhan memiliki fitrah Ilahi, itulah agama yang kukuh.
Al Quran Surat Al Anbiyaa ayat 92:
“Sesungguhnya kamu semua adalah umat yang satu dan Akulah Tuhanmu, sembahlah Aku.”

Al Quran Surat Ar Rum Ayat 30:
“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama
Allah. (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan
manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah
Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui.”

Sungguh, tak ada Ajaran Tuhan yang tak menyuruh manusia
untuk tidak memuliakan sesama manusia karena di dalam diri
manusia ada Citra Tuhan di dalamnya. Dan manusia adalah Khalifah
(pengganti) Tuhan di muka bumi yang sudah pasti tugasnya adalah
untuk memakmurkan kehidupan bumi bukan menghancurkannya.
Itulah esensi beragama, memuliakan sesama manusia, berbudi
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pekerti luhur, menyayangi sesama sebagaimana mengasihani dirinya
sebagaimana yang disebutkan Musa:
Alkitab, Ulangan 6 ayat 4-5:
”Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu

Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan
dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu.”
Sebagaimana yang diajarkan Yesus dalam Injil:
Injil Matius 22 ayat 36-40:
“Guru, hukum manakah yang terutama dalam Taurat?”
Yesus menjawab: “Kasihilah Tuhan Allahmu dengan
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan
segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan
yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan
itu adalah, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana
kamu mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi”
Di dalam Al Quran. Ada sekitar 200 ayat tentang berbuat
kebaikan dan kasih sayang yang dituliskan di dalam Kitab Suci
Islam. Misalnya:
Al Quran Surat Al An’am ayat 12:
“….Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang. Dia
sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang
tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan
dirinya, mereka itu tidak beriman…..”

Sebagaimana Musa, Yesus, demikianpun Muhammad juga
mengajarkan hal yang sama, sebagaimana disebutkan dalam suatu
hadits berikut ini:
“Dari Anas dari Rasulullah Saw bahwa, tidak beriman di
antara kamu sekalian hingga kamu mencintai saudaramu
seperti kamu mencintai dirimu sendiri.” (hadits riwayat
Bukhari).
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Demikian pula Hindu mengajarkan semua jiwa adalah
sederajat seperti bunyi sloka dalam Bhagavad Gita dan Rig
Veda berikut:
Bhagavad Gita, IX.29:
“Aku adalah sama bagi semua makhluk, bagi-Ku tidak ada
yang terbenci dan terkasihi, namun bagi yang berbhakti
dengan penuh dedikasi, mereka ada pada-Ku dan Aku ada
pada mereka.”

Veda, RigVeda 10/191/4:
“Hendaknya hati kita dalam kesederajatan dan persatuan.”

Demikian pula Sang Buddha Gautama mengajarkan cinta
kasih yang universal sebagai dasar utama dan bahwa “Cinta kasih
seharusnya dikembangkan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan.”
Sebagaimana dituliskan di dalam Mettā Sutta, Khuddakapāñha,
Khuddaka Nikāya:
“Cinta kasih adalah bagaikan seorang ibu yang
mempertaruhkan nyawanya, melindungi putra tunggalnya.
Demikianlah terhadap semua makhluk, dikembangkannya
pikiran cinta kasih tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke
sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan.”

Itulah ruh agama yang sejati, yang diturunkan Tuhan kepada
para Nabi-Nya. Sungguh para Utusan Tuhan itu dihadirkan Tuhan
untuk kedua hal itu, memberikan kasih kepada Tuhan dan
kepada manusia. Musa, Isa Al Masih, Muhammad, Maharesi serta
Krishna dan Buddha Gautama diturunkan Tuhan untuk membawa
agama kasih, agama cinta yang membawa penyatuan dan peluruhan
di antara semua umat manusia. Agama yang memuliakan kehidupan
dan peradaban manusia.
Demikianlah mereka yang menjadikan agamanya sebagai
dalil untuk melakukan pengrusakan, peperangan adalah orang yang
telah menyimpangkan agamanya, dan telah keluar dari rel atau
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tujuan dari agama itu sendiri. Karena, ‘agama’ yang membawa
pemisahan dan bukan penyatuan, agama yang memilahkan dan
bukan meluruhkan, niscaya itu bukanlah ajaran agama yang benar
dari Tuhan semesta alam. Karena seluruh Kitab Suci mengajarkan
kelestarian, kelanggengan, ketenteraman dan bukan kehancuran dan
perusakan. Niscaya iblislah yang telah membawa mereka ke dalam
pemahaman seperti itu karena hanya iblislah yang mengajarkan
kerusakan dan kemusnahan demi kehancuran peradaban manusia
dan bumi.
Kritik atas Pemahaman Eskatologi Agama Saat ini
Bila ditelusuri, sesungguhnya ‘teologi kematian’ yang
menyimpang ini tak dapat dilepaskan dari kemapanan teologi agama
yang lebih menekankan pada aspek eskatologi agama yang tidak
berada di alam kehidupan ini. Kecenderungan kaum agama adalah
mengabaikan anugerah kehidupan yang riel dan nyata. Di mana
keberagamaan lebih diorientasikan pada kehidupan akhirat, yang
dianggapnya sebagai kehidupan yang sebenarnya. Sehingga banyak
peribadatan agama tidak terkait dengan alam, lingkungan dan
peradaban manusia secara langsung, sebagaimana banyaknya ritual
agama yang didedikasikan untuk kematian dan bukan untuk
kehidupan.
Dan pada tingkat ekstrem, bermetamorfosa menjadi Teologi
Kematian yang menjadi landasan perjuangan kaum teroris di dalam
mengatasi perbedaan keyakinan dan kepentingan yang lainnya. Dan
pada masyarakat yang umum, pemahaman itu menjadikan mereka
sibuk memikirkan dan mengupayakan ‘balasan akhirat’ dengan
memperbanyak ritual yang mereka anggap baik untuk itu. Akibatnya
mereka menjadi hanya berfokus pada ritual yang mereka adakan
sendiri itu dan mengabaikan aspek kehidupan saat ini. Cara berfikir
mereka pun menjadi sederhana kalau tidak dikatakan terbelakang,

346

dan tidak kondusif pada upaya memajukan kehidupan dan
peradaban di bumi ini.
Padahal, Al Quran dengan sangat jelas menyatakan bahwa
Allah menjadikan Kitab Suci-Nya untuk kehidupan, sebagaimana
termaktub di dalam Al Quran Surat Yaa Sin ayat 70:
“Supaya dia memberi peringatan kepada orang-orang yang
hidup dan supaya pastilah (ketetapan azab) bagi orang-orang
yang kafir.”

Sesungguhnya Tuhan menjadikan Kitab Suci-Nya dan juga
risalah Nabi-Nya adalah untuk menjadikan kehidupan manusia
menjadi mulia dan terhormat, sebagaimana kita ketahui sepanjang
sejarah hidupnya para nabi mengabdikan hidupnya untuk berjuang
dan membangun peradaban manusia agar menjadi beradab lagi
luhur (Madinah). Bacalah seluruh Kitab Suci yang dibawa para Nabi,
hampir seluruh isinya didedikasikan untuk hidup dan kehidupan
yang mulia dan beradab serta berketuhanan, bukan untuk kematian.
Teologi Kehidupan menjadikan kehidupan sebagai suatu
anugerah terbesar Tuhan, dan terlarang bagi manusia
mengabaikannya karena kehidupanlah yang diberikan Tuhan
kepadanya saat dia hidup. Itulah kehidupan yang paling berarti
untuknya. Bila dia mengabaikannya, maka dia akan sulit
mendapatkan kesempatan sebesar yang diberikan Tuhan kepadanya
sebagaimana kesempatan pertamanya. Karena itu dia harus
memberikan makna dari setiap nafas dan langkah dan menjaga
segala perilaku baiknya dalam kehidupannya.
Sehingga terwujudlah di dalam kehidupannya, kehidupan
yang penuh arti, rasa syukur dan bahagia. Dengan demikian dia
dapat merasakan Surga dan merasakan kehadiran Tuhan Yang Maha
Kuasa dalam kehidupannya. Sehingga dia menjadikan kehidupan
dan alam sekitarnya menjadi sakral dan suci adanya.
Sesungguhnya yang diingatkan Tuhan terus menerus di
dalam Kitab Suci-Nya kepada umat manusia adalah agar berhati-hati
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terhadap
kecenderungan
atau
tarikan
rendah
(dunia).
Kecenderungan hawa nafsu, itulah yang harus diwaspadai, bukan
pada kehidupan itu sendiri. Karena secara jelas Tuhan menyatakan
di dalam Kitab-kitab Sucinya bahwa Dia menjadikan bumi sebagai
Surga-Nya.
Maka bila yang ‘ada’ adalah kehidupan, maka sesungguhnya
yang dimaksudkan alam akhirat di dalam Kitab Suci adalah alam ruh
yang berada dalam keabadian yang kekal. Kehidupan akhirat yang
dimaksudkan di dalam Kitab Suci sesungguhnya dikonotasikan
sebagai alam yang kekal. Dan alam yang kekal itu adalah alam ruh.
Jadi alam akhirat itu bukanlah suatu alam kehidupan setelah
kehidupan alam semesta ini tak ada, sebagaimana yang dipahami
oleh kaum agama selama ini.
Mengapa alam ruh atau alam akhirat itu dikatakan lebih baik
daripada alam dunia? Karena alam ruh atau alam akhirat itu berada
dalam kekekalan, sementara alam dunia, yang disebut sebagai alam
materi itu, tidaklah abadi. Atau biasa disebut juga dengan
“permainan yang menipu.” Dunia dan akhirat senantiasa
dikontraskan. Karena keduanya dijadikan Tuhan saling berlawanan.
Dunia dan akhirat bukan berbicara tentang dua kehidupan
yang berbeda secara geografis. Tetapi tentang dua kecenderungan
yang berbeda, yang satu positif (kemalaikatan), yang satu negatif
(keiblisan). Kedua-duanya ada pada manusia di dalam
kehidupannya secara bersamaan. Jadi intinya dunia dan akhirat
bukanlah dua kehidupan yang berbeda satu sama lainnya dalam
pengertian geografis, tetapi lebih kepada logika berpikir.
Ajaran agama membagi dua kehidupan menjadi dua, alam
dunia dan alam akhirat, lebih kepada logika berpikir . Logika
berpikir yang benar adalah logika berpikir ruh (ukhrawi), yaitu
“Berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian.” Artinya, bersakitsakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah logika malaikat,
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logika kebenaran. Sementara logika iblis “Bersenang-senang dahulu,
bersakit-sakit kemudian.” Itulah logika dunia, logika iblis.
Dan di dalam kehidupan ini, kita senantiasa dihadapkan
pada kedua logika ini terus menerus. Kita akan menjadi orang-orang
yang beruntung, bila kita berpikir jangka panjang, berpikir hari
kemudian. Betapapun kita harus bersusah-susah dahulu. Siapa yang
tak susah menahan hawa nafsu dan keinginan? Itu butuh
pengorbanan dan perjuangan. Tetapi bila itu yang selalu kita pilih
dalam menjalani kehidupan ini, maka kita akan mendapatkan
kebahagiaan yang lenggeng di hari kemudian, yaitu di dalam
kehidupan kita kelak.
Tetapi bila yang dipilih adalah “Bersenang-senang dahulu,
bersakit-sakit kemudian”, itulah logika dunia, logika hawa nafsu,
logika pragmatis, logika iblis. Melampiaskan hawa nafsu memang
mengasyikkan, siapa yang tidak suka akan hal itu? Manusia lebih
banyak yang memilih logika memperturutkan keinginan dan hawa
nafsu dan mengabaikan akibat yang ditimbulkannya di hari
kemudian. Mereka inilah termasuk orang-orang yang merugi di
dalam kehidupannya, orang-orang yang merusak jiwa dan ruhnya.
Logika akhirat itu mengajarkan kepada kita menahan diri
dari segala keinginan dan hawa nafsu. Dan bila kita dapat
mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan mendapatkan
kebahagiaan yang langgeng dan lestari. Dan itulah makanan jiwa
dan ruh dengan segala sifat kebaikan yang luhur dan universal.
Itulah makanan Surga atau makanan ruh dan jiwa di alam
keakhiratan. Adapun bila yang menjadi pilihan kita adalah logika
rendah (baca: dunia), yaitu memperturutkan hawa nafsu dan
kepuasan dan tidak berpikir jangka panjang, yang terpenting adalah
terpuaskan. Maka menjadilah kehidupan yang dijalani ini menuju
kehidupan yang menyengsarakan, kehidupan yang penuh dengan
kesalahan, yaitu kehidupan Neraka.

349

Karena itulah seluruh Ajaran Tuhan mewanti-wanti kepada
umat manusia semua agar tidak melakukan dosa karena dosa dapat
merusak jiwa dan ruh. Dan bila jiwa yang rusak itu jauh lebih
berbahaya daripada kerusakan badan. Karena badan dan raga terus
mengalami kelahiran dan kematian. Tetapi bila ruh dan jiwa yang
rusak, dia bersifat kekal dan terus akan dibawa melanglangi
kehidupan selanjutnya. Maka berhati-hatilah terhadap dosa dan
kesalahan karena itu akan di bawa terus oleh jiwa di kehidupankehidupan selanjutnya.
Bila di dalam kehidupan ini, manusia tak dapat merasakan
Surga dan Kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, maka sesungguhnya
menjadilah mereka orang-orang yang merugi itu. Karena mereka tak
akan pernah merasakan Surga dan Tuhan di mana pun mereka
berada. Maka mari bersama kita jadikan hidup kita saat ini penuh
makna, sehingga kita dapat merasakan kehadiran dan kedekatan kita
kepada Sang Pemilik kita yang sesungguhnya.
Kita tak perlu mencari-Nya karena kita semua berada di
dalam Dia. Sucikan hati, jadilah universal, hilangkan segala
keterikatan terhadap apa pun. Berendah hatilah dan buka seluasluasnya hatimu bagi Kehadiran-Nya. Rasakanlah Tuntunan-Nya dan
Bimbingan-Nya. Karena merugilah mereka semua bila setelah
menerima anugerah hidup dan kehidupan yang diberikan Tuhan,
tetapi tak pernah merasakan Kehadiran Tuhan yang memberikan
hidup dan kehidupan.
Jangan menunggu kematian agar engkau dapat merasakan
Surga dan Kehadiran Tuhan. Karena bila engkau mati dan menjadi
hantu, maka kematian justru semakin membuatmu jauh dari Tuhan.
Karena Surga itu ada bersama mereka yang senantiasa berada dalam
kesadaran Ilahiah.
Dan saat ini Tuhan sedang menurunkan Surga-Nya dan juga
membuka misteri semesta-Nya, agar manusia dapat mengenali-Nya.
Karena iblis telah menjadikan Neraka, mengharu biru kehidupan
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manusia dengan segala kebencian, dendam dan peperangan. Di
dalam kasih dan cinta, Surga menyemai kembali kehidupan dan
peradaban manusia. Maka inilah saatnya mengorientasikan
pengabdian dan perjuangan demi terwujudnya peradaban dan
kehidupan Surga Tuhan di bumi.
Memang, ada beberapa Ayat di dalam Kitab Suci Al Quran
yang menekankan bahwa kehidupan akhirat lebih baik dari pada
kehidupan dunia. Namun, ayat-ayat ini harus dimaknai dalam
pengertian yang sesungguhnya, sehingga pengertian akhirat harus
didudukkan dan dimaknai secara benar
Betapapun pemahaman ini tak lepas dari penafsiran kaum
agama terhadap Kitab Sucinya yang menyatakan wa lal akhiratu
khairullaka minal’ula. Yang artinya: “Dan sesungguhnya akhir itu
lebih baik bagimu dari permulaan.”
Sayangnya ayat tersebut dimaknai dan ditafsirkan bahwa,
“Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia.”
Kehidupan pertama dimaknai sebagai kehidupan dunia, kehidupan
yang sedang dijalani saat ini. Sementara kehidupan akhirat adalah
kehidupan setelah kehidupan yang sekarang tak ada lagi, yaitu pasca
kekiamatan alam semesta dan seluruh isinya. Demikian ayat-ayat
yang sejenis di dalam Al Quran ditafsirkan dan dimaknai sama
pengertiannya, bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah
kehidupan akhirat.
Sesungguhnya ayat-ayat tersebut tidak sedang berbicara
tentang eskatologi agama yang berada di luar kehidupan ini. Ayat
tersebut sedang mengajarkan kepada manusia agar berhati-hati
terhadap logika duniawi, dan adalah lebih baik dan beruntung bila
manusia menggunakan sistem dan logika ukhrawi, logika hari
kemudian, logika jangka panjang. Dan itulah logika malaikat, logika
Surga dan logika kebenaran. Bila itu yang menjadi pilihan manusia,
maka itu lebih baik baginya, baik untuk kehidupan yang dijalaninya
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saat ini, maupun untuk kehidupan ruh dan jiwanya yang abadi, yang
masih akan terus menjalani proses evolusinya di kemudian hari.
Bila manusia konsisten menjaga dirinya, senantiasa berada
dalam kesadaran ukhrawinya itu, maka akan terwujudlah Surga
dalam kehidupan yang dijalaninya. Dan apabila kesadaran ukhrawi
yang universal ini mengglobal, maka akan terwujudlah sebagaimana
yang dijanjikan Tuhan. Di manapun kaki kita berpijak, di sanalah
Surga terbentang. Demikianlah makna yang sesungguhnya dari wa
lal akhiratu khairullaka minal’ula. Jadi bukannya sebagaimana
yang selama ini ditafsirkan dan diimplementasikan di dalam
keberagamaan umat pada umumnya.
Waktu Tidak Berjalan Secara Linier Tapi Siklikal
Apabila kita menelusuri kembali sejarah perkembangan
keberagamaan, maka kita tahu para pemuka agama awal berupaya
menafsirkan sejarah kehidupan Nabi dan Kitab Sucinya sebagai
sumber untuk melahirkan rumusan-rumusan serta kaidah-kaidah
agama. Dan proses ideologisasi dan sistematisasi ajaran ini
berlangsung setelah Nabi wafat, demikianpun dengan umat-umat
yang lainnya. Tujuan mulia itu sesungguhnya dalam upaya
membantu para pemeluknya agar mudah memahami ajaran agama,
agar lebih simpel, praktis sehingga mudah diaplikasikan dalam
kehidupan nyata.
Namun,
sayangnya
rumusan
tersebut
dalam
perkembangannya menjadi dogma yang mati, di mana kebenarannya
dianggap absolut. Padahal, rumusan tersebut itu tak dapat
dilepaskan dari kultur, budaya serta politik pada waktu itu, dan juga
kemampuan dan kecerdasan intelegensia manusia masa itu di dalam
menafsirkan ayat-ayat di dalam Kitab Suci tersebut.
Sementara pada waktu itu kemampuan manusia melihat
alam semesta-Nya masih sangat terbatas karena belum diketemukan
peralatan-peralatan yang canggih seperti saat sekarang ini. Kultur
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dan budayanya masih agraris, perkembangan pengetahuan dalam
memandang dunia dan semestanya pun masih sangat sederhana.
Jadi, kecerdasan, pengetahuan, kultur dan budaya sangat
mempengaruhi para pemuka agama pada waktu mereka
merumuskan dan menafsirkan ayat-ayat di dalam Kitab Suci.
Semuanya masih sangat terbatas pada waktu itu.
Pada saat itu dunia pengetahuan mainstream melihat waktu
masih berjalan secara linier. Padahal, waktu itu sesungguhnya
berjalan secara siklikal. Waktu itu ada karena adanya sebuah
pergerakan berputar dari sesuatu. Sebagaimana waktu di bumi itu
ada karena bumi di dalam rotasinya berevolusi mengelilingi
matahari. Demikian bulan dalam rotasinya bergerak mengelilingi
bumi. Demikianpun seluruh benda-benda semesta yang lain, planet,
bintang atau matahari semuanya bergerak berputar dan berotasi.
Dan sesungguhnya, sebagaimana kita ketahui, seluruh benda
dari yang terkecil seperti atom bergerak berputar. Maka, di tingkat
atom sekali pun sudah ada waktu karena ada pergerakan. Struktur
atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom
yang bermuatan positif (terdiri dari partikel proton dan neutron)
beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Dan
revolusi elektron mengitari inti berada dalam keseimbangan sangat
rumit sebagaimana planet berevolusi mengelilingi matahari.
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Karena itu, waktu sesungguhnya tidak berjalan secara linier
tapi waktu berjalan secara berputar atau siklikal. Dalam kesadaran
di mana pengetahuan manusia tentang waktu yang masih linier
semacam itulah para pemuka agama pada waktu itu membuat
rumusan baku terhadap ayat-ayat di dalam Kitab Suci. Sedangkan
mereka pun baru mampu membagi kehidupan dalam beberapa fase
waktu yang linier saja. Di mana kehidupan linear itu dibagi menjadi
beberapa fase, yaitu alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur
atau alam barzakh.
Kemudian terjadi kiamat yang menghancurkan seluruh alam
semesta sehingga alam semesta tak ada lagi. Setelah itu manusia
memasuki alam akhirat yang terbagi lagi menjadi beberapa fase,
alam Mahsyar (pengadilan akhirat), alam Surga dan alam Neraka.
Pembagian kehidupan ini telah menjadi dogma dan doktrin mati
yang tak memungkinkan adanya perubahan, pergantian ataupun
pembaharuan.
Dan seluruh Ayat-ayat Tuhan di dalam Kitab Suci-Nya dibagi
dan dikelompokkan lagi berdasarkan fase kehidupan yang juga telah
dirumuskan secara linier. Konsekuensinya, Ayat-ayat Tuhan di
dalam Kitab Suci-Nya yang berbicara tentang siklus kehidupan,
pengulangan, regulasi maupun reinkarnasi dinafikan dan dibuang
jauh-jauh. Karena itu dianggap dapat merusak bangunan yang sudah
tersusun rapi sebagai sebuah bangunan yang utuh, di mana tak ada
ruang untuk pembaharuan atau diperbaharui.
Bangunan ini terus dipertahankan sedemikian rupa karena
dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar orisinal dari Tuhan.
Padahal, bangunan itu merupakan hasil rekonstruksi dari sebuah
kesadaran dan pengetahuan manusia yang sangat terbatas pada
masa itu. Demikian Ayat-ayat Suci Tuhan menjadi terpenjara
penafsirannya oleh dogma dan doktrin “baku dan mati” tersebut.
Dan orang beragama menjadi mandeg, dan terpenjara dalam
doktrin-doktrin tersebut. Dan, sayangnya umat beragama telah
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merasa nyaman dalam penjara besar itu dan tak ingin beranjak dan
melihat keadaan yang sesungguhnya. Mereka menganggap inilah
kebenaran mutlak dan kebenaran sesungguhnya dari Tuhan, padahal
itu hanyalah rumusan manusia semata. Hal inilah yang membuat
keberagamaan menjadi sempit dan cupat, seperti yang terjadi
sekarang ini.
Sayangnya lagi kecupatan pemahaman agama ini diperparah
oleh keegoan yang besar dari pemeluknya. Perbedaan pemahaman
menjadikan terbentuknya mazhab-mazhab, yang masing-masing
bersikukuh atas pemahaman dan penafsirannya. Jadilah kemudian
perbedaan pemahaman antar mazhab yang beragam itu akhirnya
melahirkan pertentangan.
Ketika keegoan dan ambisi kekuasaan itu menyatu dalam
perbedaan keyakinan yang sakral, menjadilah itu labirin kesulitan
dan masalah yang tidak mudah dilerai karena memasuki wilayah
keyakinan. Akhirnya berperang menjadi solusi bagi mereka demi
mempertahankan keyakinannya atau kekuasaannya. Tak jelas lagi
apa yang dibelanya. Yang ada hanyalah teologi penghancuran dan
pemusnahan.
Ketika penyimpangan pemahaman agama sudah sedemikian
jauhnya, demikianlah Tuhan kembali mengutus Utusan-Nya untuk
meluruskan pemahaman yang keliru tersebut. Sesungguhnya, ayatayat di dalam Kitab-kitab Suci Tuhan tidak hanya bicara pada
masanya tetapi juga bicara tentang masa depan, yang melampaui
zamannya. Rahasia dan penjelasan ayat-ayat tersebut belum
diberitahu Tuhan kepada para Nabi pada masa itu, karena
penjelasannya masih berada di Sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhanlah Yang Maha Mengetahui kapan penjelasan ayat-ayat tersebut
diturunkan-Nya. Demikian di Al Quran ada ayat-ayat rahasia masa
depan atau disebut ayat-ayat mutasyabihat, atau ayat-ayat yang
termaterai di dalam Injil.
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Namun, sesungguhnya Allah memang menyimpan
Penjelasan-Nya di dalam ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al Quran.
Karena belum lah waktunya bagi Tuhan untuk menjelaskan
pengertian dan makna yang sesungguhnya dari ayat-ayat tersebut
kepada Nabi Muhammad pada waktu itu. Penjelasan makna ayatayat mutasyabihat tersebut belum menjadi kebutuhan manusia pada
waktu itu. Di samping itu perangkat kultur, budaya, serta kemajuan
pengetahuan belumlah sampai waktunya untuk dijelaskan. Terlebih
penjelasan pengetahuan tentang alam ruh yang merupakan alam
akhirat, yang sangat jauh persenjangannya dengan alam pemikiran
dan perangkat budaya serta pengetahuan manusia pada masa itu.
Karena sesungguhnya, tidaklah seorang Nabi itu mengetahui
segalanya karena pengetahuan Nabi hanya berdasarkan Wahyu yang
diturunkan Tuhan kepadanya. Bila belum sampai Waktu dan
keadaannya, maka belum sampai pula penjelasannya. Karena
khazanah Allah adanya di Sisi Tuhan semata, sebagaimana yang
disebutkan Al Quran Surat Al An’am ayat 50:
Katakanlah (Muhammad): “Aku tidak mengatakan kepadamu,
bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula)
aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan
kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti
kecuali apa yang diwahyukan Allah kepadaku.” Katakanlah:
Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka
apakah kamu tidak memikirkannya?

Demikian, Tuhan kembali berwahyu di Eden. Menurunkan
kembali Malaikat Jibril, Ruhul Kudus, membawa Takdir Akhir
Zaman sebagaimana yang telah dinubuahkan di dalam berbagai
Kitab Suci Tuhan seluruhnya. Menggenapi dan membuka rahasia
seluruh Kitab Suci dan membawa ilmu baru dari Tuhan yang sesuai
dengan perkembangan pemikiran, kultur dan budaya serta
didukung oleh kemajuan ilmu dan teknologi manusia pada masa
ini. Dan Paduka Bunda Lia Eden, adalah Utusan yang dipilih-Nya
dari kalangan manusia, yang merupakan reinkarnasi dari Ibu umat
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manusia di zaman ini, yaitu Ibu Hawa. Beliau seorang yang ummy,
sehingga segenap penjelasannya bukan dari pemikirannya,
melainkan Kewahyuan dari Tuhan semata.
Tuhan menurunkan Malaikat Jibril untuk seluruh agama,
untuk seluruh umat manusia, karena kini bumi telah menjadi satu,
disatukan oleh perkembangan teknologi. Mendamaikan agamaagama, menyatukannya dan menghapuskan pemahaman agama
yang institutional, sebagaimana hakikat seluruh agama adalah satu
adanya karena agama-agama merupakan ajaran dari Tuhan Yang
Satu.
Maka seluruh umat manusia tidak lagi terkotak-kotakkan
oleh agama karena semuanya hanya Menyembah Tuhan Yang
Maha Esa, Pemilik semua agama dan Kitab-kitab Suci.
Demikianlah kenetralan atas agama menjadi solusi bagi segala
permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman
agama.
Tuhan dan Kehidupan
Tidak terlalu salah bila para filosof Yunani seperti Aristoteles
meyakini bahwa alam semesta telah ada sejak keawalannya. Karena
ayat-ayat di dalam Kitab Suci tidak membicarakan pengawalan
penciptaan alam semesta, atau penciptaan awal mula adanya materi.
Kitab Suci Al Quran hanya mengisahkan bagaimana Tuhan
menciptakan langit dan bumi.
Penciptaan tersebut bukan sebagai suatu yang diciptakan
dari ketiadaan melainkan dari suatu yang telah ada. Ayat-ayat Tuhan
tersebut hanya berbicara tentang proses terbentuk dan terjadinya
langit dalam proses evolusinya menjadi sempurna, menjadi bintang
atau matahari yang semula adalah gumpalan gumpalan gas dan asap
(nebula).
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Al Quran Surat Al Fussilat Ayat 11:
“Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan
asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi:
"Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan
suka hati atau terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami datang
dengan suka hati".

Kitab Suci Al Quran hanya berbicara bagaimana proses
penciptaan dan pembentukan langit dan bumi, tetapi tidak ada yang
berbicara soal keawalan penciptaan maupun keakhiran penciptaan.
Karena itu tidak ada yang disebut sebagai ketiadaan absolut. Karena
sejak awal mulanya, kehidupan itu sudah ada sedemikian jadinya.
Demikianlah pengawalannya, begitupun juga pengakhirannya. Tak
pernah ada ruang hampa, tak ada suatu masa yang tak ada
kehidupan. Dengan kata lain tak ada ruang kosong karena
selamanya kehidupan di alam semesta selamanya ada, dan terus
beregulasi dalam Keabadian Ilahi.
Bila alam semesta adalah perwujudan dari Yang Maha
Kuasa, maka dia selamanya ada di dalam keabadiannya. Karena itu
yang ada adalah “kehidupan bukan kematian.” Ruh dan kehidupan
itu tak pernah mati karena dia adalah Percikan Ilahi yang tak
mengenal kematian, hukum yang berlaku hanyalah hukum
perubahan dan kehidupan. Demikianlah hukum kekekalan masa dan
energi.
Itulah yang tidak dipahami oleh para pemuka agama saat ini.
Saya ingin mencoba membuat penganalogian kekakuan pemahaman
eskatologi agama dari seorang pemuka agama melalui dialog berikut:
Suatu hari seorang santri bertanya kepada Kyainya tentang
fase kehidupan yang linier itu. Santri itu bertanya, “Pak Kyai di
manakah alam ruh dan alam Rahim itu adanya?”
Jawab sang Kyai, “Alam ruh dan alam rahim keberadaannya
di alam ini, tapi dimensinya berbeda dengan alam dunia seperti yang
kita jalani ini.”
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Lalu si santri bertanya lagi, “Lalu di manakah alam barzakh
itu?”
Jawaban sang kiai atas pertanyaan itu sama dengan jawaban
sebelumnya. Bahwa alam barzakh itu juga ada di alam ini, tapi
berbeda dengan alam yang kita jalani ini.
“Lalu di manakah alam akhirat Surga dan Neraka itu?” tanya
sang santri lebih lanjut.
“Nah, kalau alam Surga dan Neraka, atau alam akhirat itu
baru ada setelah alam semesta ini sudah tak ada lagi.”
Sayang sekali, mengapa sang Kyai menjawab pertanyaan itu
tidak konsisten dengan jawaban yang sebelumnya. Padahal, alam
akhirat juga ada di alam semesta ini, hanya dimensinya saja yang
berbeda. Karena alam semesta yang di dalamnya kehidupan itu
berada, tidak pernah tidak ada, kehidupan ini selalu ada, di alam
semesta Tuhan ini.
Dan kini Tuhan melalui Pewahyuan-Nya di Eden
menegaskan kembali bahwa kekiamatan itu senantiasa terjadi di
alam semesta ini, di setiap saatnya. Demikian juga teleskop Hubble
yang senantiasa memberikan hasil pengamatan dan potretannya
terhadap kejadian di angkasa luar, telah berhasil mengabadikan
peristiwa ledakan Supernova di angkasa luar dalam jajaran ratusan
juta tahun cahaya.
Demikianlah manusia dengan teknologinya telah berhasil
mengabadikan peristiwa itu, dan ini menegaskan bahwa kekiamatan
itu adalah hal yang biasa dialami semesta sebagai suatu siklus
kehidupannya. Anda bisa melihat videonya di NASA Captured
Exploding Star Shockwave http://kxan.com/2016/03/28/videonasa-captures-exploding-star-shockwave/
Karenanya kekiamatan seperti yang diimajinasikan dan
diyakini oleh sang Kyai itu sesungguhnya tak pernah ada. Yang ada
adalah ketika terjadi kekiamatan di suatu bumi atau di bumi ini,
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maka akan ada kelahiran bumi yang baru lagi. Begitulah seterusnya
dan tak pernah ada keberakhiran kehidupan. Sebagaimana yang
disebutkan Al Quran.
Al Quran Surat Ibrahim ayat 48:
“(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang
lain dan (demikian pula) langit, dan mereka semuanya
berkumpul menghadap ke hadirat Allah Yang Maha Esa lagi
Maha Perkasa.”

Al Quran Surat Al Qaaf ayat 15:
“Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama?
Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang
penciptaan yang baru”

Di dalam ayat ini secara jelas Tuhan menyatakan bahwa
adalah hal yang biasa bagi-Nya menciptakan kehidupan alam
semesta ini, sebagaimana mengganti satu bumi dengan bumi yang
lain bila terjadi kekiamatan. Sebagaimana mudahnya Tuhan
menjadikan kelahiran dan kematian pada seluruh makhluk-Nya,
karena bagi Tuhan tak ada yang terbesar dan yang terkecil.
Semuanya ada di dalam keliputan Genggaman-Nya. Demikianlah
alam semesta beregulasi dalam keabadiannya, sebagaimana
kehidupan terus berkelangsungan di dalam keabadiannya pula.
Dunia dan kehidupan adalah suatu yang terpilah dan
terpisah. Kehidupan adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan
kepada makhluk-Nya, bila kehidupan itu disyukuri, dihikmati dan
dimaknai. Sedangkan dunia diambil dari kata bahasa Arab yang
artinya ‘rendah’, atau suatu yang dekat. Jadi, berpikir pendek,
pragmatisme, itulah kecenderungan dan habitat dunia yang harus
diwaspadai oleh orang yang beriman.
Bukan pada tempatnya ‘mengkontraskan’ anugerah
kehidupan yang diberikan Tuhan kepada seluruh makhluk-Nya di
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alam semesta-Nya yang tak terhingga ini, dengan akhirat. Karena
sesungguhnya
kehidupan
akhirat,
Surga
dan
Neraka
berkelangsungan di dalam kehidupan semesta ini. Kalau ruh dan
jiwa terbelenggu kepada hal yang bersifat rendah (dunia) atau jiwa
bercenderungan memilih kepada hal-hal yang pragmatis, berpikir
pendek (dunia). Maka itulah wilayah kegelapan atau Neraka. Itulah
yang harus diwaspadai, agar selalu terjaga dalam kesadaran ruh
(ukhrawi) yang suci dan abadi.
Sebagaimana telah saya kemukakan sebelumnya bahwa alam
semesta ini selamanya tidak pernah tidak ada, dia selamanya ada.
Alam semesta berada dalam kekekalan Ilahiah. Alam semesta itu tak
terhitung jumlah bilangannya. Setiap kali terjadi kekiamatan di alam
semesta, maka terjadi juga kelahiran di alam semesta. Dan itu terus
berada dalam keberlangsungan, sebagai hukum keabadian
sebagaimana kekekalan massa dan energi di dalam Kekekalan
Tuhan. Demikian Injil Surat Wahyu 21 ayat 1 menyatakannya:
Injil Surat Wahyu 21 ayat 1:
Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab
langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu.

Alam semesta dan seluruh isinya adalah karya Agung Ilahi,
dan manusia adalah Citra Ilahi. Maka apabila engkau ingin
mengenali Tuhanmu, kenalilah dirimu. Karena dirimu adalah
mikrokosmos Ilahi, sedangkan jagat raya adalah makrokosmos Ilahi.
Engkau dan semesta adalah suatu yang tak terpisahkan, satu dalam
kesatuan dari satu Wujud Yang Tunggal, tak terpisah dan tak
terpilah. Engkau dan semesta dari yang terkecil hingga yang terbesar
adalah percikan dari Yang Tunggal, tak ada yang terlepas dari-Nya.
Pandanglah jagat raya yang tak terhingga itu, karena itulah
perwujudan dari yang Ilahi. Kepada kami, Tuhan berkata: “Bila
seluruh yang ada di alam semesta dari yang terkecil sampai yang
terbesar di satukan ruhnya, maka itulah Ruh Tuhan.”
361

Tidak ada satu benda atau makhluk yang terkecil maupun
yang terbesar yang tidak mendapatkan aliran Ruh Ilahi. Karena itu
Tuhan dan alam semesta itu tak terpisah, Dia Satu Ada-Nya, karena
itu alam semesta dengan segala isinya adalah sakral. Maka benarlah
bila Kitab Suci menyatakan, bahwa ke mana pun kamu hadapkan
wajahmu, di situ ada Wajah Tuhan Yang Maha Kuasa.
Semua yang ada di langit dan di bumi, tak ada yang tak
hidup. Semuanya bergerak mengikuti kehidupannya masing-masing
sesuai dengan habitat dan kodratnya. Apa yang terlihat oleh mata
kita, bila ada benda yang tak bergerak alias diam, maka itu terlihat
sebagai benda mati. Padahal, sesungguhnya ion-ion yang ada di
dalam benda itu terus bergerak dan berputar. Tak pernah diam, tak
juga mati. Jadi sesungguhnya di alam semesta ini, yang ada adalah
kehidupan, bukan kematian.
Demikianlah Tuhan yang Maha Hidup, Yang Menghidupkan
seluruh makhluk-Nya dengan Kodrat dan Iradat-Nya. Karena itulah
hidup dan kehidupan, sesungguhnya adalah anugerah terbesar yang
diberikan Tuhan kepada seluruh makhluk-Nya.
Perhatikanlah seekor kecoa yang seringkali dipandang
sebagai binatang yang kotor dan menjijikkan itu. Bila bertemu
manusia, dia seringkali terlihat berpura-pura mati. Tetapi ketika kita
pergi, ia pun segera melarikan diri. Dari fenomena itu, kita dapat
melihat betapa kecoa itu menghargai kehidupan. Jadi, manusia yang
diberikan akal dan juga kesadaran, semestinya lebih menghargai dan
memuliakan kehidupan. Apalagi bagi mereka yang menyatakan
beriman kepada Tuhan dan beriman kepada agamanya. Seharusnya
dia memuliakan kehidupan, karena dengan memuliakan kehidupan,
berarti dia memuliakan Tuhan Yang Memberi Kehidupan itu.
Al Quran menegaskan di dalam Ayat-ayat-Nya, agar manusia
jangan membuat kerusakan di muka bumi ini karena itu merupakan
dosa yang sangat besar. Namun, manusia selalu saja mengulangi dan
melakukan perbuatan merusak dan menghancurkan bumi,
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sebagaimana yang telah terjadi saat ini. Perbedaan mazhab,
perbedaan paham sangat mudah memicu pertikaian dan perang.
Sampai kini bumi ini telah sampai pada keadaan pembusukannya,
yang berarti kerusakan yang dilakukan karena perang dapat
menjadikan bumi sampai kepada kekiamatannya.
Dan setiap kali peradaban manusia jatuh dalam kegelapan
atau pembusukan, Tuhan selalu mengutus para Nabi-Nya untuk
dapat mengeluarkan umat manusia itu dari kegelapan menjadi
terang. Dari pembusukan peradaban menjadi pemulihan dengan
menanam benih baru, agar tumbuh peradaban yang baru.
Kita semua menjadi saksi atas semua yang kita baca di dalam
Kitab Suci, betapa perjuangan dan pengorbanan para Utusan Tuhan
itu adalah agar manusia itu terbebas dari segala belenggu dan
mengantarkan peradaban manusia dalam peradaban yang mulia. Di
setiap zaman dan waktu, Tuhan senantiasa mengingatkan lewat para
Utusan-Nya agar umat manusia dapat memberi arti bagi
kehidupannya dan tidak menyia-nyiakannya.
Sejak kapan Ajaran Tuhan yang dibawa para Utusan-Nya itu
berubah menjadi Teologi Kematian? Demikian mereka tidak
menyadari bahwa iblis telah merusak pemikiran keberagamaan
mereka dengan menghidupkan Teologi Kematian, yang
sesungguhnya adalah teologi keberakhiran.
Konsep ini tanpa disadari oleh manusia, sesungguhnya
sengaja dihidupkan oleh iblis menjelang masa keberakhiran
kutukannya sebagai iblis. Karena itulah mereka berupaya
mempercepat proses kehancuran peradaban manusia dan alamnya.
Dan tak ada sarana yang lebih efektif yang bisa dijadikan
kendaraannya selain agama.
Manusia adalah wadah bagi pertarungan iblis dan malaikat.
Manusia diberikan Tuhan kebebasan untuk memilih di antara
keduanya. Demikian para teroris dan kaum radikal yang merasa
sedang berjuang untuk agamanya, tidak menyadari bahwa iblis telah
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merusak pemikiran keberagamaan mereka dengan menghidupkan
Teologi Kematian. Dan sesungguhnya itu adalah Teologi
Keberakhiran, Teologi Iblis.
Sungguh memprihatinkan kondisi keagamaan masyarakat
saat ini. Para pemuka agama bukan menyegarkan pemahaman
agama umatnya agar menjadi lebih dewasa, matang dan rendah hati
dalam beragama. Dan bukannya mewujudkan pesan utama
agamanya, yaitu menebarkan kasih sayang kepada sesamanya agar
kehidupannya menjadi rahmat bagi dirinya maupun sekelilingnya.
Para pemuka agama malah mengajarkan dan menanamkan
keegoan akan kebenaran keyakinan dan memangkas toleransi
umatnya, sambil berteriak-teriak menceritakan kisah para Nabi di
masa lalu tanpa tahu implementasinya, apalagi menauladaninya.
Demikian pemikiran mereka menjadi cupat, dan tidak
berkembang. Itulah yang menjadikan kebanyakan kaum terpelajar
menilai miring agama, sebagaimana seorang sahabat saya, pernah
menyatakan kepada saya bahwa: ”Kalau orang tidak beragama, maka
dia bisa menjadi lebih cerdas dan bisa berfikir jauh untuk ilmu dan
teknologi.”
Demikian, kini Tuhan berwahyu kembali untuk
membuktikan bahwa Ajaran-ajaran-Nya tidak pernah terpisah
dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan datang dari alam dan
alam adalah pancaran dari Diri-Nya. Bila manusia itu mencarinya
dengan kesungguh-sungguhan, maka mereka akan menemukanNya.
Demikian kini Tuhan menyatakan kepada kami bahwa Dia
sedang ingin menurunkan Surga-Nya dengan seperangkat
pengetahuan yang akan memperbaharui sains maupun agama.
Tersingkapnya rahasia kesemestaan akan diikuti oleh pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dan yang pertama diurusi-Nya adalah menyelesaikan konflik
agama dan terorisme, yang selalu menghembus-hembuskan paham
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Teologi Kematian, paham penghancuran kehidupan. Dan Tuhan
dengan caranya, bersama para malaikat-Nya sedang melakukan itu.
Dan kami semua dengan segenap ketulusan menyerahkan seluruh
jiwa raga kami untuk disucikan dan menjadi peraga apa yang men
jadi Kehendak-Nya.
Karena di dalam Sistem Tuhan yang baku, bagi terwujudnya
Surga bagi umat manusia di bumi, haruslah ada umat manusia yang
berjuang menjemput Surga-Nya itu dan juga menjalani PensucianNya. Karena di dalam Sistem Tuhan, sebuah kebaikan untuk umat
manusia itu harus dilakukan oleh manusia itu sendiri.
Dan itulah sebabnya kami mengangkat sumpah setia kepadaNya untuk menjadi Pelayan-Nya menjalankan segala Perintah-Nya
untuk menjadikan Surga di bumi ini. Dan meyakinkan umat
beragama bahwa Surga yang dijanjikan Tuhan di dalam Kitab-kitab
Suci-Nya itu ada di alam kehidupan di semesta-Nya saat ini. Bukan
di alam akhirat yang di imajinasikannya.
Sejak saat ini manusia harus menghargai, menghormati,
memuliakan kehidupannya karena kehidupan itu suci adanya dan
Surga tidak ada di mana-mana atau ‘No Where’ tetapi Surga ada di
sini, saat ini atau ‘Now Here’. Inilah saat Tuhan telah menurunkan
Surga dan Kerajaan-Nya. Dan menurunkan ilmu-ilmu pengetahuan
adi luhung bagi umat manusia demi untuk memuliakan kehidupan
dan membangun peradaban Surga, peradaban intergalaktik.
Pengejawantahan Surga seluas langit dan bumi, dan Surga di alam
kehidupan.
Jakarta, 22 Maret 2016
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Perlunya Memahami Konsep Reinkarnasi
Secara Komprehensif
Sebuah Kritik terhadap Penjelasan Reinkarnasi Dr Zakir Naik

S

aya mendapat kiriman artikel dari saudara Muhammad
Aziz Zaini berjudul: Pertanyaan Dr Zakir Naik ini
Bikin Penganut Reinkarnasi Mati Kutu. Maka, saya
pun membuat tanggapan atas tulisan itu untuk bisa ikut berbagi
sebab saat ini Tuhan telah menurunkan penjelasan panjang lebar
tentang konsep reinkarnasi.
“Dari bumi itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya,
Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami
akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.” (Al Quran
Thaahaa ayat 55).
“Dan Dialah Allah yang telah menghidupkan kamu dan
kemudian mematikan kamu dan kemudian menghidupkan
kamu lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat
mengingkar.” (Al Quran Surat Al Hajj Ayat 66).
“Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah
dibuat akan dibuat lagi; tak ada sesuatu yang baru di
bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan:
"Lihatlah, ini baru!"? Tetapi itu sudah ada dulu, lama
sebelum kita ada.” AlKitab Perjanjian Lama,
Pengkhotbah 1 ayat 9-10.
Dialah Al Mu’id, Yang Maha Mengulangi, satu dari sembilan
puluh sembilan Asmaulhusna. Demikianlah Tuhan menciptakan
seluruh alam semesta, dengan segala makhluk yang ada di
dalamnya, yang sesungguhnya mengalami regulasi dan reinkarnasi.
Dan Tuhan mempergulirkan seluruh makhluk-Nya dalam
perputaran yang sempurna. Karena itu reinkarnasi tidaklah dapat
dijelaskan sesederhana seperti yang dikemukakan oleh DR Zakir
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Naik, yaitu dengan hanya membandingkan populasi manusia dan
populasi binatang.
Hanya dengan membandingkan populasi manusia dan
populasi binatang tidaklah cukup memadai untuk penjelasan
reinkarnasi karena proses reinkarnasi itu melibatkan seluruh
makhluk Tuhan, dari mulai ion-ion di alam semesta dari yang paling
terkecil sampai yang terbesar. Prosesnya sangatlah kompleks dan
bersinergi satu dengan yang lainnya.
Populasi seluruh makhluk di alam semesta senantiasa
seimbang, tidak ada yang terkurangi dan terlebihi satu sama lainnya.
Karena setiap kali ada pengurangan, niscaya ada pengisian di satu
sisinya, begitu pun sebaliknya. Karena bila tidak demikian, maka
tidak akan terjadi keseimbangan di semesta. Inilah yang tidak
dimengerti oleh Dr. Zakir Naik.
Masing-masing ruh itu memiliki quotanya sendiri-sendiri.
Apabila anda dapat menghitung berapa sel yang hidup di dalam
darah di setiap tetesnya, maka demikianlah kompleksitas Tuhan
mengatur setiap kehidupan ruh dan makhluk-Nya.
Manusia tak hanya menjadi binatang, tapi manusia juga bisa
menjadi unsur ion, menjadi unsur kimiawi yang lainnya, menjadi
besi atau batu atau sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan.
Sebagaimana disebutkan Al Quran sebagai berikut:
Dan mereka berkata, “Apakah bila kami telah menjadi
tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benarbenarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai
makhluk yang baru?” Katakanlah: “Jadilah kamu sekalian
batu atau besi, atau suatu makhluk dari makhluk yang
tidak mungkin (hidup) menurut pikiranmu.” Maka mereka
akan bertanya, “Siapa yang akan menghidupkan kami
kembali?” Katakanlah, “Yang telah menciptakan kamu
pada kali yang pertama.” (Al Qur’an Surat Al Isra ayat
49-51)
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Bahkan manusia berdosa dapat dibangkitkan Tuhan menjadi
makhluk yang makanannya adalah darah dan nanah sebagaimana
dituliskan di dalam Al Qur’an Surat Al Haqqah ayat 36:
“Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari
darah dan nanah.”

Dan siapakah yang makan darah dan nanah itu? Virus-virus
itulah yang memakan darah dan nanah dan itulah kehidupan
Neraka. Demikian manusia-manusia keji yang memperdagangkan
dan mengeksploitasi manusia dan kemaksiatan (seperti germo yang
keji) adalah salah satu kategori manusia yang bisa dibangkitkan
Tuhan menjadi virus di penyakit-penyakit kelamin misalnya.
Pemahaman Dr Naik itu masih berada dalam logika agama
yang memahami waktu secara linear, sehingga sulit memahami
konsep reinkarnasi seutuhnya. Ketertinggalan pemahaman agama
semacam ini bisa dianalogikan dengan pemahaman para pemuka
agama Kristiani dahulu yang memandang keberadaan bumi sebagai
pusat alam semesta. Sementara sekarang kita tahu kebenarannya
tidak seperti itu. Demikianlah pemahaman para pemuka agama
tentang ‘waktu dan semesta’ yang masih bersifat linear, padahal
waktu itu bersifat siklikal.
Dan bila mereka tidak mempercayai hukum pengulangan
yang telah digariskan Tuhan, maka mereka akan membagi beberapa
fase kehidupan dalam beberapa fase ‘waktu’ yang linier saja menjadi
beberapa fase, yaitu alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur
atau alam barzakh kemudian alam akhirat, Surga dan Neraka. Di
mana pada fase alam akhirat kita tak diperkenankan
mempergunakan akal dan kesadaran untuk bertanya, karena itu
dianggap wilayah gaib dan hanya berkaitan dengan iman yang tak
boleh dipertanyakan.
Sampai saat ini, pembagian kehidupan linear semacam ini
masih menjadi dogma dan doktrin mati yang tak memungkinkan
adanya perubahan, pergantian ataupun pembaharuan. Dan
kemudian dari pemahaman waktu yang linear itulah yang
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menyebabkan seluruh Ayat-ayat Tuhan di dalam Kitab Suci Al Quran
dibagi dan dikelompokkan lagi berdasarkan fase kehidupan yang
juga telah dirumuskan secara linier.
Konsekuensinya, Ayat-ayat Tuhan di dalam Kitab Suci-Nya
yang berbicara tentang siklus kehidupan, pengulangan, regulasi
maupun reinkarnasi dinafikan dan dibuang jauh-jauh. Karena itu
dianggap dapat merusak ‘bangunan akidah’ yang sudah tersusun
rapi sebagai sebuah bangunan yang utuh, di mana tak ada ruang
untuk pembaharuan atau diperbaharui. Bangunan ini terus
dipertahankan sedemikian rupa karena dianggap sebagai sesuatu
yang benar-benar orisinal dari Tuhan.
Padahal bangunan itu merupakan hasil rekonstruksi dari
sebuah kesadaran dan pengetahuan manusia yang sangat terbatas
pada masa itu. Demikian Ayat-ayat Suci Tuhan menjadi terpenjara
penafsirannya oleh dogma dan doktrin ‘baku dan mati’ tersebut.
Dan orang beragama menjadi mandeg, dan terpenjara dalam
doktrin-doktrin tersebut. Dan, sayangnya umat beragama telah
merasa nyaman dalam penjara besar itu dan tak ingin beranjak dan
melihat keadaan yang sesungguhnya. Mereka menganggap inilah
kebenaran mutlak dan kebenaran sesungguhnya dari Tuhan, padahal
itu hanyalah rumusan manusia semata.
Hal inilah yang membuat keberagamaan menjadi sempit,
seperti yang terjadi sekarang ini. Karena tak hendak beranjak dari
pemahaman lama dan tak mau menerima perkembangan dan
perubahan yang maju, sedangkan Tuhan sedang berkenan
menambahkan pengetahuan dan pemahaman kepada manusia
sejalan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang telah
mereka capai, sehingga manusia lebih mengenal semesta-Nya.
Sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu
pengetahuan yang sedang diturunkan Tuhan itu, maka Tuhan
menjelaskan hukum regulasi ruh, hukum reinkarnasi dan hukum
karma dengan leluasa karena manusia sudah dapat mencerna
369

penjelasan itu secara komprehensif. Sebab reinkarnasi itu sejalan
dengan hukum-hukum semesta yang berotasi di dalam keabadian
Tuhan. Dan penjelasan tentang reinkarnasi tak terpisah dengan
penjelasan tentang ilmu pengetahuan kesemestaan, sebagaimana
seluruh benda-benda semesta pun beregulasi dan bereinkarnasi
dalam keabadian.
Karena itulah Tuhan menjelaskan apa yang dimaksud
dengan alam akhirat yang sesungguhnya bahwa alam akhirat itu
adalah alam ruh yang ada di alam semesta ini. Jadi alam ruh bukan
alam sesudah alam semesta ini tak ada lagi. Karena alam semesta ini
beregulasi dalam keabadian.
“Karena alam semesta tak diciptakan untuk mengalami
keakhiran yang berujung untuk selama-lamanya sehingga
musnah secara total dan takkan lagi pernah ada. Karena
alam semesta itu adalah suatu wujud maha karya yang tak
terhingga keleluasaannya, dan takdirnya adalah mutlak
harus ada. Oleh karena itu, regulasi sistemnya juga
mengikuti hukum reinkarnasi yang berkelangsungan.”
Wahyu Tuhan di Eden, lihat di Teori Big Bang Masih
Prematur di Web Komunitas Eden.
Maka sesungguhnya reinkarnasi tidak hanya terjadi pada
manusia atau binatang, tetapi pada seluruh ciptaan Tuhan termasuk
benda-benda semesta seperti planet dan bintang-bintang. Maka di
alam semesta ini terjadi peristiwa kekiamatan-kekiamatan atau
kematian dan kelahiran-kelahiran baru dari benda-benda semesta.
Dan di masa sekarang ini, Tuhan telah mengaruniakan manusia
kecerdasan hingga manusia telah sampai kepada ilmu pengetahuan
dan teknologi kesemestaan yang canggih.
Dengan perkembangan ilmu dan teknologinya itu, manusia
telah dapat menangkap berbagai peristiwa di alam semesta dari yang
mikrokosmis sampai yang makrokosmis seperti peristiwa ledakan
bintang yang berhasil diabadikan oleh peralatan teknologi NASA,
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teleskop Hubble. Sesungguhnya itulah peristiwa ‘kematian atau
kekiamatan total’ suatu benda angkasa yang dalam proses evolusi
selanjutnya akan menghasilkan kelahiran-kelahiran benda semesta
baru. Pengetahuan itu sesungguhnya di dapatkan dari alam, dan
alam itu adalah pengejawantahan dari Tuhan. Maka ilmu
pengetahuan dan Ketuhanan itu sejalan, tak terpisah dan tak
terpilah.
Waktu Tidak Berjalan Secara Linier tapi Siklikal
Penjelasan reinkarnasi tak bisa dipisahkan dengan
penjelasan pemahaman tentang ‘waktu’, karena pemahaman akhirat
itu berkaitan dengan ‘waktu’. Pemahaman kehidupan yang masih
bersifat linear itu sejalan dengan pemahaman konsep waktu yang
konvensional dan masih menjadi pemahaman kaum agamawan pada
saat ini, yaitu konsep waktu yang linear.
Pemahaman waktu yang linear pada masa dahulu adalah
sesuai dengan kemampuan manusia melihat alam semesta-Nya pada
waktu itu yang masih sangat terbatas, pada saat dunia pengetahuan
mainstream melihat ‘waktu’ masih berjalan secara linier karena
belum diketemukan peralatan-peralatan yang canggih seperti saat
sekarang ini. Padahal, ‘waktu’ itu sesungguhnya berjalan secara
siklikal.
Waktu itu ‘ada’ karena adanya sebuah pergerakan berputar
dari sesuatu. Sebagaimana ‘waktu di bumi’ itu ‘ada’ karena bumi di
dalam rotasinya berevolusi mengelilingi matahari. Demikian bulan
dalam rotasinya bergerak mengelilingi bumi. Demikianpun seluruh
benda-benda semesta yang lain, planet, bintang atau matahari
semuanya bergerak berputar dan berotasi.
Dan sesungguhnya, sebagaimana kita ketahui, seluruh benda
dari yang terkecil seperti atom, bergerak berputar. Maka, di tingkat
atom sekali pun sudah ada ‘waktu’ karena ada pergerakan.
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Struktur atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri
dari inti atom yang bermuatan positif (terdiri dari partikel proton
dan neutron) beserta awan elektron bermuatan negatif yang
mengelilinginya. Dan revolusi elektron mengitari inti berada dalam
keseimbangan sangat rumit sebagaimana planet berevolusi
mengelilingi matahari. Demikianpun sistem reinkarnasi itu berputar
sebagaimana seluruh semesta ini berputar.
Revolusi Elektron Mengelilingi Inti, Sampai Revolusi di
dalam Galaksi
Karena itu, ‘waktu’ sesungguhnya tidak berjalan secara linier
tapi berjalan secara berputar atau siklikal. Jadi, teori reinkarnasi itu
jangan dipahami satu arah saja hanya dari manusia menjadi
binatang atau sebaliknya. Karena reinkarnasi itu melibatkan seluruh
kehidupan di alam semesta Tuhan yang tak terhingga dari ion
sampai kepada benda-benda semesta. Sangat kompleks tapi niscaya
pembagiannya sempurna, karena tidak ada yang diciptakan Tuhan
itu yang tidak sempurna. Sistem reinkarnasi itu melibatkan seluruh
ion-ion di semesta.
Dan Tuhan mengatur dan menempatkan seluruh makhlukNya dalam Kemahaadilan-Nya dan Kemahaadilan-Nya itu
terliputkan dalam sistem hukum reinkarnasi, hukum karma dan
hukum regulasi. Dan tidak ada satu makhluk Tuhan pun yang tidak
mendapatkan Keadilan-Nya. Penempatan setiap makhluk Tuhan itu
searah dengan habitat dan kecenderungannya masing-masing. Di
sanalah takdir Kemahaadilan Tuhan dapat terjelaskan dengan
sebaik-baiknya.
Jakarta, 28 Maret 2016
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LAMPIRAN BERITA: TARBIYAH.NET

Pertanyaan Dr Zakir Naik ini Bikin Penganut Reinkarnasi Mati Kutu
Salah satu kepercayaan yang ada di dunia ini yang masih dianut oleh
agama tertentu adalah reinkarnasi. Yakni paham yang meyakini bahwa
manusia yang telah mati akan lahir kembali sebagai manusia atau makhluk
lain sesuai amal perbuatannya.
Jika amal perbuatannya baik, ia akan terlahir kembali dalam tingkatan
makhluk yang lebih baik. Sebaliknya jika ia berbuat buruk, ia akan terlahir
kembali dalam tingkatan makhluk yang lebih rendah. Hal itu juga disebut
sebagai hukum karma.
Tingkatan makhluk tertinggi dalam reinkarnasi adalah manusia. Manusia
sendiri terbagi dalam berbagai kasta dari terendah hingga tertinggi: pariah,
sudra, waisya, satria dan brahmana. Sedangkan makhluk tingkatan
terendah adalah binatang, yang juga terbagi dalam berbagai tingkatan.
Jika satu makhluk berbuat baik dan mati, kelak ia akan lahir kembali
sebagai makhluk yang tingkatannya lebih tinggi. Sehingga binatang pun jika
berbuat baik akan bereinkarnasi menjadi manusia dan manusia jika
berbuat buruk akan terlahir sebagai makhluk yang lebih rendah hingga
menjadi binatang.
Mengenai benar tidaknya reinkarnasi ini, Dr Zakir Naik hanya
menjawabnya dengan sebuah pertanyaan.
“Semakin ke sini, kejahatan manusia semakin bertambah atau semakin
berkurang?”
“Semakin bertambah,” jawab hadirin.
“Populasi manusia semakin bertambah atau berkurang?”
“Semakin bertambah.”
“Jika manusia yang berbuat buruk bereinkarnasi menjadi binatang,
semestinya populasi manusia bertambah atau berkurang?”
“Berkurang,” jawab hadirin sambil tertawa. Merasa lucu dengan konsep
reinkarnasi. [Ibnu K/Tarbiyah.net]
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Memaknai Ulang Pengertian ‘Kafir’
“Bersegeralah beramal sebelum datangnya rangkaian fitnah
seperti sepenggalan malam yang gelap gulita, seorang laki-laki di
waktu pagi mukmin dan di waktu sore telah kafir, dan di waktu
sore beriman dan pagi menjadi kafir.” (HR. Ahmad)
Keimanan seseorang itu bukan ditentukan pada afiliasi agama
yang diyakininya, tetapi pada seberapa jauh dia menjaga
Kebertuhanan dan moralitasnya.

S

aya tertarik dengan postingan dari Pak Nyoman Widi yang
katanya tidak mau berdebat tentang istilah ‘kafir’, tetapi
pernyataannya itu ternyata mendapat banyak komentar.
Saya sesungguhnya memang telah lama ingin menulis tentang
pemaknaan ulang istilah ‘kafir’, karena sekarang ini berbagai
permasalahan timbul oleh karena pemahaman yang salah atas istilah
‘kafir’ itu.
Umat beragama, terutama Islam, sering menggolonggolongkan manusia sebagai kafir dan bukan. Lalu terjadi perbuatan
tirani dan anarkis kepada mereka yang dianggap kafir. Padahal
kekafiran itu bukan ditentukan oleh afiliasi seseorang pada golongan
atau agamanya. Bisa saja kekafiran itu merupakan bagian dari
dirinya sendiri yang harus diatasi, bukan mengacu kepada orangorang yang tidak mengakui keyakinan yang sama dengannya.
Istilah ‘mukmin’ dan ‘kafir’ seringkali digunakan oleh kaum
beragama untuk menyebut diri mereka dan di luar diri mereka.
Orang-orang yang sekeyakinan disebut beriman, sedangkan orangorang yang berada di luar keyakinannya disebut kafir. Kedua istilah
itu sangat akrab disebut terutama oleh umat tiga agama besar, Islam,
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Kristen, Yahudi, yang seringkali membuat manusia terpilah satu
sama lainnya. Manusia yang tercipta dari fitrah Tuhan yang sama
menjadi terpilah oleh karena istilah tersebut.
Dan kedua istilah itu mempunyai bobot makna yang sangat
tendensius. Karenanya setiap kali terjadi perbincangan dengan umat
beragama, kedua istilah tersebut selalu menjadi titik pembicaraan
yang krusial. Maka kita perlu mendudukkan hal itu secara
proporsional agar tidak berkepanjangan dan semakin membuat
mudarat. Siapakah seharusnya yang pantas dan layak disebut
sebagai orang-orang beriman dan orang yang kafir? Sesungguhnya
tak ada hak kita untuk menilai kekafiran atau keimanan seseorang,
apalagi sampai melakukan perbuatan anarkis. Penilaian dan
penghakiman atas keimanan dan kekafiran merupakan Hak
Prerogatif Tuhan semata.
Mengapa hak dan otoritas penilaian itu hanya pada Tuhan,
bukan pada makhluk-Nya? Karena baik-buruk, gelap-terang, positifnegatif adalah suatu yang kodrati dari semesta dan telah menjadi
hukum kehidupan. Dua kekuatan inilah yang menjadi dinamika
perguliran kehidupan semesta dan makhluk-Nya. Di dalam diri
manusia dua potensi itu saling mempengaruhi kehidupan yang
sedang dijalani. Terkadang ia bisa mengatasi sisi gelap dari dirinya
dan memenangkan kebenaran, tetapi di waktu yang lain ia kalah.
Demikian perjuangan memenangkan kebenaran menjadi perjuangan
sepanjang masa di setiap keseharian manusia.
Karena itu, istilah mukmin (baca: terbuka terhadap
kebenaran) dan kafir (baca: tertutup) bukan merujuk pada
penggolongan manusia dan menjadi pemilahan dan pembeda
sebagaimana ‘kami’ dan ‘mereka’. Karena terkadang seseorang
menjadi Muslim (baca: berserah diri), yaitu menerima dengan
lapang dan ikhlas segala yang terjadi pada dirinya, tetapi terkadang
kafir (baca: menolak kebenaran) dengan tidak ikhlas atau tidak
pasrah menerima keadaan yang menimpa.
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Jadi, ‘Kafir’ dan ‘Muslim’ adalah sebuah dialektika yang
terjadi dalam diri seseorang, di dalam diri sendiri masing-masing.
Jadi kedua istilah tersebut tidak merujuk kepada identifikasi
sekelompok masyarakat atau agama tertentu. Alangkah bijaksananya
bila kaum agama meletakkan istilah ‘kafir’ dan ‘muslim’ bukan
merujuk pada agama orang lain, tetapi meletakkannya dalam level
kesadaran setiap manusia. Karena bila hal itu yang dilakukan, maka
kita meletakkan diri kita dalam kesadaran universal, bukan
kesadaran primordial. Itulah kesadaran Surga, kesadaran Ilahiah.
Secara teks, Kitab Suci memang menggolongkan orang-orang
yang beriman dan yang tidak beriman atau kafir, namun itu dalam
konteks masa itu, masa diturunkannya Nabi dan Kitab Suci. Orang
beriman adalah orang-orang yang mau membuka diri terhadap
kebenaran yang disampaikan Utusan-Nya yang datang kepadanya
pada saat itu. Itu karena mereka berendah hati, maka dapat melihat
kebenaran itu, walaupun datang dari luar diri mereka. Mereka yang
terbuka menerima kebenaran Rasul itulah yang disebutkan dalam
Kitab-kitab Suci sebagai orang-orang yang ‘beriman’ karena mau
menerima keyakinan yang dibawa para Nabi, walaupun keyakinan
itu di luar dari keyakinannya selama itu, dan mengguncang
kemapanan dan kenyamanan hidupnya.
Adapun yang disebut kafir adalah orang-orang yang menolak
kebenaran yang disampaikan para Utusan Tuhan itu, atau mereka
yang menutup hatinya dari kebenaran yang sedang dibawakan oleh
Utusan-Nya. Dan mereka adalah orang-orang yang mengegokan
kebenarannya dan merasa terganggu dengan kebenaran baru yang
tidak sesuai dengan keyakinannya. Dan mereka menganggap
keyakinan baru itu mengganggu kenyamanannya dan Status Quonya, karena mereka merasa keyakinannya telah sempurna, dan
meyakini bahwa tidak ada kebenaran di luar keyakinannya.
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Maka istilah “kafir” dan “mukmin” sebagaimana yang
dipahami oleh kalangan beragama itu, pada saat ini sudah tidak
tepat lagi. Bila itu hanya dikaitkan pada orang yang memiliki
keyakinan yang sama disebut sebagai ‘beriman atau mukmin’, dan
yang memiliki keyakinan tidak sama sebagai ‘kafir’, sehingga
terjadilah pengelompokan yang tak dapat diakurkan dan
dipertemukan titik temunya. Padahal, Al Quran menyatakan secara
tandas bahwa bagi Allah yang penting umat-Nya memiliki satu
kesamaan dalam penyembahan kepada-Nya, seperti yang
dinyatakan-Nya di dalam Al Quran Surat Al Imran ayat 64:
Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada
suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan
antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali
Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan suatupun
dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang
lain sebagai Tuhan selain Allah. Maka jika mereka
berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah,
bahwa kami adalah orang-orang berserah diri (kepada
Allah)”
Demikianlah Anjuran Tuhan itu, tetapi tetap saja umat Islam
telah menjadi terbiasa untuk menyebut orang di luar yang beragama
Islam, seperti Kristen dan Yahudi, Hindu, Buddha dll sebagai orangorang kafir, begitupun sebaliknya. Seharusnya tidaklah semestinya
menyebut orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang
mempercayai para Utusan-Nya dan mengimani ajaran para Nabinya
itu sebagai orang-orang kafir. Bukankah Allah sendiri yang
berkehendak menjadikan keberagaman jalan, syariat dan agamaagama? Karena dengan keberagaman itulah Allah hendak menguji di
antara mereka.
Jadi, bila Allah sendiri yang menghendaki demikian, maka
tidaklah patut bagi umat-Nya untuk menyatakan kepada penganut
agama yang lainnya sebagai ‘kafir’, sementara golongan yang satu
keyakinan dengannya disebut mukmin (orang-orang beriman).
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Karena penyebutan terhadap kedua istilah tersebut berimplikasi
pada hal yang sangat luas.
Bukankah Allah menyatakan bahwa setiap umat memiliki
kiblatnya masing-masing dalam penyembahan kepada-Nya? Itu
sebagai penegasan Tuhan akan banyaknya Utusan dengan kiblatnya
masing-masing, namun kesemuanya adalah kepunyaan Allah yang
satu. Bukankah telah menjadi Ketentuan Tuhan, yang menjadikan
setiap umat dan agama itu memiliki kiblat dan Kitabnya masingmasing. Namun semuanya itu berasal dari Tuhan yang satu adanya.
Jadi silahkan manusia memilih jalan untuk menuju kepada-Nya, dan
tidak saling mengkafirkan orang yang memilih jalan atau kiblat yang
lain. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al Quran berikut:
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Baqarah 115:
“Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat. Maka kemana
pun kamu menghadap di situlah Wajah Allah.
Sesungguhnya Allah Maha luas Rahmat-Nya, lagi Maha
Mengetahui.”
Tuhan memberikan kepada manusia kebebasan untuk
terbuka atau menjadi mukmin atau memilih tertutup atau kafir. Dan
Tuhan tiada rugi, dan tiada pula untung terhadap setiap pilihan
hamba-hamba-Nya. Demikian Tuhan mempergulirkan seluruh
makhluk-Nya dalam siklus perputarannya. “Bahwa segala kebaikan
yang engkau lakukan hai manusia, itu adalah untuk dirimu sendiri.”
Maha Suci Tuhan yang tidak untung dan juga tidak rugi terhadap
segala apa yang dilakukan manusia. Bila manusia memilih kebaikan
atau kekafiran, itu pun hasil pilihannya sendiri.
Maka, seharusnya orang-orang yang Bertuhan dan berbuat
baik, walaupun tidak sama dalam keyakinan itu sebagai orang-orang
yang beriman, yaitu sebagai hamba-hamba Tuhan yang berbeda cara
penyembahannya kepada Tuhan Yang Satu. Bila itu yang terjadi,
maka dunia ini akan damai, tenteram, dan banyak energi, yang
sangat besar dan tidak terbuang secara percuma, yang dapat
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digunakan untuk membangun kehidupan dan peradaban manusia.
Tidak sebagaimana yang terjadi saat ini, di mana konflik agama telah
menyebabkan banyak sumber daya yang diberikan Tuhan kepada
manusia agar menjadi kekuatan positif membangun Surga-Nya di
bumi, habis untuk suatu yang tak perlu atau bahkan menjadi energi
perusak kehidupan.
Banyak umat beragama yang menghabiskan energinya yang
sangat besar untuk membela agamanya masing-masing dengan
berperang dan membuat kerusakan. Padahal Allah tidak membela
dan tidak berada bersama mereka yang menganggap dirinya telah
berkorban untuk agamanya itu. Karena semua agama adalah satu
dari-Nya semata. Jadi sesungguhnya, telah banyak pengorbanan
yang mubazir dan sia-sia karena tidak sampai dan tidak selaras
dengan apa yang dikehendaki Tuhan.
Ada satu hadits Nabi yang tampaknya patut untuk dicermati,
yaitu, “Umatku itu pada pagi hari beriman, tetapi pada sore hari
kafir.” Maka merujuk pada hadits tersebut, terlihat bahwa istilah
beriman dan kafir bermakna sangat dinamis dan tidak statis
sebagaimana yang dipahami oleh umat beragama pada saat ini. Kafir
dan beriman menjelaskan suatu keadaan psikologis yang sangat
progresif. Bukan pada apa keyakinan atau agamanya.
Pada pagi hari sangat mungkin jiwa seseorang sangat
terbuka, sehingga mudah sekali menerima kebenaran yang
disampaikan kepadanya, tetapi pada sore hari boleh jadi situasi
psikologis membuatnya menjadi lain, atau tak mudah menerima
kebenaran yang disampaikan kepadanya. Atau sebaliknya, pada sore
hari jiwanya terbuka dan mudah menerima kebenaran yang
disampaikan padanya, tetapi pada pagi hari situasi psikologisnya
menjadi lain.
Adapun hanya orang-orang yang berendah hati, yang selalu
dapat terjaga dalam keadaan iman, itu karena pintu hatinya
senantiasa terbuka bagi setiap kebenaran yang datang. Sedangkan
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orang-orang yang memiliki keakuan yang besar, sulit baginya untuk
membuka diri terhadap kebenaran. Karena keakuan menjadi
dinding tebal yang menghalangi sebuah kebenaran, maka
menjadilah dia tertutup pada kebenaran.
Keakuan membuat kekafiran itu langgeng, sebaliknya
kerendahan hati membuat keimanan itu langgeng. Maka jadilah
rendah hati, karena siapa-siapa yang rendah hati akan dicintai oleh
sesamanya manusia. Demikian bumi dan langit pun mencintainya.
Adapun kesombongan dibenci oleh sesama manusia. Bumi dan
langit pun tidak menyukai orang yang sombong.
Surgalah bagi mereka yang rendah hati, karena dia dicintai
oleh segala makhluk Ilahi, sehingga hidupnya dipenuhi kelimpahan
cinta. Neraka jahanamlah bagi mereka yang sombong, karena
semesta Ilahi membencinya, maka menjadilah hidupnya penuh
kesedihan dan tak berpenolong. Orang sombong adalah orang yang
memilih Nerakanya sendiri.
Kembali pada istilah “kafir” dan “mukmin”, dari sisi
kesejarahan Islam, suatu yang tak dapat dipungkiri beberapa ayat di
dalam Al Quran menyebut orang-orang Yahudi dan Nasrani yang
memusuhi Nabi Muhammad dan pengikutnya sebagai orang-orang
kafir. Mengapa demikian? Hal itu karena pada saat Tuhan memilih
Muhammad sebagai Rasul-Nya, banyak di antara mereka memilih
untuk menutup diri (kafir) terhadap kebenaran yang disampaikan
oleh Nabi Muhammad. Bahkan tidak jarang di antara mereka
memilih sikap bermusuhan dengan kebenaran yang disampaikan
Tuhan kepada Nabi Muhammad.
Jadi sebutan itu adalah bagi mereka yang memiliki keakuan
dan keegoan atas keyakinannya pada waktu itu dan menolak serta
memusuhi Utusan Tuhan yang menyebabkan Tuhan menegur keras
mereka pada saat itu. Tetapi Kitab Suci Al Quran tidak gebyah uyah,
menyatakan bahwa semua orang-orang Yahudi dan Nasrani yang
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tetap dalam pilihan imannya namun tidak memusuhi Nabi
Muhammad sebagai orang-orang kafir.
Kitab Suci Al Quran justru menyatakan bahwa di antara
mereka ada pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang tidak
menyombongkan dirinya, untuk mereka yang semacam ini, Al Quran
menghormati pilihan iman mereka dan menyatakan pada Nabi
Muhammad dan orang-orang yang bersamanya, bahwa mereka
adalah orang-orang ahlulkitab, yang sangat dekat persaudaraannya
dengan Nabi.
Mereka adalah orang-orang yang beriman, demikian Al
Quran menyatakannya, walaupun mereka tak masuk dalam
golongan yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Adapun hanya
kepada mereka yang sombong dan menutup diri pada kebenaran
yang disampaikan Nabi, dan memilih sikap bermusuhanlah yang
dinyatakan Tuhan sebagai orang-orang kafir dalam Kitab Suci Al
Quran itu.
Maka istilah ‘kafir’ dalam ayat-ayat tersebut harus diletakkan
dalam konteks kesejarahan Nabi maupun semangatnya. Karena bila
tak dapat menangkap semangat dasar dari ayat-ayat tersebut, maka
menjadilah penafsirannya keliru seperti yang terjadi sekarang ini, di
mana keegoan kebenaran, pemisahan menjadi yang lebih dominan
dalam keberagamaan pada saat ini. Sedangkan, semangat persatuan
membangun keadaban publik yang dikehendaki Tuhan dalam Al
Quran dan yang disampaikan Nabi Muhammad itu menjadi hilang.
Sudah semestinya kedua istilah tersebut lebih dimaknai
dalam pengertian psikologis manusia yang bersifat pribadi namun
universal karena menjadi tantangan bagi setiap diri. Karena selama
waktu masih bergulir, selama kehidupan masih eksis, maka selama
itu pula sifat-sifat kekafiran itu senantiasa ada. Karena itu penting
untuk memaknai ulang kedua istilah tersebut dalam pengertiannya
yang dinamis demi kemuliaan peradaban manusia dan kesejatian
kebenaran ajaran agama saat diturunkannya.
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Dalam konteks Eden misalnya sifat kekafiran semacam yang
ditegurkan oleh Al Quran itu, kini jatuh pada orang-orang yang
memusuhi dan berupaya memusnahkan Eden, padahal Eden adalah
Kerasulan Tuhan di akhir zaman. Dalam konteks Pertolongan Tuhan
yang
sedang
diturunkan-Nya,
orang–orang
yang
ingin
memusnahkan Eden itu adalah orang menutup Kebenaran Tuhan
karena Surga-lah yang mereka tolak. Saat Surga kedamaian, cinta
kasih yang diturunkan Tuhan ditolak, maka menjadilah Neraka
permusuhan merajalela di bumi ini. Itulah hukum Tuhan di dalam
mengatur semesta-Nya. Tetapi bila Neraka itu telah dapat
menyadarkan segala kesalahan dan kekeliruan, sehingga terbitlah
kesadaran pertaubatan, maka terbentanglah jalan kebenaran menuju
Jalan Surga kembali.
Dan kembali ke konteks penentangan Kerasulan, pada saat
ini terus terang saja yang mengambil sikap permusuhan dan
menentang Eden mayoritasnya datang dari umat Islam yang
menolak Surga dan Kerajaan-Nya dan menzalimi Utusan-Nya,
memenjarakannya dan berupaya memusnahkannya.
Walaupun, tidak semua umat Islam seperti itu, karena ada di
antara umat Islam yang tidak mengambil posisi penentangan dan
permusuhan tapi menghormati, menghargai dan juga mengapresiasi
perjuangan Eden. Demikian analogi dari keadaan itu, kondisi Eden
saat ini tak berbeda dengan kondisi di awal-awal Kerasulan dahulu.
Betapapun secara jujur harus saya akui bahwa kaum Nasrani
dan umat-umat yang lainnya (Hindu dan Buddha) saat ini jauh lebih
rendah hati dan terbuka terhadap kebenaran yang disampaikan
Eden kepada mereka. Dan mereka tidak mengambil posisi
berlawanan, betapapun kebenaran itu tak sesuai dengan keyakinan
mereka. Namun secara umum mereka jauh lebih terbuka dan
toleran. Walaupun ada juga dari kalangan Nasrani yang menentang
dan berkata-kata kasar kepada Eden.
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Saat kami menyampaikan Wahyu-wahyu Tuhan, umumnya
mereka lebih dewasa dan terbuka. Kendati mereka tak
menyetujuinya, mereka memilih diam dan menunggu daripada
menyatakan sikap. Mereka jauh lebih berhati-hati daripada kalangan
Muslim. Padahal dari sisi doktriner, umat Islam semestinya juga
terbuka karena teks Kitab Sucinya mengakomodir keberadaan
mereka yang berbeda, bukan hanya secara sosial tetapi juga secara
teologis, seperti tertulis di Al Quran Surat Al Baqarah ayat 62:
“Sesungguhnya orang-orang beriman, dan orang-orang
yang jadi Yahudi dan Nasrani dan Shabi’in (seperti
Helenisme, Hindu, Buddha), barangsiapa yang beriman
kepada Allah dan Hari Kemudian dan beramal yang shalih,
maka untuk mereka adalah ganjaran dari sisi Tuhan
mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidaklah
mereka akan berdukacita.”
Dalam konteks Surga Eden, yang terpenting adalah
mengesakan Tuhan, tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apa pun
termasuk dengan Utusan-Nya ataupun agama-Nya. Tak penting
afiliasi agama seseorang itu, yang terpenting baginya adalah bersuci,
berbuat baik dan tidak melakukan dosa dan kesalahan. Dan manusia
tak lagi mempermasalahkan agamanya tetapi hidup berdampingan
membangun peradaban masa depan, Peradaban Surga.
Inilah yang menjadi titik krusial, yang sesungguhnya menjadi
Amanah Eden, yaitu upaya menyatukan umat dalam satu Keluarga
Besar Ilahi. Menyatukan dan mempersaudarakan seluruh anak
manusia, dalam kasih dan penyembahan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, yang bersandar pada diri sebagai pusat kiblat pengabdian,
sebagaimana tertulis dalam Injil:
“Percayalah padaku hai perempuan, saatnya akan tiba
bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini
dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang
dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah
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benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
Sebab Bapa-lah yang menghendaki penyembah-penyembah
demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia,
harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.”
(Yohanes 4: 21-24)
Tibalah saat ini di akhir zaman, saat Tuhan menyatukan
seluruh anak-anak-Nya agar menyembah Dia dalam roh dan
kebenaran. Inilah masanya keberagamaan umat manusia meningkat
dari yang lahir menuju kepada yang batin, dari yang kulit menuju
kepada isi, dari yang formal menuju ke yang substansi. Dan
manusialah yang menjadi kiblat Kesadaran Ilahiah. Manusialah yang
menjadi Bait Suci Ilahi karena Kerajaan Ilahi berada di dalam
kesadaran manusia yang terdalam.
Demikianlah semesta, bumi tempat kita tinggal sedang
berevolusi menuju kepada kesadaran yang lebih tinggi. Namun
dalam menuju ke tempatnya yang lebih stabil, Shiva sebagai unsur
semesta sedang mendaur ulang atau membersihkan bumi ini agar
layak dan berada di posisinya kembali. Demikian bumi bergolak,
demikianpun manusia yang ada di dalamnya. Karena inilah masa
akhir zaman, masa semua yang berjiwa mengalami perubahan
kodrat menyongsong sebuah babak barunya.
Eden dihadirkan sebagai wahana pensucian, sebagai
kendaraan agar jiwa-jiwa manusia terselamatkan dalam perjalanan
menuju babak barunya. Demikian semesta yang merupakan
Kepanjangan Ilahi. Tidak ada gejala yang ditimbulkan oleh semesta
yang berdiri sendiri. Siksa dan bencana, hadir bersama karunia
pemurnian, kemaslahatan. Bila ada Neraka, itu karena manusia
harus dihantarkan kepada Surga, karena Surga menjadi berarti
setelah Neraka.
Maka berhentilah saling mengkafirkan dan melakukan
kerusakan di muka bumi sambil merasa sebagai orang yang paling
beriman dan paling mulia. Itulah pokok permasalahan dunia saat
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ini. Saling merasa keyakinannya yang terbenar kemudian
menganggap keyakinan lain adalah salah dan penganutnya adalah
kafir, lalu menghakimi mereka.
Bersegeralah semuanya membangun Surga, mentoleransi
kebenaran atau keyakinan orang lain. Yang terpokok adalah
semuanya menuju dan kembali kepada Yang Satu Adanya. Pencipta,
Penguasa Alam Semesta dan Pemilik kita semua.
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Doaku untuk Seorang Syahid Perdamaian
Ia dibunuh setelah mengucapkan selamat Paskah. Padahal Al Quran
sendiri menuliskan selamat ‘Paskah’ kepada Yesus:
“Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku
dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku
dibangkitkan hidup kembali".
(Al Quran Surat Maryam ayat 33)

T

uhan, kami hadapkan hati dan jiwa raga kami kepada-Mu.
Betapa kami bersedih hati karena seorang hamba terbaikMu telah menjadi syahid oleh karena menyampaikan
salam dan kasihnya terhadap sesama umat-Mu, saudara kami Asad
Shah.
Dia terbunuh oleh karena dia menebarkan cinta dan kasih
sayangnya terhadap umat Nasrani dengan mengucapkan: “Jumat
Agung dan selamat hari Paskah, terutama untuk Negara-negara
Kristen yang kucintai. Mari kita ikuti langkah nyata dari Yesus
Kristus Alaihis Salam yang suci.”
Semoga Engkau membangkitkan dia kembali di dalam
kemuliaan dan dapat melanjutkan perjuangannya, mewujudkan
cinta kasih kepada semua umat-Mu. Karena sesungguhnya
perjuangan cinta kasih-lah jihad yang sesungguhnya. Dan sebaikbaiknya jihad adalah jihad perdamaian dan cinta kasih sesama umat
Tuhan.
Dan semoga Engkau menjadikan dia sebagai inspirasi bagi
semua umat Islam dan seluruh umat-Mu untuk mewujudkan
kehidupan yang penuh damai dan penuh kasih, tanpa prasangka dan
kebencian di bumi-Mu ini. Dan semoga Engkau menjadikan dia
tauladan untuk sebuah keberanian, kekuatan dan tiada gentar
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menghadapi segala terror dan ancaman bahkan pembunuhan sekali
pun demi perdamaian di bumi-Mu.
Karena Engkau telah menyatakan di dalam Firman-Mu bahwa
mereka yang berjihad di Jalan-Mu tiadalah mereka mati, tapi
mereka hidup dalam kemuliaan di Sisi-Mu. Karena mereka kelak
akan Engkau bangkitkan kembali di tempat yang jauh lebih mulia
untuk memperjuangkan kembali Amanah-Mu. Dan itulah jihad yang
sebenar-benarnya, bukan sebagaimana ‘jihad’ para teroris dan
radikal yang menebar ketakutan, kehancuran dan kematian.
Mereka yang berjalan dan berjuang di JalanTuhan untuk cinta
dan untuk kasih sayang, tak pernah mati. Dia akan selamanya hidup
dalam kemuliaan Tuhan. Patah tumbuh hilang berganti, mati satu
tumbuh seribu. Semoga itu menjadi doa kami bagi Asad Shah dan
kaum Muslimin di seluruh dunia. Dan semoga keluarga yang
ditinggalkannya, dilapangkan Tuhan hatinya dan tidak bersedih hati
karena salah seorang keluarga mereka telah menjadi syahid
memperjuangkan Islam yang suci. Asad shah telah menjadi wujud
hakiki dari perjuangan Islam yang ‘rahmatan lil alamin’ dan itulah
yang dibutuhkan umat Islam saat ini.
Semoga peristiwa ini menjadi semangat untuk melawan segala
bentuk terror dan ancaman, sehingga akan lahir dari rahim umat
Islam, Ashad-Ashad pemberani yang berjihad tanpa kekerasan,
memperjuangkan perdamaian. Karena dengan cara itulah dapat
diwujudkan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam Al Qur’an Surat
Al Anbiya:” Sesungguhnya kamu semua adalah umat yang satu dan
Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.” Sebagaimana ia telah
menjadi syahid karena sedang mengimplementasikan ayat tersebut..
Tuhan, semoga lahir dari rahim umat Islam, pejuang-pejuang
perdamaian yang memiliki militansi yang setara dengan kaum
teroris dan kaum radikal. Namun mereka tidak berjuang untuk
kekerasan dan terror tetapi militan untuk memperjuangkan
perdamaian, kasih sayang dan cinta. Semoga lahir hamba-hamba387

Mu yang dengan penuh cinta kasih dan kerendahan hati serta
ketulusan perjuangan dan berani menanggung segala resiko akibat
perjuangannya itu demi untuk Islam yang damai dan suci.
Mari bersama menyatukan hati dalam doa memohon kekuatan
Tuhan agar Tuhan berkenan menghentikan segala kekejian atas
nama agama. Mari kita bergandengan tangan, dengan senyum dan
cinta kasih, menebarkan salam di antara semua umat Tuhan,
mewujudkan damai di bumi. Itulah perintah semua Utusan Tuhan di
semua Kitab-kitab Suci-Nya.

LAMPIRAN BERITA
SEORANG PRIA MUSLIM DIBUNUH SETELAH MENGUCAPKAN SELAMAT
HARI PASKAH
Sabtu, 26 Maret 2016 10:49
TRIBUNKALTIM.CO - Tersangka telah ditangkap oleh pihak kepolisian
setelah ketahuan membunuh seorang penjaga toko muslim dengan cara
ditikam hingga tewas. Pembunuhan ini dilakukan oleh orang muslim juga
yang termotivasi melakukan perbuatan keji ini setelah korban memposting
sebuah status di laman sosial media facebook.
Pria tersebut menuliskan ucapan kepada seluruh umat nasrani di
negaranya yang sedang memperingati perayaan hari Paskah. "Selamat hari
Paskah bagi seluruh umat kristiani tercinta ku," tulisnya dalam akun
Facebook.
Asad Shah (40) korban pembunuhan ditikam oleh sebuah pisau dan bagian
kepalanya dibenturkan hingga tewas.
Serangan insiden ini berlangsung di luar toko tempat ia bekerja di daerah
Glasgow, Inggris, terjadi pada (25/3/16) pukul 9 walam waktu setempat,
dikutip melalui situs DailyMail.
Pihak kepolisian telah memberikan keterangan lengkap mengenai
kematian Asad. Mereka mengungkapkan bahwa kasus pembunuhan ini
dilatarbelakangi karena 'prasangka rasis' antar sesama umat muslim.
388

Tersangka yang juga seorang muslim berusia 32 tahun melakukan
pembunuhan karena Asad telah mengucapkan hari Paskah kepada umat
nasrani.
Asad korban pembunuhan berasal dari Kota Rabwah, Pakistan dibunuh
setelah ia menuliskan sebuah ucapan selamat Paskah di laman situs
Facebook pribadinya pada pukul 5:10 waktu setempat.
Asad dikenal oleh warga sekitar adalah sosok muslim yang cinta damai.
Berita pembunuhan tersebut dengan sangat cepat tersebar luas dan
diketahui oleh ratusan orang yang mengenal pria muslim ini. Bunga-bunga
berdatangan dari para warga untuk memberikan ucapan belasungkawa di
sekitar tempat kejadian perkara di daerah Minard Road.
Beberapa orang juga terlihat menangis mengetahui kematian Asad. Julie
MacRae selaku warga lokal mengungkapkan jika ia dan keluarganya telah
mengenal satu sama lain dan Asad orang yang sangat baik.
Sambil menangis Julie mengatakan: "Saya sangat terkejut mengetahui
insiden ini, ia orang yang sangat baik. Ia sangat baik dengan keluargaku.
Hampir semua orang mengenalnya. Orang-orang biasa berbelanja di toko
tersebut. Ia seorang pekerja keras," ungkap Julie. (Daily Mail/Ayuk Fitri)
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REFLEKSI:
Belajar Meluruh Dalam Kehendak Tuhan

S

aya baru saja mendapat pelajaran berharga tentang
bagaimana mengikuti Aturan dan Petunjuk Tuhan di setiap
langkah kami yang ingin saya share kepada teman-teman.
Kami ini memang seringkali masih terlepas melakukan sesuatu atas
inisiatif sendiri, padahal kami sudah bersumpah untuk selalu
meminta Petunjuk Tuhan di dalam setiap langkah kami, sekecil apa
pun itu. Sebagaimana keberadaan kami di Eden adalah demi untuk
menjalankan segala Pekerjaan Tuhan yang sedang diturunkan-Nya
di Eden, maka segala apa yang kami lakukan adalah Titah-Nya
semata, atas Petunjuk-Nya selalu.
Sungguh Takdir Kerasulan Eden ini tak terkira bagi kami, yang
tak pernah terbayangkan oleh kami ketika kami datang
menyerahkan diri kami untuk berkomitmen menjalani kehidupan
suci di Eden. Dan seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan
kompleksitas Pewahyuan dan Pesan-pesan Tuhan yang harus kami
sampaikan, yang sifatnya sungguh tak terhingga bagi kami, Tuhan
pun mengajarkan kepada kami agar selalu meminta Petunjuk-Nya di
setiap langkah kami. Jadi sekecil apa pun pekerjaan kami, niscaya
ada di dalam Perkenan-Nya.
Segala Amanah Tuhan di Eden ada dalam Rencana Tuhan
semata, karena tak mungkin kami sanggup membuat segala rencana
yang Blue Print-nya hanya ada di Sisi-Nya. Sekecil apa pun langkah
yang kami lakukan, apabila itu di luar Kehendak-Nya, niscaya bisa
berdampak buruk bagi kelancaran Amanah Tuhan ini. Karena kami
bisa saja melakukan kesalahan dan melakukan sesuatu yang di luar
dari Ketentuan Tuhan atas pekerjaan itu.
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Maka kesetiaan, kecintaan dan ketaatan mutlak kepada Tuhan
menjadi janji kami kepada-Nya sebab kami adalah Pelayan-pelayanNya, demi terselenggaranya segala Amanah-Nya sesuai dengan
Rencana-Nya saja. Hal itu mutlak adanya, karena Amanah Eden ini
sungguh tak berhingga dalam segala aspeknya, dari cakupannya,
kompleksitasnya, maupun dari Kehakikian dan KemahabenaranNya, begitupun cakupan resikonya yang tak terkira besarnya. Tak
mudah dan bahkan tak mungkin bagi manusia untuk dapat
memahaminya, apalagi kami-kami yang sederhana ini, sebelum
Tuhan membuka pemahaman itu kepada kami.
Demikian kami belajar sedikit demi sedikit untuk mengikuti
segala Petunjuk Tuhan pada kami, termasuk belajar untuk meminta
Petunjuk-Nya di setiap langkah kami. Dan saya baru saja mendapat
pelajaran berharga tentang hal itu. Di mana saya melakukan sebuah
inisiatif yang saya kira benar, akan tetapi ternyata keluar dari
Ketetapan Tuhan atas pekerjaan itu.
Saya baru saja merilis satu tulisan di facebook yang berjudul
“Memaknai Ulang Pengertian Kafir” sebagai tanggapan atas
postingan Pak Nyoman Widi. Dan tak lama kemudian muncul
tanggapan dari Kak Tafta Zani, senior saya di Ciputat yang
mengusulkan agar tulisan itu di muat di ‘Qureta.com’. Senang
mendapat tanggapan baik yang tentunya agar tulisan itu dapat
menjadi pembelajaran dan dibaca lebih luas oleh publik, saya pun
langsung meresponnya dengan menghubungi Saidiman Ahmad (adik
kelas di Formaci), yang merupakan salah seorang kontributor
Qureta. Saidiman mengusulkan agar saya membuat akun di Qureta
supaya dapat langsung mengirim dan mengedit tulisan tersebut.
Tanpa berpikir panjang saya pun langsung membuat akun di
Qureta dan memasukkan dua tulisan yang berjudul “Memaknai
Ulang Pengertian Kafir” dan “Perlunya Memahami Konsep
Reinkarnasi secara Komprehensif, sebuah Kritik terhadap Dr. Zakir
Naik”. Alhamdulillah, tak lama kemudian dua tulisan itu sudah terbit
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dan dibaca publik, sungguh saya berbahagia dan senang bisa berbagi
pengetahuan, pengalaman, kepada semua teman-teman. Dan saya
berharap semoga tulisan itu dapat mengantarkan kita semua kepada
pencerahan dan kedamaian.
Pada waktu itu, tak terpikir oleh saya untuk bertanya lagi
kepada Malaikat Jibril lewat Paduka Bunda, karena beberapa waktu
yang lalu saya sudah pernah bertanya ketika Saidiman meminta
tulisan tentang “30 tahun Catatan Perjalanan Formaci” untuk di
muat di IslamLib, agar lebih banyak dibaca publik, dan pada waktu
itu diperbolehkan. Jadi kali ini saya pun berpikir ‘bahwa itu boleh’,
jadi tak perlu meminta izin ulang.
Dan ketika Paduka Bunda menanyakan berita-berita di
facebook, saya pun menjelaskan perkembangan terakhir tanggapan
publik berkaitan dengan beberapa hal yang saya tulis di facebook,
termasuk menceritakan tentang pembuatan akun di Qureta. Belum
selesai saya berbicara, tiba-tiba saja Paduka Bunda merasakan
seperti ada perasaan yang “nge-blok” atau menutup di dadanya.
Kami semua sudah mafhum adanya bahwa apa yang di alami Paduka
Bunda itu adalah intervensi langsung Ruhul Kudus untuk
memberitahukan sesuatu kepada kami.
Dan itu adalah salah satu isyarat komunikasi beliau untuk
menyatakan bahwa tindakan saya itu salah, karena tak meminta izin
terlebih dahulu kepada beliau. Padahal kami sudah bersumpah setia
bahwa segala urusan harus di komunikasikan terlebih dahulu
sebelum mengambil keputusan.
Dan benar saja ketika Paduka Bunda bertanya, Malaikat Jibril
menyatakan hal itu. Ketika Paduka Bunda bertanya kepada saya,
mengapa tak meminta izin lebih dahulu, bukankah itu sudah
menjadi standar baku di Eden? Saya pun menjawab alasan mengapa
tidak meminta izin, karena beberapa waktu yang silam saya pernah
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meminta izin dan kemudian diizinkan. Saya pikir ini kasus yang
sama, jadi tak perlu meminta izin ulang.
“Itu berbeda Rahman”, kata Paduka kepada saya. “Kalau
dahulu itu diperbolehkan karena temanmu yang memintanya
kepadamu dan karena dia ingin apa yang kamu tuliskan itu dimuat
di blognya IslamLib.com atas inisiatifnya sendiri, bukan inisiatifmu.
Sedangkan sekarang, kamu sendiri yang berinisiatif agar tulisantulisan itu dimuat di blog Qureta, walaupun alasannya baik, agar
tulisanmu itu dapat dibaca publik lebih luas. Tapi saat ini, Tuhan
hanya memperkenankan kamu menulis di facebook dan di Blogmu
sendiri”.
Saya pun menyadari segala kesalahan dan kekhilafan itu dan
langsung memohon Ampunan Tuhan. “Terima kasih Tuhan atas
segala Teguran dan Peringatan-Mu itu, semoga Engkau
melindungi hamba dari perasaan merasa benar dan semoga
Engkau memberikan keawasan, kepekaan dan kecerdasan untuk
dapat melihat segala kesalahan sebelum kesalahan itu terjadi”.
Kami sungguh sadar bahwa relativitas dan ketakberhinggaan
Pekerjaan Tuhan sungguh tak terjangkau oleh sistem pemikiran
kami yang sederhana dan terbatas ini. Maka kami senang setiap kali
Tuhan memberikan Pembimbingan-Nya kepada kami. Darinya kami
dapat belajar untuk luruh di dalam Kehendak Tuhan, meluruhkan
segala keinginan dan cita-cita kami di dalam Keinginan dan Rencana
Tuhan semata. Sebuah mata pelajaran yang tak mungkin dapat kami
peroleh selain di dalam sebuah Takdir Kerasulan, Takdir di mana
Tuhan sedang berwahyu kembali melalui Utusan-Nya. Di dalam
sebuah keadaan di mana kami dapat berkomunikasi langsung
dengan Tuhan dan Malaikat-Nya melalui Utusan-Nya.
Saya pun langsung menyampaikan perihal tersebut kepada
Saidiman, dan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, namun
sekaligus meminta maaf kepadanya karena kami tak boleh membuat
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akun di Qureta atas inisiatif sendiri, tanpa meminta Izin Tuhan dan
Paduka Ruhul Kudus terlebih dahulu. “Wah sayang sekali kak”,
ungkap Saidiman menanggapi apa yang saya sampaikan, dan dia
pun akan meneruskan apa yang saya sampaikan kepada redaksi di
Qureta.
Dalam kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan terima
kasih kepada teman–teman Redaksi di Qureta yang telah memuat
tulisan itu dan sekaligus ingin meminta maaf atas segala kesalahan
yang telah saya lakukan.
Adapun ke dua tulisan itu tetap
diperkenankan dimuat di Qureta.com, tak perlu saya tarik kembali,
karena sesungguhnya itu baik adanya. Permasalahannya adalah
bahwa saya tidak mengikuti perjanjian dengan Tuhan bahwa setiap
langkah harus melalui Izin Tuhan. Sedangkan Izin Tuhan bagi saya
saat ini adalah menulis di akun facebook dan blog pribadi saja.
Demikianlah, telah menjadi peraturan dan ketetapan di Eden
bahwa setiap langkah, kebijakan serta keputusan apa pun yang kami
ambil, baik dalam urusan kecil maupun besar senantiasa atas IzinNya. Kami semua di Eden, bahkan termasuk Paduka Bunda sendiri
tak memiliki kewenangan atas Surga dan Kerajaan Tuhan.
Kewenangan itu hanya ada pada Ruhul Kudus dan Tuhan.
Sedangkan kami sendiri telah menyerahkan seluruh jiwa raga kami
untuk menunaikan dan menyelenggarakan segala Amanah Surga
berikut Pensucian-Nya.
Surga Eden dan Kerajaan Tuhan adalah milik Tuhan semata
dan Malaikat Jibril Ruhul Kudus-lah yang diberikan mandat dari
Tuhan menjadi pemimpinnya. Sedangkan kami semua hanyalah
pelaksana dari apa-apa yang dititahkan-Nya. Surga dan Kerajaan
Tuhan adalah sesuatu yang tak tergapai bahkan dalam imajinasi
kami sekalipun, tapi kini Takdir Tuhan itu telah masuk dan menjadi
bagian dari kehidupan kami.
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Sedangkan kami adalah orang-orang yang sangat biasa yang
tidak memiliki kemampuan apa pun untuk diagunkan dapat menjadi
bagian dari Rencana Tuhan. Dan semua di antara kami masih
memiliki kekurangan dan begitu banyak kelemahan serta
keterbatasan. Maka, demi terselenggaranya Takdir Surga ini seperti
apa yang menjadi Kehendak-Nya, kami yang telah berkomitmen
untuk menjadi abdi dalem ini, hanya melakukan segala apa yang
menjadi Kehendak Tuhan semata, mentaati apa yang menjadi TitahNya atas kami.
Yang kami miliki hanyalah iman, kami percaya bahwa saat ini
Tuhan menurunkan Kerajaan-Nya dan Surga-Nya dan mengutus
Malaikat Jibril Ruhul Kudus menjadi Raja-Nya, dan menjadikan
Paduka Bunda yang seorang Ibu rumah tangga, sebagai UtusanNya, padahal beliau hanya berpendidikan SMA dan tidak memiliki
dasar pengetahuan yang cukup, apalagi pengetahuan agama. Beliau
hanya seorang seniman perangkai bunga, namun Tuhan menjadikan
dirinya menemani Ruhul Kudus menjadi perantara bagi sampainya
Amanah-amanah-Nya ke hadapan umat manusia.
Sejak awal bertemu dengan beliau, sekitar bulan April tahun
1996, tepat dua puluh tahun yang silam, saya telah melihat
kebenaran hakiki yang ada pada beliau. Dan sejak saat itulah saya
memutuskan untuk menyertainya sampai hayat masih dikandung
badan. Saya meyakini ada Tuhan bersamanya. Tapi sesungguhnya,
tidak sama sekali terbayang atau di luar bayangan saya dan juga di
luar bayangan Paduka Bunda, bahwa kami akan diperjalankan
dalam perjalanan sejauh ini dan dengan segala tanggung jawab yang
tak terperikan besarnya. Tentu saja dengan segala kelemahan yang
kami miliki, tak mungkin kami dapat membawa Amanah Tuhan
Yang Maha Besar ini.
Hanya iman dan kepasrahan-lah yang kami miliki, dan kami
serahkan seluruh jiwa raga kami sepenuhnya agar Amanah dan
Takdir ini dapat kiranya kami bawa. Tertatih-tatih kami mengikuti
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setiap langkah dan jangkauannya. Biarlah Kehendak-Nya saja yang
terlaksana atas kami dan bukan apa yang menjadi kehendak dan
keinginan kami. Agar dapat kiranya kami menjadi peraga bagi
Pelajaran dan Pengajaran-Nya kepada umat manusia, sekaligus
saluran Berkah dan Pertolongan-Nya kepada umat manusia saat ini.
Demikianlah setiap langkah kami di Eden harus selaras
dengan apa yang menjadi Kehendak-Nya, bukan apa yang ada dalam
pikiran kami dan yang kami anggap baik, tapi apa yang benar
menurut Tuhan, kami luruh dalam Kehendak-Nya.
Mungkin hal ini sangat asing kedengarannya bagi temanteman yang terlibat dalam proses interaksinya dengan kami, karena
setiap saat kami harus selalu minta izin. Tapi memang demikianlah,
kami memang tak dapat mengambil dan mengeksekusi keputusan
secara langsung menurut diri kami sendiri, demikianpun Paduka
Bunda. Kami harus selalu bertanya kepada Paduka Ruhul Kudus dan
Tuhan. Agak aneh memang di tengah kehidupan dunia yang semakin
sekuler dan juga jenuh terhadap hal-hal yang bersifat keagamaan,
kami justru selalu mengedepankan Tuhan dan Kehendak Tuhan atas
kami.
Tapi demikianlah kenyataan yang kami jalani, dan saat ini
saya sedang ingin menyampaikan kepada teman-teman semua
bagaimana teguran Paduka Ruhul Kudus yang disampaikan kepada
saya. Lewat tulisan ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman
semua, sebagai bahan renungan terutama untuk diri saya sendiri.
Dan pengalaman ini akan menjadi bahan pengingat dan juga semoga
menjadi pelajaran bagi kita bersama.
Bagaimanakah proses
komunikasi dan interaksi kami dengan Malaikat Jibril, yang
sesungguhnya tak terlihat oleh pandangan mata kami, tetapi
keberadaannya sangat nyata kami rasakan.
Eksistensinya sangat nyata, dan dia ada bersama kami selalu,
serta sangat responsif dan sangat peka terhadap segala sikap
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tindakan yang kami lakukan, terlebih bila ada kesalahan yang kami
lakukan. Eksistensi Paduka Ruhul Kudus itu menyatu dengan
Paduka Bunda tetapi sekaligus juga terpilah. Hal itu dapat terlihat
dan terasa sangat jelas, terlebih kepada kami yang memang seharihari bersama beliau.
Dalam kasus Paduka Bunda, Tuhan menyatukan Ruhul Kudus
dengan diri Paduka Bunda seperti Tuhan menyatukan Yesus dengan
Ruhul Kudus, itu karena Takdir Surga dan Kerajaan Tuhan-lah yang
dibawanya. Karena itu fenomena Paduka Bunda dengan Paduka
Ruhul Kudus agak sulit untuk dicari rujukannya dalam tradisi Islam.
Sebagaimana diketahui dalam sejarah Kewahyuan, Malaikat Jibril
diutus Tuhan untuk menyampaikan Wahyu-Nya kepada Nabi
Muhammad kala Tuhan menghendakinya. Yang terlihat eksis adalah
sosok Muhammad. Model Kewahyuan seperti inilah yang terjadi
pada para Utusan Tuhan di dalam Perjanjian Lama.
Adapun yang terjadi di Eden, yang eksis dan dominan adalah
justru sosok Malaikat Jibril, Ruhul Kudus dalam mengatur segala
urusan di Eden. Paduka Bunda hanya menyampaikan apa-apa
dikehendaki Paduka Ruhul Kudus. Di dalam keseharian kami, beliau
selalu hadir dan dapat menyergah perbincangan di antara kami
dengan Paduka Bunda. Dan beliau dapat pula menjerumuskan kami
semua bersama dengan Paduka Bunda dalam pensucian yang telah
ditargetkannya, walaupun semua ucapan dan kata-kata itu keluar
dari Paduka Bunda sendiri.
Bila kami katakan dalam segala hal kami ini senantiasa
bertanya baik urusan kecil maupun besar, hal itu bukan berarti kami
selalu terjaga dari segala kesalahan, karena selalu bertanya setiap
kali mengambil keputusan. Logikanya, seharusnya memang seperti
itu, tetapi pada kenyataannya tidak selalu seperti itu. Logika
spiritual itu tidak linier, logika spiritual itu logika ‘cermin’ yang
memantul balik. Semua itu tergantung pada kualitas kesucian dan
kejernihan diri kami. Jadi saat kami bertanya, kalau masih ada
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pamrih dari apa yang kami tanyakan, maka kami bisa masuk
perangkap ujiannya, bukan jalan keluar yang kami dapatkan
melainkan kami masuk dalam labirin pensuciannya.
Contohnya adalah, bila kami masih memiliki keinginan dan
keinginan itu tak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan,
sedangkan keinginan kami itu sangat besar agar dapat dipenuhi
Tuhan, maka bisa saja keinginan kami itu dijadikan materi
pensucian buat kami. Ketika kami bertanya tentang hal itu, maka
disetujui dan dikabulkan tapi untuk dijerumuskan, bukan karena
disetujui. Karena dengan dijerumuskan itulah, kami menjadi jera
dan menyadari kesalahan kami di dalam keinginan itu.
Jadi sesungguhnya proses dan interaksi kami di Eden itu
sangat kompleks. Itu tergantung kepada seberapa jauh kami
menjaga kejernihan diri kami. Karena kata-kata Paduka Bunda bisa
menjadi pisau bermata dua, terlebih bila Tuhan hendak mensucikan
kami dari segala kekurangan dan kelemahan, Malaikat Jibril,
kadangkala menggunakan sifat keluguan dan kepolosan Paduka
Bunda untuk kemudahan jalan Ujian-ujian Tuhan atas kami
tersebut. Oleh karena itu, sangat sulit sekali bagi mereka yang
terpaku menggunakan logika dan pikirannya untuk bisa luruh dan
memahami Sistem Ujian Tuhan atas kami ini. Segala kekurangan
maupun kelebihan kami seringkali disimulasikan untuk menjadi
bahan ujian di antara kami.
Di Eden, Malaikat Jibril Ruhul Kudus menjadikan kami
seperti bidak-bidak caturnya dalam memenangi pertarungannya
dengan iblis dan kejahatan. Bedanya kami dengan bidak-bidak catur,
kami harus cerdas, bijaksana, tangguh dan juga mandiri tetapi
sekaligus juga memiliki ketaatan mutlak. Berada di antara
kepatuhan mutlak dan kemandirian, sungguh tak mudah dalam
situasi kehidupan seperti sekarang ini. Di mana kehidupan sekarang
ini pergerakannya sangat cepat dan dinamis, sehingga tak mudah
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menempatkan kesucian dalam proses bermasyarakat sekarang ini,
tapi itulah perjuangannya.
Karena itulah, ada pembatasan bagi kami dalam beraktivitas.
Kami hanya dapat beraktivitas sejauh itu menyangkut menjalankan
Amanah Tuhan. Bila untuk diri kami saja seperti itu, apalagi untuk
Paduka Bunda. Beliau sungguh sangat berpembatas dan sangat
dibatasi Tuhan karena tugas utama beliau adalah menuliskan
Wahyu-wahyu Tuhan. Maka beliau misalnya dilarang menemui
tamu kecuali atas Perintah Tuhan. Padahal beliau adalah orang yang
sangat senang berinteraksi sosial dan boleh dibilang tidak “kerasan”
kalau terus-menerus dipingit dan tak boleh beraktivitas keluar,
apalagi untuk tidak menemui tamu.
Bila ada tamu yang beliau juga ingin menemuinya, tetapi
Tuhan tidak memperkenankan dan isyarat larangan menerima tamu
itu sudah disampaikan, tapi kelihatannya ada kecenderungan untuk
melanggar. Dan kemungkinan tak juga mempan untuk menahan
Paduka Bunda, biasanya Tuhan menjadikan beliau tiba-tiba merasa
lemas dan tak bisa melangkah apalagi menemui tamu tersebut.
Kalau sudah seperti itu, barulah Paduka mengerti, bahwa Tuhan
melarang baginya untuk menerima tamu. Cukuplah didelegasikan
kepada kami saja. Karena beliau harus selalu terjaga kejernihan
pikirannya saat menerima Wahyu-wahyu Tuhan agar tak
terkontaminasi oleh segala berita yang simpang siur di luar sana.
Disamping itu juga umur beliau sudah 69 tahun dan juga ada
beberapa penyakit seperti diabetes, katarak, dan mudah letih yang
menyebabkan beliau membutuhkan harus lebih banyak beristirahat.
Kesehatan beliau sungguh sangat harus dijaga karena Wahyu-wahyu
Tuhan yang dituliskannya sangat deras. Sedangkan proses turunnya
Kewahyuan itu sendiri berpengaruh pada metabolisme tubuh beliau,
sehingga seringkali beliau mengalami apa yang kami sebut dengan
“sindrom Wahyu” ketika ada Wahyu yang turun, dan beliau harus
diterapi sampai metabolisme tubuh beliau menjadi normal kembali
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dan bisa menyampaikan atau menuliskan Wahyu yang turun
tersebut.
Malaikat adalah Perangkat dan Sistem Tuhan dalam mengatur
seluruh kehidupan di alam semesta, sebagai pemelihara dan penjaga
keseimbangan
semesta
agar
selalu
harmonis,
sehingga
kelanggengan, kelestarian terpelihara dengan baik. Malaikat adalah
Perangkat Tuhan dari sisi terang, sedangkan dari sisi gelapnya
adalah iblis. Saat terjadi ketidakseimbangan semesta karena
manusia lebih memilih berteman dengan iblis dan lebih memilih
memperturutkan hawa nafsunya daripada kebenaran dan kesucian
hati nuraninya, maka menjadilah bumi tempat di mana kita tinggal
ini mengalami anomali yang luar biasa, baik sosial maupun alam.
Saat dosa lebih dominan maka terjadi ketimpangan di semua
sisi kehidupan, dan pada saat seperti inilah, Tuhan akan
menyeimbangkan kembali Semesta-Nya dengan menjadikan salah
seorang dari hamba-Nya untuk menjadi Utusan-Nya. Dia mengutus
Malaikat Jibril Ruhul Kudus menjadi perantara bagi hamba-Nya
yang dipilihnya itu, demikianlah Sistem Tuhan itu berlaku kepada
semua Utusan–utusan-Nya. Karena Eden adalah Takdir Surga dan
Kerajaan-Nya, maka dalam Takdir ini, Malaikat Jibril Ruhul Kuduslah yang diberikan mandat oleh Tuhan langsung untuk mengurusi
penyelenggaraan Amanah-Nya.
Surga dan Kerajaan Tuhan adalah domain akhirat, karena itu
makhluk akhirat-lah yang diberikan Tuhan kewenangan untuk
menyelenggarakan segala Amanah-amanah-Nya. Dia hadir penuh
warna, sepertinya, segala sifat kemanusiaan Tuhan berikan
kepadanya. Namun hubungan dan komunikasi kami dengannya tak
ada yang ajaib-ajaib, semuanya berjalan secara sunnatullah.
Paduka Bunda itu tidak bisa melucu, walaupun beliau itu
sangat senang dengan orang yang bisa melucu. Nah, Malaikat Jibril
itu sangat cerdas bila melucu, dan lucunya itu lucu banget tapi
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otentik. Tapi saya belum bisa mengekspresikan kelucuannya itu
dalam bentuk tulisan karena kelucuannya itu spontan dan bisa
berkesinambungan dari satu tema ke tema yang lain. Kami sampai
terpingkal-pingkal dibuatnya. Di lain sisi, beliau sekaligus juga “Raja
Tega” mengutip istilah teman-teman kalau sedang fokus disucikan
olehnya, karena pensucian Paduka Ruhul Kudus itu belum akan
beranjak, bila belum sampai kepada sasaran yang ditujunya
Dan bila sedang menyampaikan Pesan-pesan Tuhan, kalimatkalimatnya sangat cerdas dan sistematis dan indah. Karena dia tak
terlihat, maka untuk memperlihatkan keberadaan dirinya adalah
lewat kata-kata yang disampaikan melalui Paduka Bunda. Dan itu
sangat bersenjangan dengan Paduka Bunda yang tidak
berpengetahuan, lugas dan polos serta apa adanya.
Sementara karakter Ruhul Kudus tampil penuh warna. Di
Eden, Malaikat Jibril itu lekat sebagai “Penakluk Tabiat”, karena itu
Surga yang penuh ketenteraman dan kedamaian akan berubah
menjadi keperihan bila kami melakukan kesalahan atau kami masih
bertoleransi terhadap kekurangan yang kami miliki.
Bila di antara kami ada yang bersalah, maka kami harus
memohon Ampunan Tuhan dan menyebutkan kesalahan kami di
website Eden secara terbuka dan publik pun dapat melihatnya.
Demikianlah peraturan Surga itu diselenggarakan agar selalu terjaga
dari kesalahan. Karena selama ruh dan jiwa ini masih terbalut
dengan darah dan daging (baca: manusia), maka selama itu pula
kesalahan dan kekhilafan tak mungkin dapat dihindari.
Sejak pertama kali mengenal Malaikat Jibril hingga saat ini,
saya adalah orang yang tak pernah absen dalam setiap pensucian,
terutama sifat saya yang suka keder, mutar-mutar, grasa-grusu.
Sifat-sifat itulah yang selalu ditegurkannya kepada saya, Begitupun
dengan Paduka Bunda, sifat beliau yang suka tergesa-gesa selalu
menjadi bahan pensucian. Demikianlah sistem dunia kemalaikatan
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itulah yang diterapkannya kepada kami semua di Eden. Namun
karena kami ini masih “manusiawi”, maka kami ini masih sering
melakukan kesalahan dan kekhilafan, karena itulah tak ada waktu
jeda pensucian untuk kami.
Maka sesungguhnya, dalam Takdir Kerasulan akhir zaman,
Malaikat Jibril-lah yang menjadi sentral Kerasulan, karena dia tak
hanya eksis ada pada diri Paduka Bunda sendiri, tapi juga eksis dan
mandiri serta dapat berjalan-jalan di muka bumi ini sebagai Rasul
Tuhan menyapa umat manusia siapa pun yang dikehendaki Tuhan,
karena dialah perangkat Tuhan dalam Komunikasi-Nya dengan
manusia. Dan tidak ada yang dapat dilakukannya kecuali atas Izin
Tuhan. Demikian kehadiran malaikat Jibril Ruhul Kudus nyata
sebagai Utusan Tuhan dan berjalan-jalan di muka bumi menemui
umat manusia yang hendak ditemuinya. Demikianlah bila mukjizat
Eden telah terbuka, sebagaimana itu pun sudah dinubuatkan dalam
Kitab Suci Al-Quran, Al-Isra:95.
Katakanlah: “kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang
berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami
turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat
menjadi rasul“.
Surga dan Kerajaan Tuhan, tidak datang dari dunia. Dia
datang dari alam akhirat, menyapa dunia dan manusia, demi
terwujudnya kembali jalinan hubungan dunia dan akhirat yang utuh
dan menyatu. Tapi sayang dunia tak mengenalnya karena dosa
manusia sudah di luar batasnya. Sedangkan, ketidakseimbangan itu
terjadi, karena kehidupan manusia saat ini telah terpisah dengan
keakhiratan. Maka Surga didatangkan Tuhan untuk menyapa dunia
dan manusia, agar tak terpilah dan terpisah lagi kehidupan dunia
dan akhirat. Karena sesungguhnya dunia dan akhirat itu satu, dalam
kesatuan tunggal Ilahi.
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Surga Eden menyatukan dua kehidupan yang terpisah dalam
penyatuan kembali, karena Tuhan-lah yang menghendaki demikian.
Dan kami diamanahkan Tuhan untuk merintis jalan bagi perjalanan
Peradaban Surga, peradaban masa depan, di mana semua umat
Tuhan menyatu dalam penyembahan kepada-Nya dalam cinta dan
damai.
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Kisah Kewalian Tak Bisa Menjadi Tolok Ukur
untuk Menilai Fenomena Kerasulan

B

anyak pertanyaan-pertanyaan atau pemikiran-pemikiran
yang manganalogikan bahwa Paduka Bunda Lia Eden itu
tertipu oleh Jin yang mengaku sebagai Malaikat Jibril.
Salah satunya adalah pernyataan Sdr. Didin Zain dalam menanggapi
tulisan saya yang berjudul “Berita Lia Eden Minta Pemerintah Hapus
Agama Islam dari Indonesia adalah Tidak Benar” sebagai berikut:

”Ulama Indonesia menyatakan ajaran Lia Eden itu sesat dan
menyesatkan. Menurut saya, ibu Lia Eden itu telah tertipu oleh
jin yang mengaku sebagai malaikat Jibril. Kejadian serupa
pernah dialami Syekh Abdul Qodir Jailani, tetapi beliau tahu
bahwa makhluk yang mendatanginya itu adalah jin yang
mengaku sebagai malaikat Jibril”.
Kisah-kisah pergulatan orang-orang beriman melawan godaan
iblis memang banyak dihadirkan kepada umat dengan tujuan agar
umat selalu mawas diri terhadap godaan iblis. Dan pelajaran
semacam ini sangat baik disampaikan agar umat tidak mudah
dikelabui saat meniti Jalan Tuhan. Pelajaran ini juga dapat menjadi
petunjuk dalam perjalanan spiritual orang-orang beriman agar tidak
mudah disesatkan iblis.
Kisah-kisah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan iblis misalnya
sangat populer terutama di kalangan kaum sufi dan tarekat,
sebagaimana dikisahkan suatu ketika Iblis menyatakan diri sebagai
Tuhan dan membebaskan Syekh Abdul Qadir Jailani dari kewajiban
menjalankan syariat agama, oleh karena dia adalah orang yang
terpilih alias telah sampai pada derajat yang suci dan tinggi.
Kisah yang serupa juga terjadi ketika Nabi Muhammad baru
saja wafat. Diriwayatkan bahwa ketika sahabat Ali bin Abu Talib
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meletakkan jasad Nabi di atas tempat tidurnya, tiba-tiba terdengar
suara gaib dari penjuru rumah berseru dengan nada tinggi, “Jangan
kamu mandikan jenazah Muhammad, karena ia adalah orang yang
suci lagi pula membawa kesucian, memandikannya adalah sama
dengan menghina kesuciannya”. Tetapi Ali curiga terhadap suara itu
karena Nabi Muhammad sendiri telah berpesan agar jenazah beliau
dimandikan apabila beliau wafat.
Dan banyak lagi kisah-kisah serupa yang dikisahkan untuk
menjadi pelajaran bagi umat. Walaupun demikian, menjadikan
kisah-kisah tersebut sebagai barometer untuk mengukur kesesatan
atau tidaknya fenomena Paduka Bunda Lia Eden, bukanlah pada
tempatnya. Karena Eden bukanlah fenomena kewalian yang bersifat
individual sebagaimana pengalaman Syekh Abdul Qadir Jailani.
Eden adalah Takdir Kerasulan akhir zaman untuk semua umat
beriman dari segala agama dan kepercayaan, sebagai penggenapan
Janji Tuhan atas Surga dan Kerajaan-Nya sebelum masa kekiamatan
bumi ini tiba.
Dan Malaikat Jibril sendirilah yang menjadi sentral
Kerasulan pada masa akhir zaman ini untuk menyatukan semua
agama dalam penyembahan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dan untuk itu Paduka Bunda Lia Eden sudah sejak 21 tahun yang
silam menerima Wahyu-wahyu Tuhan hingga kini, tanpa jeda, dan
konsisten menyampaikan berita gembira tentang Surga dan
Pertolongan Tuhan, Ilmu-ilmu baru dari Tuhan dan juga Peringatanperingatan Tuhan agar umat manusia menjaga kejernihan
penyembahannya kepada Tuhan Yang Satu semata. Maka dalam
kesempatan ini saya ingin membahaskan persoalan tersebut agar
dapat kiranya kisah-kisah semacam ini ditempatkan pada proporsi
yang seharusnya, terutama dalam kaitannya dengan Takdir Eden.
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Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani Tidak Dapat Disamakan
dengan Takdir Paduka Bunda Lia Eden
Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani tentu saja tak dapat
diparalelkan dengan Eden, karena Eden merupakan
Takdir
Kerasulan akhir zaman. Terlepas bahwa umat beragama pada saat
ini belum mempercayainya, itu adalah hal lain. Tetapi apa yang
dititahkan Tuhan kepada kami wajib kami sampaikan. Dan biarlah
semesta yang akan menyatakannya. Maka, jangan menyamakan
fenomena Kerasulan Eden dengan fenomena individual kewalian
karena jangkauan Ketetapan Tuhan atas keduanya sangat
bersenjangan.
Eden tidak berada dalam kungkungan suatu doktrin agama.
Eden adalah Takdir Surga dan Kerajaan Tuhan yang sedang
menyejarah di bumi. Maka jangan mengestimasi sebuah jangkauan
Takdir Ilahi yang tak terhingga, karena kami yang menjadi
pelakunya sekali pun tak pernah tahu jangkauan dan limitnya. Kami
hanyalah Bidak-bidak-Nya yang sedang diperjalankan untuk
memenangi pertarungan antara malaikat dan iblis yang sedang
terjadi di akhir zaman sekarang ini. Strategi dan Langkah-langkahNya tidak ada dalam pengetahuan kami, namun kami menyerahkan
seluruh hidup kami untuk menjadi Panah-panah Kebenaran-Nya.
Dan Malaikat Jibril Ruhul Kudus-lah yang menjadi pemimpinnya.
Dan apabila Anda menilai yang datang kepada Paduka
Bunda Lia Eden adalah jin, demikian saya ingin mengajak Anda
untuk mencermati phenomena beliau dengan seksama. Karena sejak
pertama kali Paduka Bunda disapa Tuhan, maka sejak saat itu
pulalah perjuangan beliau adalah perlawanan terhadap
kemusyrikan. Peringatan Tuhan yang sangat keras terhadap segala
bentuk penyekutuan terhadap Tuhan,disampaikan kepada para
dukun di Tanah Air ini maupun kepada para kyai yang mengajarkan
kepada santrinya bermain dengan jin atau khadam. Dan perjuangan
itu tak pernah surut sampai saat ini.
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Dan telah 20 tahun Eden tak pernah beranjak dari
mengingatkan Ketauhidan dan menyampaikan Keesaan Tuhan yang
merupakan hakekat dari seluruh Ajaran-ajaran Tuhan, dan selalu
menjadi inti perjuangan para Utusan Tuhan. Dan itu sangat bertolak
belakang dengan pekerjaan setan yang justru selalu ingin
menjerumuskan manusia untuk menyekutukan Tuhan.
Maka adalah lebih bijaksana apabila melihat fenomena
spiritual ini dengan perspektif yang lebih esensial. Jangan mudah
menyimpulkan bahwa yang dialami Paduka Bunda Lia Eden itu
sama dengan yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dan
menyatakan bahwa Abdul Qadir Jailani dapat melihat bahwa yang
datang kepadanya itu adalah iblis sementara Paduka Bunda Lia
Eden tidak bisa. Demikian kesimpulan yang diambil sdr Didin Zain
tidak tepat karena dalam kedua kasus ini, hakekat dan perspektifnya
berbeda. Maka menganalogikan atau mempersamakan ketetapan
tidak lagi menjalani syariat agama pada dua kasus ini adalah tidak
proporsional.
Dalam kasus Eden, Ketetapan dan Keputusan Tuhan yang
memerintahkan Paduka Bunda Lia Eden dan kami semua keluar dari
syariat agama, illatnya (dasar atau alasan mengapa sebuah hukum
itu ditetapkan) adalah, karena syariat agama yang sesungguhnya
merupakan cara dan jalan untuk mencapai ketundukan, dan
kerendahan hati, pada saat ini justru telah disombongkan dan
dituhankan. Sedemikian besar pemberhalaan dan pengegoan umat
beragama atasnya sehingga ia menjadi sumber masalah dan konflik
yang luar biasa beratnya. Padahal syariat agama sedianya
diturunkan Tuhan untuk menjadi solusi bagi persoalan umat, bukan
sebaliknya.
Syariat itu kini diyakini secara mutlak sebagai satu-satunya
realitas kebenaran dan tak ada kebenaran di luar itu. Keyakinan
semacam ini hampir menyeluruh diyakini umat Islam di seluruh
dunia. Dan yang lebih jauhnya lagi, karena diyakini sebagai satu
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satunya kebenaran maka kemudian kebenaran itu dipaksakan harus
diterima oleh semua kalangan dalam sebuah negara dan bangsa yang
sangat beragam kepercayaannya, sebagaimana ISIS, Al-Qaidah,
Bako Haram,Taliban dan banyak lagi kelompok-kelompok Islam
yang memiliki kepercayaan yang sama. Kita semua tahu bagaimana
keegoan beragama kini telah memasuki fase krisis karena telah
mengakibatkan peperangan dan kehancuran bagi peradaban umat
manusia di bumi ini.
Sesungguhnya merasa ‘paling’ dalam Ranah Ketuhanan
adalah sangat terlarang. Tuhan Maha Tak Terhingga, maka
memutlakkan sebuah kebenaran sebagai satu-satunya realitas
Kebenaran Tuhan sama dengan memasung Kebenaran Tuhan Yang
Maha Tak Terhingga. Dan itulah yang menjadi penyakit umat
beragama saat ini. Dan itulah yang sedang diingatkan Tuhan.
Oleh karena itulah, Tuhan pun memerintahkan Eden untuk
meninggalkan syariat agama, sebagai teguran kepada umat
beragama, agar jangan sekali–kali mengegokan kebenaran, apalagi
kebenaran dalam Kebertuhanan, apalagi kalau itu dijadikan alasan
untuk saling menghancurkan.
Jadi, keakuan dan keegoan dalam beragama itulah yang kini
sedang ditegurkan Tuhan. Dan setiap kali Tuhan menurunkan
Utusan-Nya, maka Utusan-Nya tersebut selalu mengingatkan umat
beragama pada masanya itu agar jangan memonopoli kebenaran dan
Surga, karena itu berada dalam Ranah Ilahi, sebagaimana
diabadikan di dalam Al Quran.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Baqarah 111-113:
111. “Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak
akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama)
Yahudi atau Nasrani". Demikian itu (hanya) angan-angan
mereka yang kosong belaka. Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti
kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar".
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112. (Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri
kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya
pahala pada Sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
113. Dan orang-orang Yahudi berkata: "Orang-orang Nasrani itu
tidak mempunyai suatu pegangan", dan orang-orang Nasrani
berkata: "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu
pegangan," padahal mereka (sama-sama) membaca Al Kitab.
Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui,
mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan
mengadili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apaapa yang mereka berselisih padanya”.
Selain itu perjuangan Eden berbeda dengan Abdul Qadir
Jailani. Karena Eden diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan
Fatwa Tuhan tentang Penghapusan Semua Agama dan Penyatuan
Semua Agama demi terwujudnya perdamaian dan persaudaraan
seluruh umat manusia. Kami dititahkan Tuhan untuk tidak
berafiliasi kepada salah satu agama, demi penafian penuhanan atas
agama. Kami tak beragama tapi tetap Bertuhan kepada Allah Yang
Maha Esa secara mutlak, dan menjalani hidup suci sebagaimana
yang dikehendaki Tuhan dan menjadikan semua nilai luhur
universal Ajaran Tuhan menjadi sikap hidup.
Jadi, Perintah Tuhan pada Eden untuk tidak menjalankan
syariat agama bukan karena Eden merasa paling benar dan paling
suci dan sudah dekat dengan Tuhan. Justru keluarnya Eden dari
syariat agama merupakan sebuah perjuangan yang amat sangat
berat, terlebih pada saat ini. Dan dari sanalah juga Tuhan menguji
kesetiaan kami kepada-Nya. Adakah kami kukuh kepada janji kami
untuk melaksanakan segala Titah-Nya atas kami, karena sudah pasti
kami akan berhadapan dengan banyak pihak yang keberatan atas
ketetapan itu. Sedangkan kami sesungguhnya adalah orang-orang
yang dibesarkan secara Islam dan kami juga mencintai Islam,
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sebagaimana keluarga kami pun juga Islam. Maka di situlah justru
perjuangannya.
Persoalannya adalah bahwa kini umat Islamlah yang sedang
dikecam Tuhan, sedangkan kami wajib menyampaikan apa pun yang
diwahyukan Tuhan atas Eden. Maka tolong pilahkan kedua hal itu
karena umat Islam tak tahu Sikap Tuhan yang sesungguhnya. Maka
umat Islam semakin teledor menilai kebenaran agamanya.
Pelampiasan-pelampiasan amarah akan tetap masih dianggap
sebagai pembelaan atas agama atau jihad. Perjuangan kaum radikal
dinilai sebagai sikap patriotisme yang akan dibalas Tuhan dengan
Surga.
Padahal kini kami tahu bahwa penaklukan diri demi
menghapuskan keegoan-keegoan dan hawa nafsu dan berkah
kebajikanlah yang diberkati Tuhan saat ini. Dan itulah yang kami
perjuangkan saat ini, sebagaimana kami diberkati Tuhan
memperjuangkan Amanat-amanat-Nya yang berdilematik tinggi dan
berdinamika, dan sarat dengan tuduhan-tuduhan yang provokatif.
Tapi di sanalah janji Surga untuk kami.
Meniti Jalan Tuhan adalah Meniti Kesucian Tanpa Akhir
Perjuangan para Utusan Tuhan atau orang-orang yang
mencintai Tuhan adalah selalu berupaya menjaga kesucian hati,
pikiran dan perbuatan di setiap saatnya. Karena itu ketika ada
bisikan atau suara dari manapun datangnya, yang bertentangan
dengan hakekat kesucian yang selalu diperjuangkannya, seperti
pujian kepada dirinya bahwa dia telah sampai pada tingkat kesucian
yang sangat tinggi, sehingga dia tak perlu lagi menjalankan syariat
sebagaimana yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jailani dan para
sufi yang lainnya, maka tentu saja dia akan mengetahui dari mana
suara itu datangnya.
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Para Utusan Tuhan dan juga para aulia selalu berupaya
melatih diri untuk selalu awas dan waspada, menjaga kesadaran dari
pengelabuan dan keterselimuran bisikan atau suara iblis yang dapat
menjatuhkannya. Mereka tahu dan sadar bahwa keegoan, keakuan
dan merasa telah sampai pada derajat kesucian itu adalah sesuatu
yang sangat berbahaya. Karena bagi para pecinta Ilahi, merasa diri
telah suci dan dekat dengan Tuhan adalah sebuah kesalahan dan
dapat menjatuhkannya.
Dan tak ada yang lebih ditakuti para pecinta Ilahi apalagi
seorang Utusan, kecuali ketakutannya terhadap ketergelinciran
dirinya karena merasa dirinya telah mencapai derajat yang tinggi di
Sisi Tuhan. Karena perjuangan yang melekat dari para pecinta Ilahi
adalah terus menerus melakukan penafian diri tanpa jeda dan batas,
dan tak pernah berhenti pada satu titik perhentian. Karena bila dia
berhenti dan merasa bahwa dirinya telah sampai, sesungguhnya dia
belum mengenal Penciptanya. Karena dia tahu bahwa, perjuangan
menjaga kesucian dan terus berada dalam Kesadaran Ilahi adalah
perjuangan sepanjang kehidupan dan tak pernah ada yang disebut
‘titik perhentian’.
Keakuan merasa diri telah suci itu selalu menjadi materi
ujian keimanan para Pejalan Ilahi. Dan ujian ini pula yang selalu
membuat gagal kaum agamawan ketika menapaki Jalan Tuhan
karena belum-belum mereka sudah merasa paling benar. Padahal
itulah yang dipantangkan.
Kebenaran itu sendiri adalah milik Tuhan semata dan kalau
Dia menurunkan Wahyu-wahyu-Nya kapan pun itu, maka itulah
masa kebenaran diturunkan lagi. Dan kebenaran yang sedang
diturunkan-Nya itu niscaya selalu merupakan kabar gembira dan
peringatan-peringatan serta teguran dari-Nya. Adapun kronologis
Kewahyuan selalu seperti itu. Dan apabila Tuhan membuka diri
menyatakan Wujud-Nya yang Bulat Maha Besar dan Berotasi, itulah
kabar gembira untuk ilmu pengetahuan semesta.
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Demikian pun Surga bagi Penyelamatan-Nya. Tapi di sisi lain
ada teguran kepada umat Islam dan peringatan terhadap penganut
agama dari semua agama agar kembali kepada Ketauhidan. Maka
apa yang salah atas Eden? Tuduhan sesat itu hanya karena doktrin
yang menyatakan tak ada wahyu lagi setelah Islam. Demikian
keegoan atas agama telah memasung umat Islam sendiri pada
“egosentris” yang tak layak ketika doktrin itu sudah baku. Demikian
Tuhan menegurkan hal itu.
Adapun di Eden, Tuhan memang menyatakan bahwa demi
membuka Mukjizat Eden, maka Tuhan mempersyaratkan kesetaraan
kesucian para Rasul Eden yang kini tersisa 28 orang. Namun, hanya
Tuhan-lah Yang Maha Mengetahui kriteria sampai batas mana
standar kesetaraan kesucian itu. Dan Tuhan menyatakan kepada
kami bahwa Mukjizat Eden kini telah terbuka, akan tetapi itu karena
Tuhan sendiri yang berkehendak membukanya karena kondisi Eden
telah membutuhkannya. Nyatanya kami semua masih dalam proses
Pensucian-Nya yang intensif, bahkan saat ini kami lebih
membutuhkan dinamika kewaspadaan diri yang lebih njlimet.
Demikian standar kesetaraan kesucian untuk syarat bagi
terbukanya Mukjizat Eden adalah Pernyataan Tuhan sendiri yang
disampaikan kepada Eden. Walaupun demikian, perjalanan
pensucian kami tidak berhenti sampai di situ, kami semua masih
terus menempuh Pensucian-pensucian Tuhan dan bahkan semakin
pelik dan tak terduga. Dan Tuhan telah menyatakan bahwa
pensucian di Eden adalah kekal sampai akhir hayat kami. Dan
adakah kami bisa kekal dan bertahan disucikan Tuhan? Wallahu
a’lam bis shawab
Sesungguhnya, apabila diringkas dan disederhanakan, Ujian
Tuhan untuk para pecinta Tuhan dan para Utusan-Nya, berkisar di
dalam tiga hal. Pertama, ujian itu datang dari apa yang paling
ditakutinya. Kedua, ujian itu datang dari apa yang paling dicintainya
dan ketiga, ujian itu datang dari apa yang paling dibencinya. Dan
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atas ketiga hal itu, Tuhan senantiasa selalu bisa sampai kepada ujian
dilematis yang sangat besar pengaruhnya pada diri kami masingmasing karena di dalamnya ada kepastian penjeraan. Itu seperti
ujian menguliti sifat hingga sampai ke inti yang paling dalam. Kami
dipojokkan sampai tak ada ruang lagi bagi kami untuk beringsut
atau menolerir sifat negatif kami yang masih tersisa sedikit.
Ujian penjeraan itulah yang selalu dihadirkan Tuhan kepada
kami. Dan bila masih ada kedirian atau keakuan di dalam diri,
maka tak mungkin kami dapat melampaui ujian-ujian tersebut.
Itulah esensi ujian keimanan yang dihadirkan Tuhan kepada kami.
Dan iblis akhir zaman tak pilih kasih dalam menyesatkan
iman. Dinding di Eden kalau bisa bicara, niscaya ia bisa bersaksi
beberapa di antara kami yang disucikan secara intensif oleh Malaikat
Jibril banyak yang terpental keluar, walau pencapaian pengabdian
dan pengorbanannya sudah total.
Ketersinggungan karena keakuan membuat beberapa di
antara kami tak bisa lanjut bersuci dan memilih keluar atau
dikeluarkan. Ketika didesak, sebuah ketersinggungan bisa
menghadirkan pembelaan diri dan menyalahkan pihak lain, sehingga
bisa terjadi dusta dan fitnah. Dan ketika dusta dan fitnah
mencemari orang-orang yang sedang bersuci untuk Surga, kami
takut dusta dan fitnah itu menjamur tak terbendung karena kami
sudah merasakan betul betapa Tuhan sangat membenci dusta
apalagi fitnah. Kalau ada di antara kami masih melakukan itu, tak
ayal dia sudah lama terlempar keluar dari arena pensucian yang
masih dini sekali. Adapun dusta dan fitnah di masyarakat itu pada
saat ini seperti makan kacang goreng saja. Dan ketenteraman
menjadi sulit dirasakan, itu karena virus dusta sudah memenuhi
ruang kehidupan
Keegoan, keakuan dan kesombongan adalah perangkat iblis
dan dengan perangkat yang dimilikinya itulah, iblis menyesatkan
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orang-orang yang beriman di Jalan Tuhan. Ketika keegoan dan
keakuan memasuki Ranah Ketuhanan dan keberagamaan, maka
daya rusaknya sangat besar.
Maka yang harus disadari oleh semua umat beragama
bahwa rahmat, kemuliaan, kehormatan dan keagungan yang
diberikan Tuhan kepada seseorang atau suatu kaum, bila kaum
tersebut tidak dapat menjaga Karunia Tuhan itu, apalagi bila
kemuliaan itu disombongkan maka anugerah yang diberikan-Nya
kepada kaum tersebut itu, dapat diambil kembali oleh Tuhan.
Demikian Tuhan mengatur sistem kehidupan seluruh makhluk-Nya
di dalam keadilan yang paripurna terhadap seluruh kaum dan
makhluk-Nya
Anugerah kemuliaan yang Tuhan berikan tidaklah kekal
selamanya, kekekalannya terpulang kepada bagaimana seseorang
atau umat tersebut menjaga perjanjiannya dengan Tuhan. Karena
itulah superioritas dan merasa diri paling benar dalam
Kebertuhanan dan keberagamaan haruslah dijauhi, bukan malah
disuburkan.
Dinamika Perubahan Hukum Syar’i Biasa Terjadi pada
Setiap Era Kerasulan
Makna dan esensi dari spiritualitas adalah penafian diri. Dan
seluruh syariat agama sesungguhnya adalah cara dan metode
menuju ke arah ketundukan, kepasrahan serta penafian diri. Maka
janganlah menjadikan syariat dan cara suatu agama atau keyakinan
itu sebagai realitas tunggal kebenaran karena banyak jalan yang
dibentangkan Tuhan untuk para hamba-hambaNya dari segala
agama dan kepercayaan untuk sampai kepada-Nya. Demikian Al
Quran menyatakan:
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Kitab Suci Al Quran, Surat Al Ankabut ayat 69:
“Barang siapa bersungguh-sungguh (mencari Keridhoan
Kami), benar-benar akan Kami tunjukkan pada mereka
Jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar
beserta orang-orang yang berbuat baik”.
Banyak jalan menuju Tuhan Yang Esa, Tuhan tidak hanya
menyatakan satu jalan, tapi banyak jalan untuk sampai kepada-Nya.
Tuhan menciptakan setiap umat dengan syariat yang berbeda-beda.
Tugas umat yang beriman adalah berlomba-lomba pada kebaikan
dan bukan menafikan syariat atau jalan lain yang dibentangkan
Tuhan kepada kaum atau golongan yang lain. Dan lihatlah Rahmat
dan Kasih Sayang Tuhan kepada umat-umat yang lain dengan
syariatnya masing-masing. Bahkan di dalam Kitab Suci Al Quran
disebutkan betapa burung-burung itu tahu cara shalat dan bertasbih
kepada Tuhan sebagaimana disebutkan di dalam Al Quran.
Kitab Suci Al Quran, Surat An Nur ayat 41:
"Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya
bertasbih apa yang di langit & di bumi & (juga) burung
dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah
mengetahui (cara) shalat & tasbihnya, & Allah Maha
Mengetahui apa yang mereka kerjakan."
Karena itu janganlah membatasi bentuk dan ekspresi
peribadatan setiap umat dan makhluk dalam menyatakan rasa
syukur dan pujian kepada Tuhan. Karena sesungguhnya seluruh
makhluk Tuhan di alam semesta ini memiliki cara dan ekspresinya
masing-masing dalam penyembahan kepada Tuhan. Yang terpokok
adalah menjaga kejernihan penyembahan kepada Tuhan semata.
Karena Tuhan menerima setiap ekspresi rasa syukur maupun doa
yang dipanjatkan hamba-hamba-Nya dalam bahasa apa pun dan
dengan cara peribadatan atas nama agama apa pun. Yang penting
doa ditujukan kepada-Nya. Yang terpokok adalah kejernihan hati,
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karena Tuhan itu berbahasa ruh dan rasa. Dan yang menjadi
pertimbangan Tuhan dalam mengabulkan doa seorang hamba
adalah ketulusan dan pahala kebajikannya.
Klaim sebagai satu-satunya pemilik kebenaran itu
bertentangan secara diametral dengan hukum kehakikian Ilahi.
Karena hukum kehakikian di dalam Keilahian adalah terus menerus
berproses memperbaiki diri dan tak ada yang disebut titik
perhentian. Tak ada kata “final” dalam proses untuk “menjadi”,
menjadi lebih suci, menjadi lebih baik, dan seterusnya.
Kami sesungguhnya adalah orang-orang yang sedang
berbahagia dan asyik menjalankan ibadah-ibadah syar’i dalam Islam
ketika Tuhan memperjalankan kami untuk menjadi netral, tidak
bersyariat agama mana pun. Jadi, Perintah Tuhan itu merupakan
Ketetapan Tuhan untuk sebuah kemaslahatan umat-Nya dan bumiNya. Demikian esensi Ajaran Tuhan itu sesungguhnya adalah kasih
dan cinta, demikian Tuhan menurunkan Surga-Nya demi
terwujudnya perdamaian dan persaudaraan seluruh Umat-Nya di
bumi ini.
Dan yang lebih jauhnya lagi, Eden diamanahkan Tuhan
mempersiapkan penyelamatan peradaban manusia menuju bumi
yang baru, oleh karena kekiamatan yang akan melanda bumi ini.
Dan yang pertama kali diurusi Eden adalah persoalan agama, karena
persoalan agama ini telah menghabiskan begitu banyak energi yang
dimiliki umat manusia, karena konflik agama dan kekuasaan ini
memicu perang dan perlombaan senjata yang tak terperikan.
Bila agama tak lagi dipersengketakan, perang dapat dilerai.
Maka seluruh energi manusia dapat diarahkan dan difokuskan
kepada penyelamatan manusia dan peradabannya, serta
mempersiapkan manusia menuju peradaban Surga di bumi yang
baru, dan Tuhan telah berjanji menurunkan Ilmu-Nya kepada umat
manusia. Pokok dan kilasan pengetahuan dan ilmu itu telah
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diturunkan Tuhan, sebagaimana surat Ruhul Kudus untuk NASA
dan ESA. Demikian Janji Tuhan bila manusia mau menerima
Pertolongan Tuhan ini.
Jangan sangsikan penjelasan tentang hal ini karena kisah
semacam ini terjadi di banyak bumi Tuhan di semesta-Nya yang
sungguh maha luas tak terbatas. Nun, pernah terjadi di satu bumi
yang mengalami kekiamatan dan Tuhan menyelamatkan sebagian
manusianya ke bumi ini sebagaimana isi Kitab Suci Veda yang berisi
Wejangan dan Ajaran Tuhan di satu peradaban manusia yang bukan
dari peradaban bumi ini, melainkan sebuah bumi yang telah
mengalami kekiamatan. Kemudian, mereka yang selamat
diperjalankan Tuhan sampai ke planet bumi ini.
Jadi jangan menyamakan Takdir Kerasulan akhir zaman ini
dengan pengalaman spiritual individual seorang wali karena
jangkauannya memang sangat bersenjangan. Dan kini Tuhan
mewahyukan bahwa netralitas agama menuju penyatuan agama
merupakan solusi perdamaian seluruh umat beragama agar seluruh
umat beragama berada di dalam Kesadaran Tuhan Yang Satu.
Tuhan seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta, Tuhan
seluruh agama-agama bagi terbangunnya sebuah peradaban Surgawi
di bumi.
Darinya manusia tak lagi terkotak-kotak oleh keyakinan, tak
lagi merasa diri paling benar. Semuanya menuju Tuhan Yang Satu,
menjalani kehidupan Surga yang hanya diisi dengan kebaikan,
kebenaran dan kesucian, tanpa ada konflik apalagi keakuan dalam
beragama. Demikian hakekat pembebasan syariat agama sebagai
jalan penyatuan agama-agama dalam Ketuhanan Yang Maha Esa.
Bila umat beriman mempelajari kisah para Rasul melalui
Kitab Suci-Nya terlihat bahwa pada setiap masa perguliran
Kerasulan, hukum syar’i itu senantiasa berdinamika dan mengalami
perubahan. Demikian Kitab-kitab Suci itu mendokumentasikannya.
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Mengapa ada ayat-ayat di dalam Kitab-kitab Suci yang mengatur
hukum syar’i yang berbeda-beda dalam setiap masa Kerasulan? Dan
mengapa pula suatu hukum dan ketetapan itu dibuat dan kemudian
dibatalkan? Itu karena harus diadakan lagi penyesuaian hukum
Syar’i karena telah terjadi lagi kebuntuan-kebuntuan pragmatis
akibat keegoan atas kebenaran ajaran.
Kitab Suci mengatur hukum syar’i yang berbeda-beda dalam
setiap masa Kerasulan. Dan setiap Ketetapan Tuhan selalu dilandasi
oleh adanya alasan atau latar belakang sebuah ketetapan itu dibuat.
Dari sanalah akan terlihat sasaran yang hendak dituju dari ayat-ayat
tersebut. Lihatlah bagaimana Al Quran mencatatkan hukum nasakh
dan mansukh di dalam Kitab Suci-Nya.
Demikian, adanya ayat-ayat tersebut sesungguhnya
mengajarkan kepada umat beriman bahwa tak ada suatu yang statis
dalam keberagamaan itu. Perubahan adalah hakekat semesta yang
tak dapat ditolak, dan dinamika pengajaran itu telah dicatat dengan
sangat baik di dalam Kitab Suci Al Quran.
Sesungguhnya konsep nasakh dan mansukh berlaku
sepanjang zaman dan menempuh masa, karena Kerasulan itu tak
pernah mengalami keberakhiran, sebagaimana kehidupan dan alam
semesta itu tak pernah mengalami keberakhiran. Dia terus
beregulasi dalam keabadian Ilahi, dan selama itu pula kehidupan
senantiasa ada. Dan Komunikasi Tuhan dengan kehidupan makhlukNya sebagaimana manusia itu niscaya lewat Utusan-Nya.
Maka jangan memutlakkan hukum dan syariat, karena
keduanya itu senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa.
Karena hukum dan syariat yang diajarkan Tuhan pada suatu zaman
Kerasulan terkait langsung dengan dinamika keadaan pada masa itu,
sesuai dengan problematika masyarakat pada masa itu. Dan juga
bagaimana masyarakat merespon kehadiran dan Wahyu yang

418

diturunkan Tuhan pada masa itu. Jadi jangan jadikan itu sebagai
tolok ukur untuk melihat kebenaran atau kesesatan. .
Syariat yang diperkenankan Tuhan kepada Kerasulan Eden
saat ini adalah syariat universal yang merupakan nilai-nilai luhur
yang menjadi pijakan seluruh agama yang diturunkan-Nya. Tuhan
tidak menurunkan agama dan syariat baru, tetapi Tuhan ingin
memudahkan jalan dan syariat bagi semua umatnya, yaitu syariat
universal yang sederhana tapi suci, namun kukuh berpegang teguh
kepada ruh dan esensi dari seluruh Ajaran yang diturunkan-Nya.
Demikianlah Eden diamanahkan untuk menjadikan nilai
atau ruh dari Ajaran–ajaran Tuhan yang universal itu menjadi nyata
dalam kehidupan umat manusia agar kefanatikan yang sempit,
keakuan dan keegoan primordial serta merasa paling benar dan
paling suci itu terkikis. Dan hubungan personal antara seorang
hamba dengan Tuhan pun terjalin secara langsung, intens dan
khusyuk. Tak seperti kenyataan sekarang ini, Tuhan terasa sedang
menjauh. Bagaimanapun kalau terjadi banyak peperangan dan alam
semesta terkesan sedang gusar, niscaya itu tanda bahwa Tuhan
sedang menjauhi umat-Nya.
Yang tak berubah dan terpokok dari Ajaran Tuhan itu adalah
Ketauhidan (kejernihan dalam menyembah Tuhan), dan menyayangi
serta mengasihi seluruh umat Tuhan dan menjaga keadilan serta
semua sifat luhur universal Keilahian. Itulah yang abadi. Nilai-nilai
universal itulah yang sesungguhnya menjadi tolok ukur untuk
melihat sebuah ajaran, adakah itu dari Tuhan ataukah bukan. Bila
nilai-nilai luhur universal Ilahiyah itu yang menjadi pijakan niscaya
akan bertahan dari masa ke masa. Tetapi bila bukan, maka dia akan
hilang dan lenyap sebagaimana mudahnya buih di lautan yang
hilang dalam sekejap saja.
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Hak Penilaian Kesesatan atas Sebuah Keyakinan Bukan
Pada Manusia tetapi Otoritas Tuhan Semata
Orang-orang yang didekatkan Tuhan (muqorrobin), baik itu
para Utusan-Nya maupun para Pejalan Tuhan adalah orang-orang
yang selalu berada dalam kesadaran antara kepenuhan atau harapan
(raja) dan kecemasan (khauf). Perasaan semacam ini terus-menerus
ada pada dirinya. Bahkan di dalam tindakannya yang baik dan mulia
sekalipun senantiasa ada terselip kecemasan, adakah pekerjaan dan
perbuatannya itu sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan atau tidak.
Bila kedua perasaan kepenuhan dan kekhawatiran itu berada
pada tempatnya yang seimbang di dalam dirinya, maka dia akan
terpelihara dari segala ‘keakuan’ dan juga terpelihara dari
ketidaksempurnaan maupun kekhilafan di dalam setiap
perbuatannya, karena dia akan selalu awas dan waspada. Oleh
karena itu, segala ujian yang datang kepadanya, adakah itu
kebahagiaan maupun keperihan akan diterimanya dengan datar dan
seimbang.
Para Utusan Tuhan dan para aulia tidak pernah bisa
memastikan posisi dirinya di Hadapan Tuhan, karena semakin tinggi
dan jauh perjalanan Ilahi itu, maka semakin tipis batas pengetahuan
antara mana yang di dalam Keridhoan-Nya dan mana yang tidak.
Karena itulah para Utusan Tuhan tak pernah sesaat pun lepas dari
bergantung kepada Tuhan dan juga selalu bertanya di setiap
langkah, sikap dan keputusan yang akan diambilnya, apalagi
menyangkut mengurusi Amanah Tuhan di dalam Takdir-Nya yang
maha besar.
Para pecinta Tuhan yang selalu awas dan mawas diri dan
selalu dalam keadaan terjaga akan terpelihara dari segala kesalahan
yang menjerumuskan. Sehingga pujian dan kemuliaan yang
diberikan kepadanya tak membuatnya tersanjung, caci makian tak
membuatnya jatuh. Maka selamatlah dia dalam Titian Tuhan karena
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ia selalu terjaga di dalam keseimbangan. Jadi mereka sangat berhatihati menjaga diri agar tidak tergelincir bersalah, baik kesalahan di
dalam pemikiran, perasaan, sikap atau pun perbuatan.
Mereka yang telah didekatkan Tuhan, tak mungkin
mengklaim bahwa dirinya mengetahui ‘Pengetahuan Tuhan’, karena
yang mereka ketahui hanya yang diberitahukan Tuhan kepadanya
yang
tak
seberapa
apabila
dibandingkan
dengan
Kemahatakterhinggaan Pengetahuan Tuhan. Yang terjadi justru
adalah sebaliknya, yaitu semakin banyak yang mereka tahu, maka
semakin mereka menyadari lebih banyak yang mereka tidak ketahui.
Pengalaman dan kesadaran semacam itu dialami oleh para
Utusan Tuhan dan para pecinta-Nya hingga akhir hayatnya. Maka
para Utusan Tuhan itu senantiasa dalam kesadaran kepenuhan tapi
sekaligus kecemasan di Hadapan Tuhan hingga akhir hayatnya.
Simaklah kisah Yesus di Taman Getsemani, dan begitu pula saat
penyaliban. Lihat pula kisah Nabi Muhammad yang cemas oleh
karena pernah mengalami kekosongan pewahyuan, dan juga
mencemaskan umatnya saat ajal menjemputnya. Lihat pula kisah
Musa yang tak sampai ke Tanah Perjanjian, yang dijanjikan Tuhan
kepadanya, karena sempat berbuat salah kepada Tuhan di dekat
mata air Meriba.
Kisah-kisah ini mengajarkan kepada umat beriman agar
tidak mengkultuskan para Nabi apalagi menuhankannya, terlebihlebih lagi kepada para aulia seperti Syekh Abdul Qadir Jailani.
Karena semua orang yang dikultuskan baik itu para Utusan Tuhan
maupun para wali, maka ruh dan jiwa mereka berada dalam
penderitaan dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan.
Karena itu sesungguhnya tak ada perantara dalam doa (wasilah)
antara seorang hamba dengan Tuhannya.
Bila sesungguhnya para Utusan Tuhan yang sejati, yang telah
berada di dalam kepastian kebenaran, dan yang telah mewariskan
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Kitab-kitab Suci Tuhan yang hingga kini menjadi pegangan seluruh
umat yang beriman di bumi ini saja mencontohkan sebuah sikap
hidup dengan segala kerendahan hatinya dan kesetiaannya kepada
Tuhan hingga akhir hayatnya, maka sebagai umat yang beriman
sudah semestinya menjauhkan diri dari merasa ‘paling benar’,
‘paling suci’. Karena kesucian dan kerendahan hati adalah
keniscayaan jalan kebenaran Ilahi.
Telah 20 tahun kami disucikan Tuhan di Eden dan selama
itu pula kami menjalankan Amanah-amanah Tuhan, menyampaikan
Wahyu-wahyu yang diterima Paduka Bunda kepada seluruh umat
Tuhan. Tetapi tak ada satu pun di antara kami yang dapat
memastikan dan menjaminkan diri kami bisa terus menerus berada
di Eden menjalankan Amanah Tuhan karena setiap saat kami bisa
tersalah, dan setiap saat pula kami bisa mendapatkan sanksi dari
yang ringan sampai yang berat dan dikeluarkan dari Eden. Namun
kami percaya seutuhnya bahwa Kasih dan Karunia Tuhan yang tak
terhingga selalu ada, karena kami telah merasakannya. Dan kami
percaya Tuhan senantiasa menjaga setiap investasi kebaikan,
pengorbanan dan perjuangan hamba-hamba-Nya.
Pengampunan dan Kasih-Nya serta doa yang terus kami
panjatkan dan kesungguh-sungguhan bersuci membuat kami
diperkenankan Tuhan hingga saat ini masih bisa berada di Eden,
menjalankan Amanah-Nya. Semua pekerjaan menjalankan Amanahamanah-Nya yang kami kerjakan, tak pernah kami dapat
memastikan seutuhnya apakah pekerjaan kami itu telah benar di
Sisi-Nya atau telah sesuai dengan yang dikehendaki-Nya atas
pekerjaan itu karena Amanah-Nya berada di dalam keliputan
Kemahatakterhinggaan-Nya, sementara diri kami masih berada
dalam keterbatasan dan ketidaksempurnaan.
Maka rasa kepenuhan dengan kecemasan pun selalu
menyertai kami dalam menjalankan Amanah Nya. Adakah pekerjaan
kami benar di Sisi Tuhan? Adakah Tuhan berkenan atas pekerjaan
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kami itu? Pertanyaan itu terus mengiringi setiap langkah kami di
dalam menyusuri Amanah Tuhan. Tapi perasaan itulah yang
menyelamatkan kami dalam meniti Jalan-Nya. Jadi jangankan
memikirkan kekurangan dan kesalahan orang lain, memikirkan
pensucian diri kami pun tak pernah selesai, apalagi menilai dan
menghakimi orang lain.
Jadi bila ada seseorang yang memastikan eksistensi dirinya
mengetahui segalanya tentang Tuhan, sungguh dia sebenarnya tidak
mengetahui apa-apa. Apalagi kemudian di dalam ketidaktahuannya
itu mereka mengambil Otoritas Tuhan dan menghakimi sebuah
keyakinan di luar pengetahuannya sebagai sesat dan menyesatkan.
Padahal kesempitan dan kecupatan mereka yang tidak mengenali
Kemahaluasan Ilmu Ketuhanan dan Kewahyuan-lah yang
menjadikan mereka tidak bisa melihat Kemahatakterhinggaan
Tuhan dalam Kewahyuan-Nya.
Maka seharusnya para ulama itu tak memasuki Ranah Ilahi,
yang merupakan Hak Prerogatif Tuhan, ranah yang sama sekali
manusia tak mengetahuinya, kecuali Tuhan yang membukakannya.
Bila mereka mengenalnya sedikit saja, maka tentu mereka tak akan
gegabah memberikan fatwa sesat dan menyesatkan kepada Eden.
Karena fatwa yang dikeluarkan MUI dengan pengetahuan yang
diterima Paduka Bunda Lia Eden dari Tuhan itu sungguh sangat
bersenjangan.
Pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Terhadap alam
materi yang dapat dilihatnya saja dia tak pernah sampai kepada
pengetahuan yang sesungguhnya. Adakah mereka mengetahui mana
materi yang terbesar maupun yang terkecil di alam semesta ini? Bila
mereka tak mengetahuinya, jangan masuki Ranah Ilahi yang tak
terhingga, karena ketentuan Kewahyuan ada di Sisi Tuhan dan
jangan pula menghakimi. Maka berendah hatilah di Hadapan Tuhan
dan janganlah memastikan sesuatu yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan akan hal itu
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Makrokosmos dan mikrokosmos Tuhan itu tak berhingga. Di
antara bintang yang terbesar masih ada yang lebih besar dan
terbesar. Di antara materi yang terkecil masih saja dapat dibagi dan
masih ada yang terkecil lagi. Maha Suci Tuhan Yang Maha Tak
Terhingga. Maka, bila di alam materi saja manusia tak mengetahui
materi yang terkecil maupun yang terbesarnya, bagaimana mungkin
seseorang itu dapat menyatakan kesesatan seseorang? Kesesatan dan
ketidaksesatan itu berada dalam Ranah Ilahiyah dan hanya Tuhanlah yang mengetahuinya. Maka bersabar dan membuka diri adalah
pilihan terbaik dan biarkan waktu dan semesta yang
membuktikannya.
Tuhan itu mempergulirkan seluruh makhluk-Nya dalam
perguliran yang siklikal bagai jarum jam, di antara terang dan gelap.
Jadi
bagaimana
mungkin
manusia
dapat
mengegokan
pencapaiannya apalagi kebenarannya. Hanya mereka yang tidak
mengerti sajalah yang memastikan dirinya adalah benar, dan
memastikan orang lain berada di dalam kesesatan atau kegelapan.
Yakinlah, sesuatu yang bukan datang dari Tuhan, maka akan
hilang karena ketidakbenaran itu tak akan bertahan. Demikian
hukum semesta menyatakannya. Sebaliknya sesuatu yang datangnya
dari Tuhan akan bertahan karena Tuhanlah yang menghendakinya
dan mengayominya. Dan sesuatu yang datangnya dari Tuhan,
niscaya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Karena tiadalah
Tuhan menganugerahkan sesuatu apabila bukannya untuk kebaikan
dan keselamatan umat-Nya.

Perbedaan Risalah Kenabian Dengan Penyesatan Jin
dan Setan
Sesungguhnya ada perbedaan yang sangat jelas antara
pekerjaan jin dan Malaikat Jibril. Jin itu tidak stabil, fluktuatif,
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hanya menyajikan hal-hal semacam sulap-sulapan, kesaktian, dan
menjerumuskan manusia pada keegoan dan keakuan serta
kemusyrikan. Dan semua itu adalah jalan pintu masuk yang sangat
lapang bagi iblis untuk mengintervensi manusia. Output yang
dihasilkan dari pertemanan seseorang dengan jin dapat dirasakan
dan dicermati dengan jelas. Sebagaimana jin atau iblis memang
mendekati manusia karena mereka ingin mengambil harkat dan
kodrat kemanusiaan, maka upaya mereka tak akan jauh dari upaya
penyesatan. Kalau toh mereka terlihat bermain di wilayah ‘kebaikan
atau kebenaran’, tetap saja dapat dilihat tipu dayanya.
Jin atau iblis berupaya agar terjadi kerusakan, kehancuran
dan kekiamatan atas bumi ini. Sedangkan peranan Malaikat adalah
di wilayah yang sebaliknya, yaitu memakmurkan dan
menyejahterakan bumi, menghindarkan terjadinya kekiamatan bumi
ini. Iblis menyeru manusia kepada pertikaian, konflik dan perang
demi kehancuran manusia dan buminya. Sedangkan Malaikat
menyeru pada perdamaian dan persaudaraan dalam penyembahan
kepada Tuhan Yang Satu demi kesejahteraan dan harkat kemuliaan
umat manusia.
Di akhir zaman inilah tabir pertemanan manusia dengan jin
dan iblis terbuka karena sudah waktunya pergiliran perubahan
kodrat. Dan mereka berlomba-lomba untuk menipu manusia agar
mereka dapat bertukar kodrat dengan manusia yang berhasil
diperdayainya. Jangan heran apabila kini habitat manusia berubah
menjadi ber-habitat jin/iblis yang suka pada peperangan, kerusakan
dan kejahatan-kejahatan keji lainnya sebagaimana juga kini kita
menyaksikan perilaku kejahatan pada saat ini yang di luar batas
perikemanusiaan dan juga peristiwa kerasukan-kerasukan massal.
Itu karena iblis kini dengan bebasnya dapat merasuki manusia dan
membuatnya melakukan pekerjaan mereka.
Itulah tandanya umat manusia ini telah dikuasai oleh iblis
karena perilaku kemusyrikannya. Dan Tuhan menyatakan bahwa
425

penyebab yang terutama adalah karena bangsa ini menolak
Pertolongan Tuhan melalui Malaikat-Nya, maka, jin dan iblis
bereuforia merasuki manusia tanpa bisa dicegah dan melakukan
kejahatan yang disukainya. Ketika Surga ditolak, maka Neraka
bergolak. Itulah yang terjadi dan itulah jawaban atas banyaknya
peperangan dan kejahatan keji yang marak terjadi saat ini.
Malaikat Jibril sebagai Utusan Tuhan kepada manusia selalu
membawa ajaran yang konsisten dari zaman ke zaman, yaitu
Ketauhidan, mengajak manusia menyembah Tuhan Yang Maha Esa,
mengajarkan kesucian, kebaikan dan kebenaran dalam keindahan
yang harmoni. Beliaulah yang membawa Ayat-ayat Tuhan di setiap
Kerasulan. Dan di akhir zaman ini, Malaikat Jibrillah yang
diamanahkan Tuhan untuk membuka makna dari ayat-ayat
mutasyabihat dan ayat-ayat terahasia di seluruh Kitab-kitab Suci
Tuhan.
Tujuan Malaikat Jibril diturunkan ke dunia dari zaman ke
zaman yang dijelaskan di Al Quran selalu membawa ketauhidan dan
mengingatkan hari pertemuan dengan Tuhan sebagaimana
termaktub di dalam Al-Quran surat An Nahl ayat 2 dan Al Mukmin
ayat 15.
Kitab Suci Al Quran, Surat An Nahl ayat 2:
Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa) wahyu
dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di
antara hamba-hamba-Nya, yaitu: "Peringatkanlah olehmu
sekalian, bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan
Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku".
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Mukmin ayat 15:
15. (Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang mempunyai
`Arsy, Yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintahNya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-
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hamba-Nya, supaya dia memperingatkan
tentang hari pertemuan (hari kiamat).

(manusia)

Itulah kewenangan Malaikat Jibril dan pada kedua hal itulah
yang dibukakan kehakikian maknanya olehnya, karena tak ada
seorang pun yang dapat menjelaskan tentang hari pertemuan itu.
Hanya Tuhan sendiri yang menjelaskannya dan yang membawanya
adalah Malaikat Jibril.
Bahwa hari pertemuan itu adalah turunnya Malaikat Jibril
untuk mengadakan pertemuan semua agama sebagaimana itu
adalah merupakan pertemuan kebenaran semua agama. Ada pun
hakekat semua agama dipertemukan dalam penyatuan semua agama
yang difatwakan Tuhan. Maka sesungguhnya hari pertemuan itu
adalah salah satu tema verbal pada saat umat manusia mengalami
proses kiamat. Sehingga makna hari pertemuan itu janganlah
diartikan melulu sebagai hari kiamat.
Selama 20 tahun perjalanan Takdir Eden, Tuhan telah
menurunkan banyak sekali pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu,
yang runtut dan konsisten dituliskan oleh Paduka Bunda Lia Eden.
Dan itu sesungguhnya tak bisa dilakukan oleh Paduka Bunda yang
awam. Simaklah segala Pewahyuan yang telah beliau tuliskan.
Kedalaman dan jangkauan isinya sungguh luar biasa dan melampaui
pengetahuan masa kini. Dan bagaimana ayat-ayat di dalam Kitabkitab Suci yang telah berumur ribuan tahun, maknanya terkorelasi
dalam penjelasan Malaikat Jibril saat ini karena banyak keadaan
yang disebutkan di dalam Kitab-kitab Suci itu baru memiliki muatan
makna yang justru baru terkorelasikan dengan peristiwa-peristiwa
pada masa kini.
Demikian Paduka Bunda Lia Eden telah menuliskan rahasia
Kitab-kitab Suci melalui Pewahyuan dan penjelasan Malaikat Jibril.
Demikian Tuhan Sang Pemilik Kitab-kitab Suci berkenan
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menunjukkan
betapa
Kitab-kitab
Suci-Nya
itu
saling
menyempurnakan satu sama lainnya dengan begitu indah dan
agung. Dan ketuntasan penjelasannya menempuh bermilenium
waktu. Demikian Tuhan menunjukkan melalui Utusan-Nya
kekekalan makna dari segenap Kitab-kitab Suci-Nya. Taklah seorang
manusia, sebagaimana Paduka Bunda, mampu menuliskannya
apabila bukannya beliau adalah Utusan Tuhan yang sejati.
Sungguh keimanan kaum Muslimin bahwa Muhammad
adalah seorang Nabi adalah oleh karena Wahyu-wahyu Tuhan yang
diterima beliau. Dan dahulu pun Nabi Muhammad mendapat
keyakinan bahwa yang mendatangi beliau adalah Malaikat Jibril
juga, melalui Wahyu-wahyu Tuhan yang disampaikannya kepada
beliau. Kewahyuan yang mengandung penjelasan-penjelasan luar
biasa dan melampaui zaman itulah yang merupakan mukjizat dan
membuat umat manusia beriman. Maka simaklah Kewahyuan yang
terkini, niscaya memiliki kesamaan dan benang merahnya dari
Kewahyuan dahulu maupun kini.
Maka mari membuka hati untuk bisa melihat Kebenaran
Tuhan dengan kejernihan hati dan pikiran, dan bertanyalah kepada
Tuhan langsung di dalam doa-doa dan sholat Anda kepada-Nya dan
juga melalui Kitab Suci Al Quran dengan memohon Petunjuk Tuhan.
Benarkah kami bersama Malaikat Jibril? Karena hanya Wewenang
dan Otoritas Tuhan sematalah yang dapat menjawabkannya untuk
Anda.
Salam Kasih
Jakarta, 2 Juli 2016
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Tanggapan atas Berita Dukungan Eden
terhadap Bapak Ahok

B

eberapa kali saya mendapatkan postingan di akun
Facebook saya yang seolah mengutip pernyataan Paduka
Bunda Lia Eden atas Pak Ahok. Maka, untuk memberikan
kejelasan dan kelengkapan tentang duduk perkara yang
sesungguhnya, saya membuatkan catatan kecil untuk hal itu.
Sesungguhnya kami ini telah bersumpah dan berjanji kepada Tuhan
untuk senantiasa berada di garis kenetralan, dan tak melibatkan diri
dalam persengketaan apa pun, terlebih di dalam ruang perpolitikan.
Dan juga tak melibatkan diri dalam perkoalisian apa pun, apalagi
dukung-mendukung untuk sebuah kekuasaan. Kami bersumpah
hanya akan menjadi pelayan Tuhan, menyelenggarakan segala
Amanah Tuhan sehingga tidak ada aktivitas kami di Eden kecuali
atas Izin dan Perkenan-Nya semata. Kami menyampaikan Amanahamanah Tuhan kepada siapa pun kami diperintahkan-Nya untuk
menyampaikannya.
Demikianpun apa yang kami sampaikan kepada Pak Ahok itu pun
adalah Amanah Tuhan semata. Bahwa Tuhan ingin mengedepankan
beliau sebagai presiden di negeri ini, adalah karena beliau dinilai
Tuhan cocok untuk memenuhi tugas tersebut. Namun setelahnya,
terpulang kepada Tuhan dan penyikapan Pak Ahok atas ketetapan
itu, karena Tuhan pun sesungguhnya memiliki kriteria sendiri ketika
menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin sebuah negeri.
Sedangkan kami sendiri selalu berada di dalam koridor sumpah
kami kepada Tuhan tersebut.
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Sejak pertama kali saya bertemu dengan Paduka Bunda Lia Eden di
tahun 1996, kami telah diperjalankan Tuhan untuk menjadi saksi
atas segala peristiwa yang terjadi di negeri ini (baca Ora et Labora di
Website Komunitas Eden). Dan kami selalu menyampaikan Wahyuwahyu-Nya karena di negeri inilah Tuhan menurunkan Wahyuwahyu-Nya kembali. Bagaimana bangsa ini mensikapinya, itu semua
terpulang kepada Tuhan. Sebab kewajiban kami hanyalah
menyampaikannya.
Sejak dari zaman Pak Harto berkuasa, kami telah menyampaikan
Peringatan Tuhan agar bangsa ini meninggalkan kemusyrikan dan
menyelenggarakan pertobatan menyeluruh bagi bangsa ini. Setiap
rezim berganti, dua hal itulah yang senantiasa kami sampaikan
kepada penguasa negeri ini. Tetapi hingga kini Peringatan Tuhan itu
tak dipandang sama sekali. Karena para pemimpin negeri ini,
bangsa ini dan juga para pemuka agama tak bisa melihat kesalahan
mereka itu.
Dan telah 20 tahun kami menyampaikan Peringatan Tuhan kepada
para penguasanya maupun kepada bangsa ini, tetapi bangsa ini lebih
memilih membelakangi-Nya. Sedangkan penguasanya dengan
dorongan ulamanya memilih memenjarakan kami yang
menyampaikan Peringatan-Nya.
Namun betapapun bangsa ini membelakangi-Nya, Tuhan dengan
Kasih-Nya tetap mengedepankan beberapa dari anak bangsa ini yang
layak untuk dijadikan pemimpin bagi bangsanya. Pak Jokowi
Widodo dan Pak Basuki Tjahaya Purnama adalah anak-anak terbaik
bangsa ini. Tampilnya mereka berdua adalah dalam Rancangan
Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena mereka adalah orang-orang yang
memiliki ruh mulia, yang dapat menjadi seorang pemimpin yang
baik bagi bangsanya.
Pak Jokowi itu ruhnya adalah Krishna, Utusan Tuhan di masa silam.
Sementara Pak Ahok ruhnya adalah ruh ksatria utama di masa silam
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yaitu Hanoman dan Sun Go Kong, pejuang kebenaran yang tangguh
menghadapi segala tantangan. Demikian, Tuhan menyampaikan
uluran tangan pertolongan kepada keduanya. Hanya sayangnya,
Pertolongan dan Peringatan Tuhan yang kami sampaikan tak
mendapatkan respon positif dari keduanya.
Presiden Jokowi tak menanggapinya. Kami juga tak tahu, adakah
surat yang kami sampaikan itu sampai ke tangan beliau atau tidak.
Sedangkan Gubernur Basuki Tjahaya Purnama menyatakan enggan
membaca surat yang kami sampaikan, beliau hanya meminta
asistennya untuk membacanya.
Ketika Tuhan menunjuk seseorang secara langsung untuk menjadi
pemimpin sebuah negeri, maka niscaya menjadi Utusan Tuhan-lah
seorang yang ditunjuk-Nya itu. Dan bilakah seseorang itu menjadi
Utusan Tuhan? Ialah bila dia mau berkomitmen secara mutlak
kepada Tuhan dan menjalani hidup kudus, sebagaimana yang
dikehendaki-Nya. Sedangkan Pak Ahok sendiri juga tak merespon
uluran Tangan Tuhan yang diberikan kepadanya.
Sedangkan komitmen bersuci itu dibutuhkan demi mendapatkan
kelapangan Berkah, Petunjuk dan Solusi dari Tuhan, sebab hanya
Tuhan-lah yang dapat menolong bangsa ini dari kesulitannya.
Sungguh, bangsa ini tak akan pernah bisa keluar dari himpitan,
kesulitan dan berbagai malapetaka yang dihadapinya. Hanya Tuhan
yang dapat membebaskan bangsa ini dari kejahatan yang telah
meliputi sekujur tubuhnya yang tak kunjung disadarinya.
Jokowi yang Krishna, dan Ahok yang Hanoman sekalipun tak akan
dapat membebaskan bangsanya dari kejahatan yang meliputinya,
apabila bukannya karena Tuhan yang menolongnya. Sedangkan
mereka tak menanggapi Pertolongan Seruan Tuhan yang
disampaikan Utusan-Nya kepada keduanya.
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Berhasilkah keduanya melewati segala rintangan dan tantangan yang
dihadapinya setelah mereka mengabaikan Peringatan Tuhan, biarlah
waktu dan semesta yang menyatakannya. Walau sesungguhnya
dalam hati kecil, kami sangat mencintai dan menaruh harapan
kepada keduanya untuk dapat menolong bangsa ini, tapi kami juga
iba karena mereka mengabaikan Risalah Tuhan yang disampaikan
kepadanya. Padahal kesuksesan bergantung pada Keridhoan Tuhan
kepada mereka.
Namun bagi kami, kewajiban itu telah kami tunaikan. Demikianlah
sikap para penguasa dan bangsa ini tak beranjak setelah dua puluh
tahun Peringatan Tuhan disampaikan, dan keadaan bangsa ini sudah
sedemikian memprihatinkan.
Tak akan ada revolusi mental sebelum pertaubatan menyeluruh
terjadi pada bangsa ini. Dan tak akan ada berkah serta karunia, bila
penyekutuan terhadap Tuhan dibiarkan marak terjadi. Dan tak akan
ada Pertolongan Tuhan, bila Utusan-Nya didurhakai dan di
kriminalisasi. Surga dan Neraka adalah pilihan, dan bangsa ini
sedang memilihnya. Dan menjadilah bangsa ini diliputi oleh
kejahatannya sendiri dan berbagai permasalahan yang tak
berkesudahan.
Tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna.
Demikianlah Bapak Basuki Tjahaya Purnama. Harapan kami semoga
keberanian yang beliau miliki diiringi dan disempurnakan dengan
kerendahan hati, lagi santun dalam berkata-kata.
Banyak hal baru bisa diberkati Tuhan. Ahok dan Jokowi memang
Pilihan Tuhan dan niscaya karena itu
penauladanan
kepemimpinannya adalah berkah. Adapun keberkahan perlu diikat
dengan kesucian. Kalau tidak, penauladanan tak berkah, atau
penauladanan tak menjadi penauladanan, apabila Wahyu Tuhan
yang memuliakan keduanya tidak dihargai.

432

Seperti pokok pohon yang mengering di musim hujan. Keberkahan
diadakan hanya demi untuk kebajikan pengabdian bagi bangsa yang
tak tahu kalau Tuhan sedang mendiamkannya. Naungan Tuhan
sedang diangkat dari negeri ini. Jokowi, Ahok yang sedang
dimuliakan Tuhan tak memahami keberkahan Wahyu Tuhan yang
mendatanginya. Ketika Wahyu Tuhan disikapi seperti surat biasa,
maka ia disikapi tak sebagaimana mestinya. Figur Wahyu dan figur
keberkahan dan figur tulah pun menjadi bisa dijelaskan dengan
kriteria yang kongkrit. Dengan demikian pemahaman tentang
keberkahan karena Wahyu dapat dibedakan dengan keberkahan atas
kebajikan yang dilakukan olehnya sendiri. Begitu pun dengan tulah
dari kesalahan sendiri dapat dibedakan dengan tulah pengabaian
terhadap Wahyu Tuhan.
Maka itu seperti pohon yang kering di musim hujan. Keberkahan
yang teradakan untuk membalas kebajikan tak seperti keberkahan
karena dimuliakan Tuhan. Pengabaian terhadap Wahyu Tuhan
menjadikan keberkahan yang diterimanya bukan menjadi
keberkahan baginya, karena buah kebajikannya juga tak dihargai
sebagaimana mereka tak menghargai Wahyu Tuhan. Cobaan-cobaan
yang mendatangi diri mereka itulah yang bagaikan pohon yang
mengeringkan dirinya sendiri.
Tak terjadi keajaiban perubahan pada suatu negeri apabila tak
membuka diri pada Wahyu-wahyu Tuhan yang diturunkan di negeri
ini, walaupun pemimpinnya bijak bestari dan penuh pengorbanan.
Terang jadi gelap, kalau Ketentuan Tuhan terabaikan.
Kisah Jokowi dan Ahok menjadi pahlawan pengubah status quo di
negeri ini berkurang artinya ketika Tuhan membuka tabir tulah
penolakan atas Wahyu-Nya. Keberanian dan kebajikan dan kerja
keras mereka menjadi pembuka kemaslahatan bangsa yang selama
ini gersang oleh karena korupsi. Itu adalah contoh yang baik bagi
bangsa Indonesia. Akan tetapi Wahyu Tuhan yang memuliakan
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mereka, yang telah diabaikannya, juga menjadi contoh Wahyu
Tuhan Yang Maha Keramat.
Semoga catatan kecil ini memberikan pencerahan bersama.

Jakarta, 12 April 2016

Abdul Rachman Eden
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Refleksi: Dialektika Perubahan
Ubahlah dirimu, maka realitas di luar dirimu akan
mengikuti perubahanmu. Dan jadikan realitas di luar
dirimu sebagai sarana perubahan dirimu.

D

i tengah hiruk-pikuk keadaan seperti sekarang ini, saya
mencoba untuk merenung, berintrospeksi diri, menasehati
diri sendiri apa sesungguhnya yang keliru dari sebuah
perjuangan yang telah dilakukan. Demikian saya ingin berbagi
dengan semua sahabat-sahabat tercinta, hasil introspeksi saya itu.
Bahwa bukan tugas manusia mengubah dunia, tapi tugas
manusia adalah mengubah dirinya sendiri. Saat dia mengubah
dirinya, dunia pun akan mengikuti perubahannya. Maka, jadikanlah
realitas di luar diri menjadi sarana untuk mengubah diri menjadi
lebih baik. Jangan bernafsu untuk mengubah realitas yang berada di
luar diri, karena realitas di luar diri bukanlah tanggung jawab Anda.
Tanggung jawab manusia hanyalah pada dirinya. Maka ia tak
ditanya tentang realitas yang berada di luar dirinya, tetapi hanya
ditanya dan dimintai pertanggung jawaban atas diri sendiri. Karena
itu mari mengubah diri karena semesta akan mengikuti perubahan
itu.
Hanya mereka yang menjadikan realitas di luar dirinya untuk
mengubah dirinya-lah yang dapat melihat kehakikian kebenaran
dari perubahan realitas semestanya. Seorang yang berada dalam
kesadaran ini, tak akan memiliki kemarahan, kekesalan dan sakit
hati dalam dirinya, kendatipun dia berada di ujung pembusukan
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realitas yang paling busuk sekalipun. Karena dia telah melihat
keseluruhan dari partikularitas yang ada secara utuh. Di mana di
setiap pembusukan, telah menanti benih baru yang akan tumbuh.
Itulah regularitas dari semesta-Nya.
Mari bersama memulai mengubah dunia dengan mengubah
diri sendiri dan menjadikan realitas sekeliling diri untuk menjadi
trigger bagi perubahan diri. Maka kita akan melihat segala
kekurangan yang berada di luar diri kita sebagai bagian dari proses
menuju kesempurnaan.
Maka kita akan berada dalam kegairahan hidup yang terusmenerus dan merayakan setiap langkah perjuangan dengan senyum
kebahagiaan, bukan dengan kemarahan ataupun kejengkelan atau
pun menyalahkan keadaan. Karena keadaan itu adalah pantulan dari
diri kita sendiri. Kemarahan dan kejengkelan tak menghasilkan apaapa, selain kemudaratan. Jangan pula membawa kebenaran dengan
kemarahan dan emosi, apalagi pamrih, karena itu bukanlah jalan
kebenaran.
Mari bersama kita teruskan perjuangan dengan rasa bahagia
dan penuh rasa syukur. Sungguh merugilah bila kita semua
melewatkan setiap detik dan menit dalam kehidupan ini untuk
kemarahan, kejengkelan dan caci maki.
Mari bersama mengubah paradigma berpikir dari negatif
menjadi positif, dari “lingkaran setan” menjadi “lingkaran Ilahi”,
dari “Neraka” menjadi “Surga”. Karena dunia ini dibentuk oleh akal
dan kesadaran, maka mari bersama menjernihkan pikiran dan
kesadaran kita agar realitas di luar diri kita pun menjadi jernih.
Jangan bernafsu untuk mengubah lingkungan dan realitas
yang ada di sekitar diri sebelum bening hati kita, lihatlah sedalamdalamnya masih adakah keakuan dan keegoan dalam diri. Bila telah
melihat kebeningan hati sendiri, melangkahlah dan sampaikanlah
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kebenaran yang kita yakini itu. Itulah tugas manusiawi yang telah
kita tunaikan.
Dan bila itu yang dilakukan, maka tak ada kemarahan dan
kejengkelan yang meliputi diri, walau kebenaran yang disampaikan
belum mendapatkan respon. Karena semesta memiliki mekanisme
sendiri untuk menerbitkan sebuah kebenaran yang akan
dimenangkannya.
Demikian pula
bila masih ada pamrih dan keegoan,
hentikanlah langkah sejenak, tunggu sampai dapat memastikan hati
telah benar-benar jernih. Kebenaran hakiki itu niscaya menang,
karena masa dan waktu yang akan menyatakannya. Maka, bersabar
merupakan prasyarat dari kemenangan kebenaran.
Dan sumber dari ketidakbahagiaan adalah mengharapkan
orang lain atau realitas di luar diri berubah sesuai dengan yang
diinginkan. Dan juga janganlah pernah berhenti di satu titik
perhentian. Karena bila berhenti dan merasa sudah sampai, maka
menjadilah itu berhala. Karena selama nafas masih berdenyut, maka
perjalanan masih terus berkelangsungan. Jadi, teruslah berupaya
dan berproses untuk menjadi lebih baik.
“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar
dalam kerugian, kecuali orang–orang yang beriman, dan
berbuat kebajikan dan saling menasehati dalam kebenaran
dan saling menasehati dalam kesabaran”. (Al Quran, al
Ashr: 1-3).
Jakarta, 16 April 2016
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CERMIN

S

eperti banyak orang yang mencintai bangsa ini, mencintai
umat Islam dan lebih jauhnya mencintai perdamaian dan
kerukunan antar umat beragama, saya seringkali merenung
memikirkan gerangan apa yang salah dengan begitu maraknya
peristiwa intoleransi, radikalisme serta terorisme yang memiriskan
hati. Karena, sesungguhnya mewujudkan kedamaian dan
kemanusiaan adalah tanggung jawab bersama. Dan kebetulan
beberapa hari yang lalu saya mendapatkan postingan dari seorang
sahabat yang kemudian menginspirasi saya untuk menuliskan
renungan pendek ini.
“Terorisme itu tidak lahir dari pemahaman atas doktrin
agama. Terorisme lahir karena adanya ketidakadilan. Para pelaku
teror adalah mereka yang tersisihkan secara ekonomi dan sosial ”,
demikian tulis sahabat saya itu. Secara normatif pernyataan itu tentu
benar adanya karena tidak ada ajaran agama yang mengajarkan
seseorang boleh membunuh sesamanya. Akan tetapi, adalah juga
fakta yang tak dapat dipungkiri bahwa mereka yang disebut sebagai
teroris adalah mereka yang menyebut dirinya sebagai mujahid yang
sedang berjuang untuk kemuliaan dan kehormatan agamanya, yaitu
Islam.
Dan saya sendiri sempat mengenal mereka dari dekat ketika
sama-sama berada di penjara Cipinang. Dua tahun lebih saya di
penjara itu, dan saya menjadi saksi bahwa mereka memang benarbenar sedang “berjuang” untuk agamanya dengan penuh
pengorbanan dan resiko atas perjuangannya itu.
Ketimpangan dan ketidakadilan memang bisa jadi
melahirkan terorisme, namun itu hanyalah salah satu varian saja.
Karena tentu saja banyak varian lain yang bisa membuat seseorang
memilih menjadi teroris. Sedangkan kesemuanya itu sudah saling
terkait sehingga tak mudah untuk mengurainya. Maka yang pertama
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harus dilakukan adalah perenungan mendalam dengan kejernihan,
kebeningan dan kerendahan hati agar bisa melihat akar masalah
yang sesungguhnya.
Dalam rentang perjalanan 1437 (seribu empat ratus tiga
puluh tujuh) tahun umat Islam, inilah masa-masa yang paling kelam
yang dialami umat Islam. Akan seberapa panjang kegelapan
menyelimuti Umat Islam? Itu semua terpulang kepada umat Islam
sendiri, bagaimana menyikapi keadaan ini. Setiap umat mengalami
pasang surutnya. Dan kini umat Islam-lah yang sedang
mengalaminya dan sedang berada di titik kejatuhannya.
Sedangkan, tak akan ada sebuah kebangkitan dan perbaikan
atau perubahan diri bagi seseorang atau bagi suatu umat, bila orang
atau umat tersebut tak menyadari kesalahannya dan menginsafinya.
Sebagaimana telah saya tuliskan dalam perenungan sebelumnya
bahwa yang terutama adalah merubah diri, sebelum merubah
realitas di luar diri. Sedangkan realitas di luar diri akan berubah
mengikuti perubahan dalam diri (Baca: Refleksi Dialektika
Perubahan).
Sedangkan, kesadaran dan introspeksi itu masih sangat jauh
dari umat Islam, yang masih saja saling menyalahkan di antara
sesamanya, atau menimpakan kesalahan kepada pihak lain di luar
dirinya. Lalu bagaimana akan bisa menyelesaikan permasalahan dan
memperbaiki keadaan apabila yang terjadi justru menuduh dan
mencari pihak lain sebagai biang keladi keterpurukan dan kejatuhan
itu. Dan inilah yang sesungguhnya memprihatinkan saya.
Padahal jutaan umat Islam menunggu uluran tangan dan
pertolongan, baik mereka yang berasal dari Timur Tengah, Afrika
dan juga Asia, semua perlu mendapatkan pertolongan. Keadaannya
sudah sangat darurat, kondisi Yaman pasca pemboman koalisi Saudi
Arabia sungguh memprihatinkan, belum lagi keadaan Syiria saat ini
sungguh memilukan. Dan tak ada yang bisa diharapkan dari negaranegara itu, harapannya adalah pada Indonesia sebagai negara
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dengan umat Islam terbesar di dunia. Sementara di Indonesia
sendiri, keadaannya masih seperti ini, masih saja baku hantam di
antara sesama, saling tuding dan saling mencurigai satu sama lain,
sambil tak menyadari kesalahan yang ada di dalam diri yang justru
harus dikoreksi.
Bisakah untuk tidak saling menyalahkan? Bisakah merajut
kembali kebersamaan untuk saling percaya dan mempercayai?
Bisakah saling berbagi dengan tulus dan ikhlas tanpa prasangka?
Bisakah umat Islam melihat ke dalam dirinya sendiri, tanpa
menyalahkan pihak lain, atas nasib buruk umat Islam saat ini?
Dan bisakah umat Islam berdamai dengan sesamanya, baik
Syiah, Sunni, Ahmadiyah dan mazhab-mazhab yang lainnya?
Bisakah Umat Islam berdamai dengan semua umat Tuhan dan
mempersaudarakannya dengan tulus? Dan masih banyak
pertanyaan semacam ini yang harus ditanyakan kepada diri sendiri.
Karena hanya itulah pintu keselamatan, jalan untuk dapat menebus
kesalahan dan memperbaiki diri.
Dan yang jauh lebih memprihatinkan lagi adalah banyak
tokoh-tokoh Islam sendiri, bahkan dari kalangan yang moderat
sekalipun, yang lebih memilih bersikap “defensive dan apologetic”,
terhadap keadaan nasib umat Islam saat ini.
Banyak di antara mereka lebih memilih teori konspiratif
untuk menjelaskan kepada umat tentang nasib buruk umat Islam
saat ini. Padahal tokoh-tokoh itu yang saya harapkan pandangannya
dapat menyejukkan Umat. Mengapa teori konspirasi yang menjadi
pilihannya? Teori yang menyatakan bahwa Barat, dan Amerika serta
Zionisme-lah yang membentuk radikalisme dan terorisme, untuk
memojokkan Islam. Teori yang menyatakan bahwa organisasi seperti
ISIS, Al-Qaidah, dan organisasi teroris lainnya tak lebih dari
bentukan Amerika dan Zionis. Dan teori konspirasi itu diamini oleh
mayoritas umat Islam dan dianggap sebagai kebenaran yang
sesungguhnya.
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Mengapa teori konspirasi ini sangat disukai kaum
agamawan, padahal teori ini sangat berbahaya bagi moral dan
spiritual umat yang beriman? Padahal berburuk sangka itu sangatlah
terlarang. Nabi Muhammad melarang sikap dengki dan buruk
sangka, karena keduanya dapat menghabiskan kebajikan semudah
api yang menghabiskan kayu bakar.
Dan buruk sangka sungguh berlawanan dengan konsep Islam
sebagai agama pembawa rahmat bagi semesta alam. Alih-alih
menjadi agama yang rahmatan lil alamin, umat Islam justru
menjadikan buruk sangka sebagai ‘pandangan dunianya’ untuk
menjelaskan realitasnya. Saat ini tulah buruk sangka itu sedang
memantul balik kepada sesama umat Islam sendiri.
Kini, hampir seluruh perkumpulan atau organisasi Islam dari
tingkat lokal maupun pusat dan apalagi dunia sulit sekali untuk
bersatu. Mereka senantiasa dipenuhi oleh intrik, dan buruk sangka.
Bila organisasi para ulama dan kyai yang mengklaim sebagai
organisasi moderat saja terpecah belah saat pemilihan ketuanya, dan
tak mudah untuk diakurkan dan dipertemukan kembali, apalagi
organisasi kaum radikal yang mengajarkan kebencian dan
mensyiarkan ‘takfiri’ (mengkafirkan di antara sesama umat Islam).
Kalau boleh saya menyatakan bahwa radikalisme dan
terorisme adalah wujud matang dari sikap dan pandangan dunia
umat Islam sendiri, yang sedang memaksimal akibat keegoan dan
superioritasnya dalam beragama.
Bisakah dimengerti seorang beriman meledakkan dirinya di
masjid saat sesama saudaranya yang beriman sedang melakukan
shalat, menyembah Allah Tuhan semesta alam yang sama-sama dia
sembah? Bagaimana mungkin hal semacam itu bisa terjadi? Inilah
kemaksimalan dari tulah dosa buruk sangka yang sedang dituai.
Sudahkah disadari bahwa sebuah kemaksimalan dosa buruk sangka
itu dapat menghanguskan dan membakar apa saja?
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Dan saat ini umat Islam sedang menuainya, di mana tak ada
lagi kepercayaan di antara sesamanya. Semua yang di bangunnya di
runtuhkannya sendiri secara bersama. Demikian Tuhan
membalaskan setiap kesalahan dan dosa sealur dan setimpal dengan
apa yang telah diperbuatnya. Demikianlah buruk sangka dan tak
pernah merasa bersalah dan terus merasa paling benar dan terus
menimpakan kesalahan terhadap pihak lain terhadap nasib yang
menimpanya, mengantarkan umat Islam pada situasi yang
membuatnya semakin terpuruk lebih dalam.
Adakah belum sampai kisah jejak umat terdahulu yang
musnah dan tak tertinggal sisanya? Kecuali puing-puing yang
bercerita tentang kemusnahan suatu umat oleh karena bencana alam
atau oleh karena sebuah peperangan besar yang menghanguskan
peradaban itu. Dan mengapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi?
Itu karena mereka sendirilah yang sedang berlari-lari menuju
kehancurannya dan tak menggubris segala peringatan yang
disampaikan kepada mereka. Itulah apa yang disebut sebagai tulah
kesalahan dan dosa yang memaksimal.
Semesta, adalah tajalliat Ilahi (pengejawantahan Tuhan),
semesta dan waktu tak pernah berbohong, semesta akan
memantulkan balik segala perbuatan yang kita lakukan, adakah itu
kebaikan atau pun kejahatan, sebagaimana cermin memantulkan
balik utuh diri kita.
Maka jangan salahkan realitas dan sistem, karena dia hanya
memantulkan balik semua perbuatan, baik secara individual
maupun kolektif. Ada pepatah yang menyatakan “Buruk rupa cermin
dibelah”. Demikian tanpa disadari, menjadilah kenyataan itu telah
menjadi bagian dari kesadaran kebanyakan umat Islam saat ini.
Di sini saya memang tak menyinggung umat dan bangsa lain
yang ikut bermain dalam keterpurukan umat Islam saat ini. Karena
mereka pun akan mendapatkan pantulan balik dan ganjaran yang
setimpal dengan apa yang telah mereka lepaskan ke alam. Karena
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telah menjadi sistem semesta bahwa Tuhan akan mempergulirkan
kemuliaan dan kehormatan setiap bangsa dan umat sesuai dengan
amal kebajikannya sendiri-sendiri sebagai sistem dan keadilan
Tuhan bagi semua umatnya.
Saya bukannya menafikan kenyataan itu, tetapi
permasalahannya bukan di situ. Ketika akan mencari jalan keluar
dan memperbaiki keadaan, yang paling baik adalah mencari
kesalahan yang ada pada diri sendiri dan kemudian
memperbaikinya. Mengajarkan dan menyiarkan buruk sangka dan
menjadikan teori konspirasi sebagai pandangan dunia hanya akan
membuat umat Islam tak menemukan jalan keluar serta solusi yang
benar. Bahkan itu hanya akan membuat umat Islam semakin jauh
dan semakin dalam keterpurukannya. Karena dipenuhi oleh syak
wasangka, rasa dendam, dan hati yang selalu dipenuhi oleh amarah,
maka timbullah keinginan untuk “berjuang” membela agamanya
dengan cara yang salah, semacam terorisme itu.
Sedangkan adalah tugas kita semua, terutama kaum
agamawan, untuk mengajarkan umat Islam agar menjadi umat yang
rendah hati, menjadi Islam yang sejuk, yang penuh damai, yang
penuh senyum dan bersahaja. Islam yang penuh rahmat dan toleran,
yang berhati jernih dan bening.
Kejahatan dan kebajikan memiliki ruhnya masing-masing
dan tak akan pernah tertukar kejahatan dengan kebaikan, masingmasing akan kembali ke tempatnya masing-masing. Setiap
kesalahan ada ruhnya yang akan menyelimuti seseorang selamanya
dan menjerumuskannya untuk berbuat kesalahan yang sama,
apabila dia tidak bersegera menghapusnya. Sekali berdusta,
selamanya dia tak ingin dusta itu diketahui pihak lain maka selama
itu dia akan berupaya melindungi diri dengan dusta yang lainnya lagi
Dan sekali berprasangka buruk, maka ruh dari prasangka
buruk itu akan terus mengikuti. Dan dia menjadi semacam virus
penyakit dalam saraf yang bersifat addicted dan membuat seseorang
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itu selalu ingin berprasangka buruk terhadap apa pun. Karena itu
sebisa-bisanya harus menjauhkan diri dari buruk sangka apalagi
fitnah. Jernihkan dan beningkan hati serta pikiran dan kesadaran,
karena pikiran dan kesadaran itu mencipta, terlebih apabila telah
dilepaskan ke semesta.
Maka, keadaan carut-marut yang sedang terjadi saat ini
adalah dosa-dosa yang sedang dituai. Maka, sesungguhnya semua
pihak sudah harus menginsyafi bahwa realitas buruk yang menimpa
umat Islam saat ini adalah akibat dari pikiran dan kesadaran kolektif
umat Islam sendiri. Semesta hanya sedang memantulkan balik
segala yang telah dilakukan secara bersama itu.
Kerja semesta itu seperti mesin foto copy, mesin itu akan
mengkopi persis seperti aslinya. Karena alam semesta itu telah
tercipta dengan kebakuan sistemnya yang amat sangat rapi. Dia
telah terprogram secara seksama, dengan timbangan keadilan yang
sempurna dan detil, di mana tidak akan ada seorang pun yang akan
dirugikannya.
Setiap orang yang beragama atau pun yang tidak beragama
akan mendapatkan hasil dari segala perbuatan baik atau buruknya.
Itulah hukum sebab akibat. Siapa yang menanam, dia akan
mengetam hasilnya. Dengan hukum inilah, Tuhan meregulasi semua
kehidupan makhluknya dengan adil dan merata.
Dia-lah Tuhan yang meninggikan langit dan bumi dan
meletakkannya dalam neraca keseimbangan. Karena itu tak ada yang
dirugikannya, karena timbangannya tak akan pernah meleset. Jadi
apa yang menimpa umat Islam saat ini, adalah hasil dari pikiran,
kesadaran dan perbuatan bersama secara kolektif, hasil dan kreasi
dari diri sendiri secara kolektif.
Dan bila hal ini belum juga disadari dan masih terus
berburuk sangka dan menyalahkan pihak lain, dan tidak juga mau
melihat kesalahan dalam diri, dan jika sikap semacam inilah yang
direproduksi secara terus menerus oleh para pemuka agamanya,
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maka penyakit yang menimpa umat Islam tak akan dapat
disembuhkan lagi.
Dan bila demikian, maka tunggulah semesta akan
memantulkan balik buruk sangka itu kembali dengan kadar yang tak
dapat lagi ditanggung. Demikianlah sesungguhnya manusia
menciptakan Nerakanya sendiri, karena dosa-dosanya itu.
Maka mari merundukkan diri dan berendah hati,
berintrospeksi diri. Bukankah Tuhan telah mengajarkan bahwa
setiap nasib buruk yang menimpa seseorang atau suatu kaum adalah
karena dosa dan kesalahan yang mereka perbuat? Dan Tuhan
menyatakan di dalam Kitab Suci-Nya, bahwa bila seseorang itu
senantiasa berada di dalam Kebenaran dan Petunjuk Tuhan, maka
tiadalah kemudaratan dapat menimpanya. Sebagaimana disebutkan
dalam Al-Quran:
“Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu; Tiadalah
orang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila
kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah lah kamu
kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu
apa yang telah kamu kerjakan”. (al-Quran, Al Maidah:
105)

Dari ayat tersebut Tuhan juga mengajarkan kepada
semuanya, terutama umat Islam untuk berpikir positif dan melihat
ke dalam (introspeksi) diri. Karena ada jaminan Tuhan, bila umat
Islam selalu berada di dalam kebenaran, tak mungkin dapat
diciderai, demikian hukum semesta mengajarkannya.
Maka, mari semua bercermin, dan memperbaiki apa yang
kurang pada diri. Dan janganlah bersikap “buruk muka cermin
dibelah. Tetapi gantilah kekerasan di wajah itu dengan keteduhan
dan kedamaian, pandangan mata yang penuh amarah dengan
pandangan yang sejuk. Dan menjadilah indah wajah Islam yang
selalu tersenyum kepada sesama, dan hati yang selalu dipenuhi oleh
cinta-kasih kepada semuanya.
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Semoga Tuhan memberkati perenungan ini dan
membimbing umat Islam secara keseluruhan untuk berintrospeksi
diri, menebus kesalahan dan memperbaiki diri. Dan menjadilah
umat Islam, umat yang rendah hati, dan hanya menebarkan rahmat
bagi semesta, menjadi luruh dalam kebenaran universal serta dapat
melihat kebenaran yang lain sebagai bagian dari kebenaran Tuhan
Yang Maha Tak Terhingga. Semoga “habis gelap terbitlah terang”
akan dapat digapai pada akhirnya. Amin.

Jakarta 21 April, 2016
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Pergulatan Batin Seorang Utusan Tuhan
Proses komunikasi antara manusia Utusan Tuhan dengan malaikat
dan Tuhan terjadi melalui kalbu dalam bentuk rasa dan
pemahaman. Kemudian rasa itu ditransformasikan ke dalam
bentuk verbal dan kemudian dinyatakan oleh Sang Utusan sesuai
dengan bahasanya, dicatat dan dibukukan menjadi Kitab Suci.

S

eperti yang terjadi pada para Utusan, dulu pun, pada awalnya
perasaan galau dan takut dengan Penugasan Tuhan juga
dialami Paduka Bunda. Nabi Muhammad misalnya tak
langsung mempercayai bahwa yang datang kepadanya adalah
Malaikat Jibril saat beliau bertahannus di Gua Hira. Istri beliau, Siti
Khadijah, meyakinkan Muhammad bahwa Malaikat Tuhan-lah yang
datang kepadanya. Khadijah juga mengajak Muhammad kepada
pamannya, Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang juga
meyakinkan Nabi Muhammad bahwa yang datang kepadanya adalah
malaikat pembawa Wahyu Tuhan yang juga datang kepada Nabi
Musa.
Kalau membaca risalah para Nabi, di antara para Utusan
Tuhan itu tak serta merta langsung dapat menerima amanah
kenabian yang diberikan Tuhan kepadanya. Pada awalnya selalu
terjadi pergolakan batin dalam diri setiap Nabi, karena mereka
semua merasa bahwa mereka bukanlah siapa-siapa. Kecuali sebagai
orang-orang yang jenuh melihat realitas di sekitarnya, kemudian
menjauh agar tidak terpengaruh. Saat mereka menjauh, memilih
uzlah atau bertahannus dari hiruk-pikuk dunia itulah, Tuhan
memilihnya menjadi seorang Rasul. Tetapi tidak ada satu pun di
antara para Utusan Tuhan itu yang bercita-cita menjadi Rasul dan
Nabi.

447

Begitupun yang terjadi dengan Paduka Bunda. Kala beliau
menjauh dari kehidupan dunianya dan selebritasnya untuk
mendekatkan diri kepada Tuhan, beliau pun sedang kecewa dengan
realitas sekelilingnya, di mana agama dijadikan sebagai batu
loncatan bagi kepentingan dan karir pribadi, seperti pada Anton
Medan (mantan napi yang menjadi pendakwah). Dan yang lebih
membuatnya sangat kecewa adalah ketika dua kiai besar di negeri
ini, Zainuddin MZ dan Nur Iskandar QS, pun demikian. Mereka
ternyata juga tak memihak kepada kebenaran, tapi justru
mendukung ‘ketidakbenaran’. Padahal Paduka Bunda begitu
sungguh-sungguh dan tulus ingin mengabdikan hidupnya bagi jalan
kebenaran yang benar. Sejak saat itu, beliau lebih banyak
menghabiskan waktunya untuk berdoa dan shalat tahajud dan
mengadukan semua persoalannya kepada Tuhan.
Saat beliau berdoa agar Tuhan menurunkan kebenaran
hakiki, beliau berjanji akan menyerahkan hidupnya untuk
memperjuangkan kebenaran itu. Tepat tanggal 28 Oktober 1995,
saat beliau tahajud, badannya menggigil kedinginan, dan pada saat
itu, beliau mulai dapat mendengar suara kalbunya. Indera batin
beliau menjadi peka, terbimbing dapat melihat keadaan secara lahir
dan batin. Itulah awal mula takdir beliau menjalani kehidupan yang
sama sekali baru. Dan baru enam bulan kemudian, YM Dunuk dan
saya mengenal Paduka Bunda dan bersama-sama menelusuri jalan
yang dibentangkan Tuhan baginya, jalan yang penuh liku dan ujianujian Tuhan hingga saat ini. Disusul kemudian oleh beberapa teman
Salamullah awal (baca Eden).
Pergolakan dan pergumulan kami cukup panjang, Tuhan
memperjalankan kepada kami setahap demi setahap sehingga kami
pada akhirnya sampai pada penjelasan Takdir Surga Eden. Tuhan
betul-betul mengikuti kesadaran dan pemahaman kami dan
membimbingkannya hingga kami sampai pada kesadaran yang
ditetapkannya atas kami.
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Pada awalnya, saya melihat Paduka Bunda adalah fenomena
orang saleh yang disapa Tuhan untuk menolong masyarakat dengan
menjadi penyembuh orang-orang sakit karena pada saat ini sungguh
penyakit-penyakit itu tak terkira banyaknya, banyak sekali penyakit
berat-berat, sedangkan biaya pengobatan juga sangat mahal. Maka
Tuhan pun menurunkan Pertolongan-Nya lewat Paduka Bunda, yang
memang telah menyerahkan diri sepenuhnya untuk mengabdi
kepada-Nya semata.
Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, ternyata
perjalanan Takdir kami tidak berhenti di situ saja. Kami pun
diperjalankan Tuhan untuk menjadi saksi atas segala peristiwa yang
terjadi di Indonesia. Dan Tuhan pun menurunkan Penjelasan-Nya
atas berbagai peristiwa yang terjadi di sekeliling kami dan bangsa ini
sehingga kami dapat memahami keadaan yang sebenarnya. Dan
kami diperjalankan Tuhan untuk aktif terlibat di dalam setiap
momen dan peristiwa bangsa ini, dan kemudian Tuhan
menjelaskannya. Demikian kami kemudian mencatat segala
Penjelasan Tuhan atas segala peristiwa yang kami alami. Kisah
perjalanan awal kami ini sebagiannya bisa dibaca di Ora Et Labora,
Website Komunitaseden.com.
Bahkan, kami pun kemudian diperintahkan Tuhan untuk
menyampaikan Pandangan dan Penjelasan Tuhan atas berbagai
peristiwa tersebut kepada berbagai pihak dari instansi terkait
bahkan kepada Presiden, para pemuka agama dan tokoh-tokoh
masyarakat. Tetapi pada waktu itu, saya masih melihat dan merasa
bahwa fenomena yang terjadi pada Paduka Bunda adalah fenomena
kewalian, walaupun dalam benak saya sebenarnya ada semacam
pertanyaan yang belum terjawab. Karena apabila yang terjadi pada
Paduka Bunda adalah fenomena kewalian, mengapa risalah ketika
menyampaikan teguran dan peringatan Tuhan kepada para
pemimpin bangsa maupun kepada para tokoh agamanya itu sangat
terbuka dan transparan?
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Padahal lazimnya, pengajaran di dunia tasawuf dan
kewalian, sifatnya sangat rahasia dan tidak terbuka. Pengetahuan
yang disampaikannya pun lebih untuk diri pribadi, jadi tidak
diekspos secara terbuka. Dan itu sangat berbeda dengan fenomena
Paduka Bunda, yang sudah sejak awal sudah sangat terbuka
menyampaikan Peringatan Tuhan. Peringatan yang disampaikan
kepada Presiden Soeharto waktu itu misalnya, sangat tandas,
terutama perihal kemusyrikannya.
Penyampaian Risalah Tuhan secara terbuka kepada
masyarakat luas hanyalah domain para Utusan Tuhan. Itulah yang
saya pahami. Tetapi untuk sampai kepada pemahaman bahwa
amanah dan tugas yang dibawa Paduka Bunda adalah risalah
Kerasulan, sangatlah sulit bagi saya untuk menerimanya maupun
Paduka Bunda sendiri. Karena doktrin tidak ada Nabi setelah Nabi
Muhammad bagi kami pada waktu itu serasa sudah final, tak dapat
lagi diutak-atik, seberapapun kebenaran yang disampaikannya.
Sungguh kami bersaksi bagaimana galau dan takutnya
Paduka Bunda ketika dinyatakan Tuhan bahwa beliau adalah Nabi
dan Rasul-Nya. Sementara Tuhan kemudian mendesakkan hal itu
kepada Paduka Bunda berikut segala Argumentasi dan Alasan-Nya
yang sangat logis bahwa beliau adalah Utusan-Nya. Namun, Paduka
Bunda yang tak memantaskan dirinya sebagai seorang Utusan
Tuhan, berusaha menampik penyebutan itu, sedangkan Tuhan terus
mendesakkan hal itu kepada beliau dengan Cara-Nya. Dan proses
agar beliau dapat menerima Risalah Kenabian dan Kerasulan itu
sangat panjang dan sungguh tak mudah.
Beliau menangis berhari-hari dan meminta kepada Tuhan
agar beliau tidak perlu menyatakan diri sebagai Rasul atau Nabi,
tetapi beliau akan terus menjalankan Tugas yang diberikan Tuhan
kepadanya. Dan Tuhan pun sepertinya mengerti, lalu kemauan
beliau itu seperti dituruti Tuhan. Namun setelah beberapa lama,
setelah beliau tenang dan seolah lupa dengan hal itu, Tuhan
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mendesakkan lagi. Demikian berulang-ulang hal itu terjadi.
Agaknya, Tuhan memang memiliki sistem di dalam proses
Pewahyuan yang terkait dengan hirarki Sang Pembawa Risalah.
Demikian kesiapan dan kesediaan Sang Utusan itu pun menjadi
kunci terbukanya Kewahyuan sesuai dengan tingkatan tugas Sang
Utusan.
Tetapi di sinilah menariknya, ketika seorang itu bersungguhsungguh ingin berjuang dan membaktikan diri kepada Kebenaran
Tuhan, namun ia tak memantaskan dirinya menjadi orang yang
dipilih Tuhan menjadi seorang Utusan, dan tak mementingkan
sebuah sebutan baginya kecuali hanya bekerja untuk Tuhan,
demikian Tuhan memilihnya. Demikian karakter seorang Utusan
Tuhan, pikirku.
Namun doktrin “tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad”
membuat perjalanan Takdir Tuhan ini tak mudah kami terima,
pergulatan panjang kami alami sampai akhirnya kami berdamai dan
menerima Ketentuan Tuhan ini. Demikian saya ingin mengisahkan
kegalauan Paduka Bunda ketika pertama kali beliau diminta Tuhan
untuk menyatakan bahwa beliau adalah Utusan Tuhan dan seorang
Nabi.
Ketika Paduka Bunda baru saja menyelesaikan penulisan
buku Perkenankan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir hanya dalam
waktu tak lebih dari dua bulan, dari ketiadaan pengetahuan, buku itu
terlahirkan. Dan Tuhan bertanya kepadanya, “Dari manakah kamu
mendapatkan pengetahuan tentang semua yang kamu tuliskan itu?”
Paduka Bunda menjawab, “Dari Malaikat Jibril”. Lalu Tuhan
bertanya lagi, siapakah manusia yang dapat berbicara dengan Tuhan
secara langsung dan mendapatkan bimbingan dari malaikat Jibril?
Hanya seorang Rasul dan Nabi-lah yang dapat berkomunikasi
dengan Tuhan dan mendapat bimbingan dari Malaikat Jibril.
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Banyak pertanyaan dan Penjelasan Tuhan kepada beliau dan
kami menjadi saksi pergulatan beliau itu semua. Sungguh Penjelasan
Tuhan itu sangat logis dan benar adanya, tapi tetap saja sangat sulit
sekali bagi kami untuk dapat menerimanya dengan mudah.
Kami menjadi saksi bahwa ada suatu waktu, di mana
desakan Tuhan itu sangat intens dan tak ada waktu jeda bagi beliau
untuk bernafas sejenak dan keluar dari realitas tersebut. Saya dan
beberapa teman-teman Eden memang selalu bersama beliau untuk
berjaga dan tak meninggalkan beliau dalam pergulatannya
sendirian. Karena betapapun tak mudah bagi beliau dan kami semua
untuk dapat menerima keyakinan ada Nabi atau Rasul Utusan
Tuhan setelah Nabi Muhammad. Keyakinan bahwa “tak ada Nabi
dan Rasul setelah Nabi Muhammad” pada waktu itu benar-benar
bagaikan harga mati bagi kami. Saya pun mengalami pergolakan
batin yang tak mudah dapat diatasi karena doktrin “tidak ada Nabi
setelah Nabi Muhammad” begitu kuat dan mengakar dalam
keyakinan yang saya miliki pada waktu itu.
Sementara itu, Paduka Bunda pun terus menangis berhari–
hari, tak dapat menerima pernyataan beliau sebagai Nabi tersebut.
Saya pun demikian, tak mudah untuk menerima hal tersebut. Akan
tetapi, Desakan Tuhan kepada beliau tak memungkinkan beliau
dapat menghindar dan lari dari kenyataan itu. Berhari-hari Tuhan
meyakinkan beliau, dan selama itu pula beliau tak bisa bangkit dan
terus menangis ingin menghindarkan diri dari Pernyataan Tuhan
tersebut. Sementara Tuhan menyatakan bahwa hanya Utusan-Nya
saja yang didampingi oleh Malaikat Jibril secara langsung dan nyata.
Sesungguhnya, kami dapat menerima kedatangan Malaikat
Jibril kembali ke dunia sebagai Utusan-Nya, tapi kami belum dapat
menerima “ada nabi setelah Nabi Muhammad”. Sepertinya tak ada
titik temu, kami tetap bersikukuh dengan doktrin tersebut yang
hampir berakhir deadlock. Dan di tengah situasi yang sangat
melelahkan itu, dalam keadaan berbaring lemah, tiba-tiba saja
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keluar dari mulut Paduka Bunda ucapan “Imam Mahdi”. Dan beliau
pun menjadi agak lega karena merasa itu adalah solusi yang baik
dari Tuhan. Dan saya pun langsung refleks menanggapi, “Kalau
Imam Mahdi itu bisa dan dibenarkan dan ada rujukan dalilnya,
Paduka”.
Secara konseptual, “Imam Mahdi” itu tak mengganggu
keyakinan karena secara teologis kedatangannya memang dijanjikan
akan turun di akhir zaman dan banyak riwayat mengisahkan tentang
itu. Betapapun pada waktu itu keyakinan kami terhadap doktrin
masih sangat kental dan selalu mencari rujukan dan dalil-dalil naqli
untuk mendukung keyakinan saya.
Akhirnya, terjadilah titik temu dan deklarasi “Imam Mahdi”
pada waktu itu adalah hasil kompromi antara Kehendak Tuhan
dengan Utusan-Nya. Jadi, pernyataan “Imam Mahdi” pada waktu itu
adalah hasil proses dialektika kemanusiaan dan Keilahian yang baru
dapat dicapai Paduka Bunda pada saat itu. Saya pun lega dan
mendapatkan jalan keluar dari peristiwa yang sangat melelahkan
karena itu berkaitan dengan keyakinan.
Sungguh waktu itu saya juga berada di dalam dilema, di satu
sisi, saya tak pernah mendapatkan pengajaran sebaik yang saya
dapatkan dari Malaikat Jibril bersama Paduka Bunda, baik itu
tentang Ketuhanan, ketauhidan maupun kesucian. Sehingga saya
benar-benar meyakini bahwa yang datang kepada Paduka Bunda
benar-benar Malaikat Jibril. Tetapi di sisi yang lain, ada doktrin
yang begitu kuat tentang keterakhiran Nabi Muhammad sebagai
Rasul.
Dilema ini akhirnya mendapatkan solusi dari pernyataan
‘Nabi’ bergeser menjadi ‘Imam Mahdi’, dan itu menenteramkan saya,
menentramkan kami semua, terutama menentramkan Sang Utusan
itu sendiri, yaitu Paduka Bunda. Demikian Tuhan Yang Maha Arif
dan Bijaksana, tidaklah memaksakan sesuatu secara seketika kepada
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Utusan-Nya, akan tetapi berproses mengikuti kemampuan
penalarannya dan penalaran kami semua yang menyertainya.
Beberapa waktu kemudian, terselenggaralah penobatan
Imam Mahdi kepada Paduka Bunda, yaitu pada 15 Agustus 1998.
Peristiwa itu pun sungguh tak kami sangka, kembali Tuhan-lah yang
menjadwalkannya dengan Cara-Nya lengkap dengan materi
Pengujian-Nya atas kami. Pada waktu itu, kami dikumpulkan di Villa
An-Nur, Cisarua, tapi kami sungguh tak mengira bahwa Tuhan
punya rencana khusus atas Takdir-Nya ini yang sudah waktunya
untuk dikemukakan oleh-Nya.
Dan kali ini Tuhan pun menyertakan langit untuk
menyatakan dan mengukuhkan kebenaran Rencana-Nya atas kami.
Langit-Nya menuliskan Asma-Nya ‘Allah’ yang bentuknya sangat
jelas dan cukup lama. Langit di hadapan kami seperti layar yang
terdiri dari dua warna yang dibelah oleh sinar merah keemasan yang
tegas dan jelas. Langit berwarna biru kosong tanpa awan sama
sekali, bersebelahan dengan langit berawan dalam sapuan sinar
matahari berwarna merah keemasan. Dan di langit biru yang tanpa
awan itulah, tulisan “Allah” terpampang dengan jelas.
Tak dinyana, hari itu juga Majalah GATRA menelpon hendak
wawancara dan keesokan harinya datanglah dua orang wartawan
dari Majalah Gatra mewawancarai Paduka Bunda. Jadilah kami tak
dapat menyembunyikan apa-apa yang baru saja terjadi pada kami.
Maka sampailah berita penobatan Imam Mahdi atas Paduka Bunda
itu kepada wartawan GATRA tersebut.
Beberapa hari kemudian terjadi kehebohan karena Majalah
GATRA menjadikan berita kami menjadi headline. Dan cover depan
majalah itu adalah foto Paduka Bunda dengan pernyataannya
sebagai Imam Mahdi, reinkarnasi Maria, yang menganakkan Isa AlMasih. Maka menjadilah berita tersebut menghebohkan dan menjadi
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topik dan headline media masa nasional, sekitar bulan Agustus
tahun 1998.
Demikian sekelumit contoh kisah pergulatan batin Paduka
Bunda dan kami semua yang menyertainya, di dalam menerima
Amanah-amanah Tuhan, yang sesungguhnya tak sederhana. Dan
kami selalu memohon Petunjuk dan Perlindungan Tuhan tentang
Wahyu-wahyu yang disampaikannya, sambil terus membuka hati
dan membuka Al Quran dan memohon Petunjuk-Nya.
Akhirnya kami juga menemukan banyak sekali ayat-ayat Al
Quran yang luput dari perhatian dan pengamatan saya selama ini.
Ternyata puluhan ayat menyatakan bahwa Kerasulan itu senantiasa
diturunkan Tuhan setiap saatnya. Dan Wahyu Tuhan itu tak pernah
tertutup dan terhenti. Selama ada kehidupan, maka selama itu pula
intervensi Tuhan terhadap kehidupan terus terlangsungkan.
Ternyata fatwa MUI, bahwa Wahyu Tuhan terhenti dan Malaikat
Jibril tidak turun lagi justru bertentangan dengan ayat Al Quran itu
sendiri.
Al Quran Surat An-Nahl ayat 2:
“Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa)
Wahyu dengan Perintah-Nya kepada siapa yang Dia
kehendaki
di
antara
hamba-hamba-Nya,
yaitu:
"Peringatkanlah olehmu sekalian, bahwasanya tidak ada
Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka hendaklah kamu
bertakwa kepada-Ku".
Dan keterakhiran Nabi Muhamad sebagai Utusan Tuhan itu
adalah doktrin yang bersumber dari sebuah hadits yang masih
debatable. Hadits berkenaan dengan terputusnya Kerasulan dan
terputusnya kedatangan Malaikat Jibril pada Nabi Muhammad itu
sesungguhnya terkait dengan wafatnya beliau.
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Ketika menjelang wafatnya, Nabi Muhammad berkata
kepada istri beliau, Siti Aisyah, agar diberi kesempatan pada
Malaikat Jibril untuk memberi salam karena setelah itu Malaikat
Jibril dikatakan tidak akan turun lagi, itu bermakna bahwa Malaikat
Jibril tak akan turun lagi kepada beliau setelah itu karena beliau
sebagai penerima risalah sudah wafat. Jadi keterputusan itu
dikarenakan masa Kerasulan Nabi Muhammad telah selesai, sebab
beliau telah wafat dan segenap Pewahyuan yang harus turun pada
waktu itu telah sempurna atau telah lengkap diturunkan. Dan tak
ada pewaris Kerasulan, sebab Kerasulan terhenti setelah Nabi
Muhammad wafat.
Di Eden sendiri, proses seperti itu telah pula dinyatakan
Tuhan kepada kami. Tuhan menyatakan di dalam Firman-Nya
kepada Paduka Bunda, bahwa setelah Paduka Bunda wafat kelak,
maka Kerasulan Eden tak ada lagi. Demikianpun apabila saya, yang
kini diamanahkan Tuhan dengan tugas Kemahdian bagi umat Islam,
wafat, maka Kemahdian selesai. Karena Kerasulan Eden dan
Kemahdian tidak diturunkan atau diwariskan. Itulah sebabnya kami
diminta Tuhan untuk bersungguh-sungguh bersuci dan menuliskan
segenap Pewahyuan itu serta menjalankan segenap penugasan kami
dengan tuntas dan sempurna karena semua ada batas waktunya.
Jadi keterakhiran seorang Utusan bukanlah berlaku untuk
selamanya, demikian keterakhiran Nabi Muhammad
juga
mengakhiri kewahyuan, itu berlawanan dengan semangat Al-Quran
dan nash-nash yang jelas menyatakan bahwa Kerasulan itu
senantiasa terlangsungkan di setiap masa dan umat. Dan Tuhan tak
pernah membiarkan ada suatu umat pun yang luput dari kedatangan
seorang Utusan dari-Nya
Dari peristiwa itu, saya menyimpulkan bahwa Wahyu-wahyu
Tuhan itu sesungguhnya juga dipengaruhi oleh infrastruktur
pengetahuan dan kesadaran Utusan-Nya sendiri. Maka Wahyuwahyu Tuhan itu harus diletakkan dalam konteks kesadaran dan
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kemanusiaan karena ternyata Wahyu-wahyu itu adalah hasil dari
proses dialektika tersebut.
Demikianlah, selangkah demi selangkah akhirnya kami
dihantarkan Tuhan pada takdir yang sesungguhnya, yaitu Takdir
Kerajaan Tuhan dan Surga-Nya. Sebuah takdir yang sungguh tak
terhingga dan tak terpikirkan oleh kami, dan tak ada pilihan bagi
kami selain berserah diri pada Kehendak-Nya dengan segala
Rencana-Nya atas kami. Sungguh kami ini tak lagi dapat surut dan
menengok ke belakang.
Segala amanah dan tugas yang diembankan Tuhan adalah
perjuangan kebenaran hakiki semata, yang sungguh tak bisa
diabaikan dan harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh dan
penuh rasa syukur. Sebuah perjuangan kebenaran hakiki yang
selama ini diidam-idamkan oleh Paduka Bunda dan kami semua,
dan yang selalu kami panjatkan kepada Tuhan. Walaupun kami tak
mengira akan diperjalankan Tuhan sejauh ini.
Begitulah, kami menjadi saksi atas sedu-sedan beliau ketika
Tuhan menyatakan beliau adalah seorang Nabi atau Rasul. Dan kami
juga bersaksi bagaimana Tuhan menjawabkan dan menegaskan
kebenaran takdir beliau dengan Cara-Nya, dan juga termasuk
berbagai pembuktian yang Tuhan berikan, ketika Paduka Bunda dan
kami berangkat umroh untuk bertanya kepada Tuhan tentang
Kebenaran Takdir-Nya ini. Dan juga pembuktian melalui semestaNya di berbagai peristiwa, seperti tulisan-tulisan di langit yang di
awal perjalanan takdir ini sungguh sangat intens kami alami dan
saksikan. Seolah awan dan sinar matahari adalah ‘tinta dan cat’ Ilahi
menuliskan Asma Tuhan, Lia, Isa, Muhammad dan banyak lagi.
Penjelasan itu sesungguhnya berproses setahap-demi
setahap mengikuti kesadaran dan pemahaman Sang Utusan. Karena
itu jangan heran kalau Anda menemui ‘perbedaan penjelasan’ di
dalam dokumentasi Eden dan buku-buku yang diterbitkan di awal
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mula perjalanan kami sebagaimana buku Perkenankan Aku
Menjelaskan Sebuah Takdir (PAMST). Buku itu terbit saat kami
masih Salamullah, yang masih memeluk agama Islam dan
menjalankan sepenuhnya syariat Islam, tetapi telah membuka diri
terhadap kebenaran agama Samawi atau Ibrahim.
Jadi penjelasan buku itu harus diletakkan sebagai proses
perjalanan pemahaman kami terhadap Takdir Surga dan Kerajaan
Tuhan. Maka penjelasan yang ada dalam buku tersebut ada yang
telah dibatalkan dan diganti penjelasannya dengan yang baru.
Dalam tradisi Al Quran, hal semacam ini disebut dengan
istilah nasakh dan mansukh atau dalam istilah fiqih ada yang
disebut qaulul qadim dan qaulul jadid. Namun ada hal yang tak
pernah berubah sejak awal perjalanan takdir ini hingga hari ini.
Pertama penegasan Keesaan Tuhan (ketauhidan) dan yang kedua,
berita tentang kiamat. Di dalam Al Quran secara tegas dan tersurat
menyatakan bahwa untuk kedua hal inilah Malaikat Jibril
diturunkan Tuhan ke dunia.
Al Quran Surat Al-Mukmin ayat 15:
“(Dialah) Tuhan yang Maha Tinggi Derajat-Nya, Yang
mempunyai Arsy, yang mengutus Jibril dengan
(membawa) perintah-Nya, supaya dia memperingatkan
(manusia) tentang hari pertemuan (hari kiamat)”.
Sebagaimana di awal pertama perjalanan takdir ini, Risalah
Kemahdian itu disematkan kepada Paduka Bunda sendiri dalam
proses beliau menuju kepada penugasan sesungguhnya yang tak
mungkin dapat beliau terima pada saat itu, dikarenakan sedemikian
jauh dari jangkauan pemikiran beliau dan sedemikian tinggi maqom
spiritualnya. Dan ketika waktunya tiba, Paduka Bunda telah lapang
mengemban segala Kehendak Tuhan atas beliau, Risalah Kemahdian
disematkan Tuhan kepada saya. Ternyata Wahyu Tuhan itu
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mengikuti respon dan kesadaran manusia yang menerimanya,
sedangkan manusia itu terus berdialektika dengan pengetahuannya,
kehidupannya, dan sejarahnya.
Demikianlah sekelumit kisah pergulatan batin seorang
Utusan, yang sungguh tak mudah karena ia berada di dalam Risalah
Keilahian dengan masih berada di kesadaran kemanusiaannya,
sampai Tuhan membantu dan membimbingnya mencapai kesadaran
yang dikehendaki-Nya.
Sedangkan kami yang menyertainya pun tak luput dari
pergolakan batin itu, sebagaimana kami pun tak memantaskan diri
kami berada di sebuah Takdir Tuhan yang tak pernah kami duga di
dalam perjalanan kami untuk mengabdi kepada-Nya.
Namun ketika Tuhan memanggil kami, dan kami menjadi
saksi perjalanan Takdir Tuhan ini dan melabuhkan diri kami di
dalam perjuangannya yang nyata kehakikian kebenarannya, tak ada
yang dapat membantu kami untuk mendapatkan kepastiannya,
kecuali Tuhan Sang Pemilik Takdir itu sendiri.
Maka di awal perjalanan kami, tak ada jeda waktu bagi kami
selain bertanya kepada Tuhan, di dalam sholat dan doa-doa kami,
tentang kebenaran Takdir ini. Dan Tuhan menjawabkannya kepada
masing-masing dari kami dengan Cara-Nya. Sebagaimana Tuhan
mengingatkan kami melalui Ayat-ayat Suci-Nya agar tidak menjadi
golongan yang sudah merasa cukup dengan pengetahuan yang ada
dan mengabaikan keterangan baru agar tidak menjadi golongan yang
merugi seperti dinyatakan di dalam Al Quran:
Al Quran Surat Al Mu’min ayat 83:
”Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul (yang
diutus kepada) mereka dengan membawa keteranganketerangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan
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yang ada pada mereka. Dan mereka dikepung oleh azab
Allah yang selalu mereka perolok-olokkan itu”
Dan inilah kami yang kini justru selalu memohon kepada
Tuhan, kiranya Dia berkenan memampukan kami menggenapi
segala perjanjian kami kepada-Nya agar kami dapat selalu bersamaNya, mengabdikan hidup kami kepada-Nya semata, menjadikan
Kehendak Baik-Nya nyata bagi seluruh umat manusia.
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Komunikasi Sehari-hari
dengan Malaikat Jibril di Eden

B

anyak saudara atau teman-teman saya yang bertanya dan
ingin mengetahui bagaimana komunikasi kami dengan
Malaikat Jibril. Banyak juga yang bertanya bagaimana kami
percaya dan yakin bahwa sosok yang bersama Paduka Bunda Lia
Eden adalah Malaikat Jibril. Demikianlah tulisan ini saya buat
untuk menceritakan bagaimana pergaulan sehari-hari kami dengan
Malaikat Jibril.
Pada awalnya banyak di antara kami yang tentu saja kaget
akan fenomena turunnya Malaikat Jibril kembali.
Namun
perjuangan awal Paduka Bunda Lia Eden yang melawan
kemusyrikan, menegakkan Ketauhidan dan Keesaan Tuhan
menjadikan kami dapat melihat kebenaran Takdir yang sedang
beliau emban. Karena sungguh inti perjuangan para Utusan Tuhan
dahulu adalah menegakkan ketauhidan
Sedangkan bagi saya sendiri, keinginan untuk mendekatkan
diri kepada Tuhan dan menjauh dari hiruk-pikuk dunia pergerakan
politik di awal tahun 1996, telah mengantarkan saya kepada Paduka
Bunda Lia Eden. Polarisasi di dunia pergerakan dan politik terlalu
kuat, kondisi ini tak nyaman buat saya karena tak mudah menjaga
kejernihan hati yang merupakan prasyarat bagi seorang salik
menempuh jalan spiritual, sebuah jalan yang telah menjadi pilihan
hidup saya di samping dunia pergerakan.
Impian saya tentang spiritualitas yang intens dengan
kemanusiaan, terwujud dan saya menemukannya pada Paduka
Bunda dengan segala aktivitasnya.
Jalan pelayanan yang
ditempuhnya betul-betul sangat pas buat saya. Sejak saat itu, jadilah
saya memutuskan untuk memulai membuka lembaran baru dengan
461

menemani beliau dengan segala aktivitasnya, salah satunya adalah
mengobati orang-orang yang sakit dengan mengingat Allah dan
mendoakannya. Dan sungguh Energi Allah sangat terasakan di sini.
Saya merasa jalan yang saya tempuh sangat cocok dan pas
dari pada di dunia pergerakan atau pun tarekat-tarekat konvensional
yang saya geluti sebelumnya karena perjuangannya lebih kongkrit,
yaitu perjuangan yang merupakan gabungan sempurna antara
spiritualitas dan kemanusiaan.
Di sela-sela mengobati orang-orang sakit bersama beliau
itulah, saya sering bertanya kepada malaikat yang mendampingi
beliau. Darinya saya menemukan, ada banyak hal menarik yang
terjadi pada Paduka Bunda yang tak saya temui di kalangan kaum
spiritual manapun, bahkan dalam literatur tasawuf pun saya tak
menemukannya. Sehingga sulit bagi saya untuk mencari rujukan
untuk menjelaskan fenomena ini. Tampilnya sosok malaikat secara
utuh dan eksistensinya sangat jelas dan terasa keberadaannya bagi
kami semua, suatu fenomena yang sejak awal telah menjadi
pertanyaan besar bagi saya.

Uniknya Perbincangan dengan Malaikat Jibril
Sepengetahuan saya, dalam tradisi kenabian maupun tradisi
para wali dan para sufi, malaikat itu hanya mendampingi dan tidak
eksis, yang eksis itu justru manusianya. Sedangkan pada Paduka
Bunda Lia, justru malaikatnya-lah yang eksis dan dominan. Paduka
Bunda bisa dengan jelas menangkap bisikannya melalui suara kalbu
beliau, namun tak berjeda, tak berpembatas waktu, dan dia
mengajarkan berbagai hal dengan detil. Dan Paduka Bunda akan
menjelaskan kepada saya petunjuk-petunjuk atau apa-pun yang
beliau dapatkan dari bisikan kalbunya.
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Kehadirannya yang sangat nyata bisa saya contohkan melalui
pengalaman saya sendiri di awal kebersamaan saya dengan beliau.
Paduka Bunda itu tak bisa membaca Al-Quran, jadi saya pernah
diminta mengajari beliau mengaji . Yang menarik adalah kalau saya
kurang sempurna dalam mengucapkan lafadz dari sisi makhrajnya,
malaikat itu bisa mengingatkan saya, bagaimana mengucapkan
lafadznya dengan benar. Dengan “meminjam lisan” Paduka Bunda
sendiri, diucapkan oleh Paduka Bunda sendiri dengan sadar,
sementara sesungguhnya beliau sendiri tak punya kemampuan itu.
Yang terlihat oleh mata hanya ada dua sosok , saya dengan Paduka
Bunda, tapi sesungguhnya ada satu sosok yang eksis yaitu Malaikat
Tuhan yang senantiasa menyertai Paduka Bunda.
Pada awal bertemu dengan beliau, saya masih mengira
fenomena ini dalam bingkai fenomena ‘kewalian’, tapi saya tidak
tahu di peringkat berapakah kewaliannya ini. Di dalam dunia
tasawuf atau kewalian, pengaktifan malaikat pada manusia yang
ditunjuk Tuhan itu bertingkat-tingkat. Dan para malaikat yang
ditugasi Tuhan itu bekerjasama dengan para pecinta Tuhan (para
wali) yang mendapatkan Amanah-Nya. Secara teoritis saya memang
mempelajari bahwa tradisi kewalian dibagi dalam beberapa
kefungsian dan peringkat, seperti badal, autad, dan qutub.
Maka, saya bertanya kepada malaikat pendamping Paduka
Bunda, waktu itu kami masih memanggil malaikat itu dengan
sebutan Malaikat Habib al-Huda (pemberi petunjuk yang dikasihi),
malaikat pendamping Nabi Muhammad. Lalu Habib melalui Paduka
Bunda menjawabkan bahwa beliau sedang membawa risalah qutub
(poros alam atau raja para wali). Tapi kemudian Paduka Bunda
bertanya kepada saya, apa itu qutub. Dan saya bertanya lagi kepada
Malaikat Habib al-Huda , apakah saya harus menjelaskannya kepada
Paduka Bunda? Dan Paduka Bunda menyatakan jawaban Habib
yang tak memperkenankan saya memberitahukannya kepada beliau,
karena katanya masih belum waktunya.
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Mengapa saya belum diperkenankan memberitahukannya ke
Paduka Bunda? Menurut pikiran saya mungkin karena hal itu
menyangkut maqom spiritualnya yang sangat tinggi dan hanya satu
di dunia ini dalam setiap masanya yang membawa risalah wali
qutub, teorinya begitu, sedangkan pada waktu itu Paduka Bunda
baru saja mengawali perjalanan Takdirnya. Dan masih banyak hal
dan proses yang harus beliau lalui.
Sungguh komunikasi kami dengan malaikat dari sejak
awalnya merupakan jalinan komunikasi yang menarik sekali, yang
tak akan pernah saya temui kecuali takdir yang mengantarkan dan
menempatkan saya di sini di dalam Takdir Kerasulan Akhir Zaman.
Bayangkan pada Paduka Bunda mengucapkan jawaban pertanyaan
saya itu, tapi beliau sendiri tak paham apa itu qutub. Jadi dalam
satu sosok, Paduka Bunda, itu ada dua eksistensi di dalamnya yang
tidak saling menafikan, tapi justru saling mendukung. Dan beliau
selalu dalam kondisi sangat sadar, ketika mengutarakan pernyataan
dari sosok yang lainnya itu. Demikianlah pengaktifan malaikat di
dalam diri Paduka Bunda, yang sedang membawa risalah qutub,
pemahaman saya waktu itu.
Ketertarikan saya akan fenomena ini sangat besar, dan
memang sungguh sangat menarik. Maka, saya mengamati setiap
saatnya. Dari interaksi yang intens dengan beliau itulah, saya pun
akhirnya paham bahwa takdir yang menyertai Paduka Bunda adalah
Takdir Akhir Zaman, yang mungkin berkaitan dengan kebangkitan
Nabi Isa. Sementara Paduka Bunda sendiri belum mengetahuinya,
karena beliau hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh
Malaikatnya. Akan tetapi, beliau belum tahu adanya maqom
spiritual dan takdir besar yang sedang mendatanginya tersebut.
Karena pada waktu itu masih belum waktunya beliau mengetahui
akan hal itu, sampai Tuhan memberitahukannya sendiri lewat CaraNya.
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Suatu hari ada seorang anak muda, yang memiliki indra
supranatural namanya Indra, ia datang dan memberikan kesaksian
kepada kami bahwa Malaikat Jibril-lah yang bersama Paduka Bunda
Lia Eden. Anak muda itu sendiri sesungguhnya tak sanggup untuk
menyatakannya, dan dia menggigil ketika menyampaikan berita
tersebut sambil ketakutan. Tentu saja kami kaget, terutama Paduka
Bunda. Dari dialah pertama kalinya kami mengetahui bahwa
Malaikat Habib al-Huda itu ternyata Malaikat Jibril, tentu hal itu
sangat mengejutkan kami semua
Namun bagi saya, kesaksian anak muda itu mengkonfirmasi
beberapa hipotesa teori saya yang semula masih abu-abu. Ketika
disebutkan bahwa yang mendampingi Paduka Bunda adalah
Malaikat Jibril, maka pandangan dan identifikasi saya tak lagi abuabu, tapi menjadi semakin terang dan jelas. Fenomena apa yang ada
di hadapan saya saat ini, semakin menjadi jelas bagi saya.
Jadi, takdir yang ada di hadapan saya adalah Takdir Akhir
Zaman yang berkaitan dengan kebangkitan Nabi Isa, yang selama ini
kupahami seperti itu. Kesimpulan itu saya dapatkan dari jawabanjawaban yang disampaikan Malaikat itu kepada saya, lewat Paduka
Bunda.Walaupun saya sendiri belum membicarakan hal tersebut
kepada Paduka Bunda secara pribadi, sampai Malaikat Jibril
sendirilah yang memberitahukannya kepada beliau.
Jadi yang ingin saya kemukakan di sini adalah keunikan
pola komunikasi antara Malaikat Jibril dengan Paduka Bunda
sendiri secara pribadi, dan dengan saya. Bagaimana beliau
memberitahukan sesuatu kepada saya, tanpa beliau sendiri
mengetahuinya. Itu karena malaikat Jibril menggunakan simbol
yang tidak akrab digunakan dan kurang dipahami beliau.
Persis seperti kalau saya bertanya tentang masalah filsafat.
Paduka Bunda yang pada waktu itu sesungguhnya sangat awam
dengan filsafat, dapat menjawabkannya dengan baik bahkan beliau
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sanggup menyatukan serpihan-serpihan pengetahuan saya menjadi
satu kesatuan. Tapi kemudian selesai menjawab pertanyaan saya,
beliau bertanya kepada saya:” Apakah jawaban saya ini benar?” Dan
saya menjawabnya:” Benar”.
Dan yang lucunya lagi, setelah beliau menjelaskan dan
menjawabkan pertanyaan saya dengan panjang lebar, Paduka Bunda
pun bertanya, “kamu itu tanya apa sih?” Kalau sudah seperti itu
kami pun tertawa melihat keanehan dan kejanggalan komunikasi di
antara kami tersebut. Barulah kemudian saya menjelaskan bahwa
yang saya tanyakan kepada beliau adalah persoalan filsafat.
Begitulah, dalam hal ini Paduka Bunda hanya dilewati
pengetahuan saja, kemudian menyatakannya, dengan hanya
menyebutkan istilah (yang sesungguhnya tidak dimengertinya), tapi
istilah yang disebutkannya itulah justru merupakan kata-kata kunci
bagi saya. Saya bisa mengerti karena itu adalah materi yang sangat
saya pahami. Sedangkan bagi Paduka Bunda sendiri, itu di luar dari
pengetahuannya. Di dalam ketidakmengertian, beliau menjelaskan
dengan baik, dan beliau sepenuhnya dalam keadaan sadar secara
utuh. Bagi saya model komunikasi ini sangat unik.
Di lain waktu, saya juga sempat mempertanyakan kepada
Habib Al-Huda, mungkinkah seorang manusia dapat berbicara
seleluasa yang terjadi pada Paduka Bunda itu kepada Tuhan. Karena
sepengetahuan saya hanya mereka yang telah sampai pada maqom
‘Insan Kamil’ seperti para Nabi yang dapat berbicara dengan Tuhan
semacam itu. Saya bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi,
sedangkan Paduka Bunda, baru saja memasuki dunia spiritual.
Paduka Bunda sendiri tidak tahu menahu istilah insan kamil,
tetapi beliau menyatakan jawaban Habib Al-Huda, katanya Paduka
Bunda itu kalau diibaratkan orang sekolah, beliau itu mendapatkan
ijazah lebih dulu daripada sekolahnya, sedangkan sekolahnya pada
waktu itu baru saja di mulai.
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Kini saya teringat akan jawaban itu kembali. Dan ternyata
apa yang diucapkan Habib Al-Huda pada waktu itu benar-benar di
wujudkan dan dibuktikannya pada saat ini. Kami memang
menempuh pendidikan pensucian selama dua puluh tahun dan baru
sekaranglah saya melihat titik terang takdir Tuhan ini. Kalau sekolah
umum, dua puluh tahun itu kira-kira dari TK sampai tingkat Master.
Selama itulah kami menempuh pensucian, berjenjang dan
bertingkat-tingkat dari sekitar seratus orang, kurang lebih, yang
menempuh pendidikan yang tertinggal dua puluh tujuh orang saat
ini, itu pun enam orang masih remaja dan lahir di Eden. Jadi praktis
yang tertinggal itu hanya 21 orang saja.
Melihat fenomena ini, saya semakin yakin bahwa segala
pencapaian itu niscaya ada perjuangan dan pengorbanannya. Dan itu
hukum keniscayaan semesta. Bahkan saat Tuhan memilih seseorang
menjadi Utusan-Nya sekalipun, Sunnah-Nya itu tetap berlaku,
sebagaimana yang dialami Paduka Bunda. Demikianlah, Tuhan itu
sangat patuh terhadap sistem yang telah menjadi Ketetapan-Nya,
karena seluruh alam semesta dapat beregulasi dalam keabadiannya
oleh karena sistem itu baku dan tetap.
Itulah contoh, pengalaman awal jalinan komunikasi saya
bersama Paduka Bunda. Dan pengalaman itu adalah masa-masa
sebelum kami mengetahui Takdir Tuhan sebaik yang sekarang ini.
Dan untuk sampai pada kesimpulan pemahaman Takdir Tuhan
sampai sekarang ini, kami butuh waktu dan proses yang sangat
panjang.
Lalu bagaimana sistem dan komunikasi itu dapat terjalin
antara manusia, malaikat dan Tuhan itu sendiri? Proses komunikasi
antara manusia Utusan Tuhan dengan Malaikat dan Tuhan terjadi
melalui kalbu dalam bentuk rasa. Kemudian rasa itu
ditransformasikan ke dalam bentuk verbal oleh Sang Utusan dengan
bahasa ibunya. Demikianlah yang terjadi pada beliau, namun
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komunikasi itu dibuka sangat luas karena sifat dari takdir beliau
yang merupakan Takdir Akhir Zaman.
Dan kami semua di komunitas Eden terutama Paduka Bunda
sangat akrab dan sangat intim bergaul dengan Malaikat Jibril di
dalam keseharian kami. Malaikat Jibril sangat nyata, eksis dan
sangat kami rasakan keberadaannya. Walaupun beliau tak kelihatan
wujud fisiknya, tapi kehadirannya sangat kami rasakan. Beliau eksis
dengan kata-katanya, tulisannya dan gayanya, yang semuanya
diperankan oleh Paduka Bunda Lia sendiri.
Paduka Ruhul Kudus adalah Pemimpin bagi kami, tetapi
sekaligus seperti sosok “Ayah” bagi kami, bahkan dulu kami memang
selalu memanggil beliau dengan sebutan Ayah. Beliau sangat penuh
perhatian sekaligus perfeksionis, dan tegas, namun juga humoris.
Dan beliau selalu ada bersama kami, di keseharian kami.
Keberadaan Paduka Ruhul Kudus menyatu dengan Paduka Bunda,
tetapi sekaligus juga terpilah. Pernyataan Ruhul Kudus dengan
pernyataan Paduka Bunda sungguh berbeda di dalam berbagai
aspeknya, walaupun sama-sama dinyatakan oleh Paduka Bunda
sendiri.
Konsep penyatuan semacam ini ternyata sudah dipersiapkan
Tuhan dan sesungguhnya merupakan sebuah kelaziman masa akhir
zaman. Sehingga dalil-dalil atas konsep ini banyak dituliskan di
Kitab-kitab Suci sebagai ayat-ayat rahasia akhir zaman, yang
kemudian dibukakan maknanya oleh Malaikat Jibril sendiri ketika
masanya tiba. Dan inilah masa itu.
Suatu kali saya pernah dijewer cukup keras oleh Malaikat
Jibril secara langsung. Kisah itu berawal dari tayangan televisi yang
memberitakan bahwa ada pertemuan para Kiai Pesantren se-Jawa
Barat di Asrama Haji Podok Gede. Mendengar berita itu, terbetik
dalam hati saya agar saya berangkat ke pertemuan tersebut dengan
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membawa risalah–risalah Malaikat Jibril. Tapi waktu itu saya betulbetul sedang tidak mood, karena berhadapan dengan para Kyai itu
tidak nyaman, terlebih Salamullah (sebutan Eden pada waktu itu)
telah disesatkan oleh MUI. Dan baru beberapa bulan yang lalu, saya
pun baru saja menyampaikan risalah Malaikat Jibril di kongres
pertama Umat Islam Indonesia yang diselenggarakan di tempat yang
sama pada sekitar tahun 1999. Dan kami pada waktu itu sempat
diusir oleh mereka. Jadi ada keengganan bagi saya untuk bertemu
dengan para kyai lagi.
Maka saya memilih tidur daripada pergi menyampaikan
Amanah Tuhan. Namun, di antara perasaan tidur dan sadar, saya
dijewer sangat keras, karena enggan pergi ke pertemuan para kyai
tersebut. Jeweran itu tidak dilepas sampai saya bilang,”iya”. Dan
saya bertanya berapa paket yang harus saya bawa dan siapkan? “Dua
ratus”, demikian jawaban itu sangat jelas terdengar dari dalam kalbu
saya. Ketika saya sampai di Asrama Pondok Gede, ternyata benar,
jumlah orang yang datang di pertemuan itu sekitar dua ratusan
orang. Demikian Malaikat Jibril itu sangat eksis dan nyata tapi tak
terlihat wujudnya.

Canda Malaikat Jibril dalam Keseharian Kami
Eden lebih dikenal sebagai wahana pensucian yang sangat
ketat dan rigid, persepsi itu tidaklah salah, tapi sesungguhnya
kehidupan kami tidak selalu dipenuhi dengan tetesan air mata
karena disucikan Tuhan. Karena sesungguhnya banyak pula
kesyahduan dan kenikmatan iman yang kami rasakan dan juga
kebahagiaan dan kesenangan, baik canda dan gurauan yang juga
menghiasi kehidupan kami. Karena ternyata Malaikat Jibril itu juga
sangat pandai melucu. Humor beliau selalu baru, segar, penuh
makna dan suci.
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Bahkan kehidupan sehari-hari kami lebih di penuhi dengan
canda tawa oleh karena canda-canda dari Paduka Ruhul Kudus
tersebut. Percayakah Anda kalau saya katakan bahwa Malaikat Jibril
itu jago sekali ber-“stand up comedy?”
Beliau sering ikut nimbrung di dalam perbincangan kami
sehari-hari, menimpali pembicaraan di antara kami dengan Paduka
Bunda, tapi dengan humor-humornya. Kami sungguh sangat
mafhum apabila ketika kami sedang bersama-sama dengan Paduka
Bunda, lalu di sela-sela pembicaraan, tiba-tiba beliau tertawa
terpingkal-pingkal, memegangi perutnya yang dirasakan menjadi
kaku karena tawa yang geli. Itu pasti Paduka Ruhul Kudus yang ikut
nimbrung di perbincangan dengan jurus-jurus humornya. Dan
sambil tak kuat menahan tawanya, beliau kemudian menyampaikan
kelucuan yang disampaikan Paduka Ruhul Kudus itu kepada kami.
Lalu kami semua yang mendengarnya, ikut tertawa
terpingkal-pingkal mendengar kelucuan beliau, sampai air mata
kami keluar dan perut kami juga kaku menahan tawa, bahkan tak
jarang sampai terbatuk-batuk.
Saking lucunya humor beliau
tersebut, sampai sulit bagi kami untuk menceritakannya kembali
karena kami asyik tertawa sehingga tak bisa mengingat isi humornya
itu.
Terlebih lagi humor beliau itu sangat cerdas, dan
bersambung, berkait antara satu topik dengan topik yang lainnya.
Dan kesinambungan humornya itu bisa sampai berhari-hari. Dan
yang lebih mengagumkan adalah di dalam kelucuan yang luar biasa
itu, selalu saja humor-humor itu tetap suci, mengandung pengajaran
dan hikmah-hikmah yang dalam. Permasalahan yang sulit, berat dan
menyedihkan dapat beliau ajarkan kepada kami dengan cara yang
menjadi sederhana dan ringan, namun tidak menjadikan keadaan itu
kehilangan makna dan kesakralannya.
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Sehingga di dalam keterpingkal-pingkalan kami, selalu saja
ada nuansa pencerahan dan keterharuan karena keindahan
pengajaran yang beliau berikan melalui canda tersebut. Maka, air
mata kami bisa bermakna ganda karena geli yang amat sangat atau
keterharuan yang mendalam.
Tapi sayangnya, saya ini sungguh tak pandai untuk membagi
kisah-kisah lucu yang disampaikan beliau ke dalam bentuk tulisan
karena saya ini tidak punya sense melucu, saya hanya pandai
menikmatinya saja.
Tapi saya coba untuk menuliskannya,
setidaknya bisa untuk menjadi bayangan keadaan kami bersama
Sang Malaikat Kudus. Dan itu adalah sebuah canda yang merupakan
penghiburan beliau kepada kami, di saat kami sedang dilanda
kesedihan kehilangan seorang sahabat. Tentu saja saya tidak bisa
menuliskannya selucu ketika beliau menyatakannya kepada kami.
Peristiwanya terjadi sebelum kejatuhan Presiden Soeharto
dari kekuasaannya. Pada waktu itu kami pernah berpuasa sampai
waktu yang tidak ditentukan (baca Ora et Labora di Website
Komunitas Eden). Pada saat yang bersamaan, kami juga
diperintahkan Tuhan untuk megingatkan bahaya kemusyrikan
kepada bangsa ini. Dan kami menyampaikan Amanah Tuhan kepada
para pelaku kemusyrikan agar bertaubat. Tak dapat lagi kami
menghitungnya berapa banyak risalah yang telah kami kirimkan
mulai dari Presiden Soeharto, petinggi negara, tokoh masyarakat,
tokoh agama, pesantren-pesantren dan kalangan yang lain.
Dan di dalam kami menyelenggarakan perlawanan terhadap
kemusyrikan itu, sesungguhnya kami pun mendapat perlawanan
secara metafisis. Serangan tersebut terutama ditujukan dan
dirasakan oleh Paduka Bunda sendiri, yang hampir setiap hari
mendapat serangan dan kami terapi hanya dengan menyebut Asma
Tuhan.
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Nah, pada waktu itu ada salah satu dari saudara kami yang
lemah, mbak Lili. karena di dalam kehidupannya dia pernah
bersentuhan dengan hal-hal kegaiban. Sungguh, bila di antara kami
ada yang pernah bersentuhan dengan hal-hal kemusyrikan, maka dia
akan menjadi titik lemah dari kekuatan kami. Dan pada saat terjadi
perang metafisis, jadilah dia sebagai sasaran utama jin-jin yang
memusuhi kami.
Maka, jadilah saudara kami itu kesurupan hampir 2 minggu
lamanya dan sulit sekali di taklukkan. Akan tetapi syukurlah pada
akhirnya dia sadar dan sempat pula meminta makan, namun
tubuhnya sudah sangat lemah karena beberapa hari tak bisa makan.
Akhirnya beliau wafat, itulah syahid pertama di Eden dalam
perjuangan anti kemusyrikan. Dan lagu “Biarkan Aku Pedih” tercipta
sesaat kami pulang dari mengantar beliau ke tempat peristirahatan
yang terakhir. Sebuah lagu yang mengabadikan perjuangan beliau di
dalam kemurnian pengabdiannya kepada Tuhan. Terbayang bukan,
bagaimana perasaan kami pada waktu itu?
Kami semua tak pernah membayangkan teman kami tercinta
dipanggil Tuhan kala kami mengawali takdir ini. Sungguh kami tak
siap untuk itu. Tak ada di antara kami yang berpengalaman
mengurusi jenazah. Tukang jahit Paduka Bunda waktu itu tanpa
sengaja memotong kafan jenazah di pas-pasin dengan ukuran
panjang tubuh saja. Tak ada yang menyadari hal itu, sampai ketika
kain kafan dibalutkan terpaksa tanpa ikatan pocong.Tapi jenazah
sudah harus diberangkatkan ke keluarganya, maka tak ada waktu
lagi untuk membeli kafan baru hanya untuk membuat pocong.
Walhasil, soal pocong itu jadi bahan humor Malaikat Jibril.
Demikian beberapa hari kemudian, ketika kami berbincangbincang dengan Paduka Bunda, tiba-tiba beliau tertawa geli sekali
yang membuat kami penasaran ingin mengetahui lelucon apa yang
dibetikkan Paduka Ruhul Kudus kepada beliau. Lalu sambil masih
terpingkal-pingkal, Paduka Bunda berkata menirukan ucapan
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Paduka Ruhul Kudus:”Kemarin aku lihat Lilik duduk-duduk di awan,
kebingungan, dan kebetulan aku lewat. Dan dia pun menggamit aku
dan berkata:” Syekh, aku bingung harus masuk pintu yang mana,
karena cuma ada dua macam pintu. Satu pintu untuk jenazah
berpocong, dan yang satu lagi untuk jenazah yang pakai jaz atau
busana. Jadi aku harus masuk pintu mana Syekh”? (Syekh itu
panggilan kami dahulu kepada Paduka Ruhul Kudus).
Lalu belum habis rasa geli kami, beliau menambahkan “Lilik
itu manja banget, ngikutin aku terus. Dia itu kesenengan banget baru
belajar terbang. Terbang kesana kemari. Sambil sebentar-sebentar
memanggil-manggil aku”. Kami pun gerrrr lagi.
Lalu Paduka Bunda terpingkal-pingkal lagi karena ternyata
humor Paduka Ruhul Kudus masih berlanjut. Sambil menahan tawa,
dan memegang perutnya, beliau kembali menyampaikan lanjutan
canda itu “Aduh…aku sampai kepingan pipis. hahaha. Syekh bilang
begini, “Orang-orang mati yang sedang ngantri heran dengan Lilik
yang jalan-jalan bebas seperti mendapat kemudahan. Lilik bangga
karena ada koneksi malaikat. Lalu mereka saling bertanya,
”mengapa dia itu kok bisa bebas berjalan-jalan seperti itu?” Lalu
dijawab “Oo dia itu tidak pakai pocoong, maka tak ada ketentuan
khusus untuknya”. Kami pun tertawa lagi sampai-sampai seolah tak
bisa putus. Dan sesungguhnya canda itu masih berkepanjangan
sampai beberapa hari, tapi saya lupa dan tidak bisa menuliskannya
lagi.
Malaikat Jibril menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran
bagaimana menyikapi peristiwa kematian. Beliau menghapus
kesedihan dan ketegangan kami atas kematian saudara kami
tersebut, dan membawa kami pada hakekat kematian dengan
caranya yang lucu, melalui humor-humornya yang sekaligus
mengubah pandangan kami tentang sisi-sisi seram sebuah kematian,
yang dikatakannya hanya sebagai perpindahan ruh saja.
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“Kematian itu hanya peristiwa yang biasa saja. Semua orang
juga akan mengalaminya. Manusia itu suka melebih-lebihkan
peristiwa kematian dan menjadikannya sebagai sesuatu yang sangat
ditakuti tapi sekaligus menjadikannya sebagai perhelatan, tahlilan
yang semakin hari , semakin mewah perhelatannya” kata beliau lagi.
Demikianlah cerita syahidah perlawanan anti kemusyrikan
kami pada waktu itu. Sebuah keadaan berat yang diringankan
Tuhan melalui canda malaikat yang bermakna. Pelajaran, keharuan,
kelucuan dan kenyamanan hati kami teramu menjadi satu di dalam
canda beliau. Begitulah keseharian kami bersama Malaikat Jibril.
Banyak cerita lucu dan mengharukan.
Cerita yang lain lagi terkait dengan saya sendiri. Di antara
kami pun memang seringkali dijadikan sebagai bahan canda oleh
beliau, di antaranya saya sendiri yang seringkali dijadikan sebagai
obyek canda-canda beliau. Karena teguran, peringatan atau berbagai
ujian pensucian kami, juga ada yang dinyatakan melalui canda.
Adakah kami berlapang hati, berbahagia, atau ngedumel dalam hati.
Dan kalau canda tentang saya seringkali terkait dengan kenorakan
dan postur mungil saya. Dan, ini salah satu candanya atas diri saya:
“Rahman itu kalau pergi ke luar negeri, lalu ingin membeli
baju atau celana, dia harus pergi ke counter anak. Hahahaha.” Kata
Paduka Bunda sambil terpingkal-pingkal, yang tentu saja diikuti oleh
teman Eden (pada waktu itu masih Salamullah) yang lainnya lagi.
“Trus yang ada adalah baju-baju dan celana bergambar seperti
mickey mouse,” hahaha….Paduka Bunda kembali terpingkal-pingkal.
“Trus, Rahman itu kan suka minum teh botol. Eh kalau dia
moksa, maka yang keliatan hanya teh botolnya saja, tapi ada suara
menyertai the botol itu, “Subhanallah”, begitu Paduka Bunda
menyatakan canda Paduka Ruhul Kudus tentang saya yang memang
pada waktu itu saya suka sekali minum teh botol, yang setiap kali
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meminumnya, saya berucap Subhanallah. Ternyata kelakuan saya itu
diperhatikan oleh beliau dan oleh semuanya.
“Kalau Pak Umar lain lagi, dia moksa, tapi giginya nggak,”
hahaha, tawa Paduka terpingkal-pingkal, membuat kami juga ikut
ger-geran terus. Soalnya gigi Pak Umar itu, gigi palsu.
Canda yang lain tentang diri saya adalah ketika kami pergi ke
tanah suci Mekkah, yaitu pada tahun 1997, saat kami dalam proses
menguatkan keyakinan kami, dan untuk mendapatkan Jawaban
Tuhan mengenai kebenaran bahwa malaikat yang besama kami
adalah Malaikat Jibril, malaikat pembawa Wahyu kepada para Nabi
dahulu. Malaikat Jibril adalah sebuah nama yang terlalu tinggi dan
agung bagi kami sehingga tak mudah bagi kami untuk menerimanya,
karena siapalah kami ini. Kami semua tak memantaskan diri kami
didatangi Malaikat Jibril. Kekurangyakinan kami itulah yang
mengantarkan kami pergi ke Tanah Suci untuk memohon Petunjuk
dari Tuhan tentang kebenaran Takdir ini.
Jadilah kami berangkat berombongan sekitar 15 orang
termasuk Ibu dari Paduka Bunda dan keluarga, serta A. Mukti, anak
dari Paduka Bunda, yang dinyatakan sebagai reinkarnasi Yesus,
walaupun Mukti sendiri tak ngerti urusan sama sekali. Sungguh saya
merasa sangat senang dan berbahagia bisa berangkat ke Tanah Suci
bersama para pecinta Tuhan yang mengemban amanah umat.
Karena itu sejak dari awal kepergian ke sana, saya selalu dekat
dengan A. Mukti, bahkan ketika di Raudah, makam Nabi
Muhammad.
Di depan makam beliau, saya melaporkan bahwa saya datang
bersama Al-Masih Putra Maryam yang telah dibangkitkan Tuhan
kembali di akhir zaman untuk menegakkan ketauhidan. Dan saya
pun berdoa kepada Tuhan di depan makam Nabi agar setia dapat
menemaninya untuk selamanya. Di pesawat pun saya duduk
bersama dengan A. Mukti, bersebelahan dengannya.
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Sungguh waktu itu awalnya kami hanya memahami yang akan
tampil membawa pembaharuan itu adalah reinkarnasi Jesus, Mukti
Day, bukan ibunya. Paduka Bunda mengira seperti itu. Bersama
berjalannya waktu, barulah kemudian kami diberitahu bahwa
ternyata Paduka Bundalah sentral Takdir Eden. Tapi waktu kami
umrah kala itu, pemahaman kami masih Mukti-lah yang akan jadi
Utusan Tuhan. Ibunya hanya menghantarkan sampai sebagai
pembuka jalan bagi Mukti.
Ndilalah, saya senang menemani Mukti . Selama di sana, saya
tak pernah menemani Paduka Bunda karena saya pun menganggap
Paduka Bunda harus ditemani ibu-ibu dan sudah banyak yang
menemani. Maka saya memilih menemani Mukti terus. Ketika kami
sudah selesai umrah, dalam perjalanan pulang, tentulah di pesawat
saya duduk di samping Mukti lagi. Dan Paduka Bunda dan YM
Dunuk duduk di depan kami.
Ketika Paduka Bunda menengok ke belakang melihat saya dan
Mukti, beliau senyum-senyum geli dan berkata: “Man, kemana aja
kamu, kamu kok nempel terus sama Mukti, kamu sudah enggak setia
sama aku ya. Sambil berseloroh Paduka Bunda menyatakannya.
Tiba-tiba saja Malaikat Jibril nyeletuk lewat lisan Paduka Bunda.
Katanya, “nanti kalau sampai di Jakarta lagi dan Rahman kembali
lagi ke kamu Lia, tendang saja pantatnya”. Kami semua pun tertawa.
Satu tahun sudah berlalu sejak peristiwa itu, segala aktivitas
saya kembali seperti semula, di Mahoni mengobati orang-orang
sakit. Saya tak tahu dari mana mulanya, kalau tidak salah, oleh
Malaikat Jibril saya diminta mengambil posisi seperti posisi orang
yang sedang sujud. Paduka Bunda sendiri tidak tahu maksud dari
perintah itu. Tetapi pada waktu itu, pas beliau ada di belakang posisi
saya, tiba-tiba saja beliau tertawa terbahak-bahak karena ternyata
beliau disuruh menendang pantat saya.
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Hampir saja beliau tak dapat menendang pantat saya itu,
sebab tak kuat menahan pipis karena terbahak-bahak ketawa.
Ternyata Paduka Bunda itu diperintahkan untuk menendang pantat
saya sebagaimana yang pernah diperintahkan satu atau dua tahun
yang lalu sewaktu di pesawat, karena ada pamrih saya sebagaimana
yang telah dinyatakannya dahulu.

‘Sapaan’ Malaikat Jibril
Begitulah keseharian kami bersama malaikat Jibril. Banyak
sekali cerita lucu, membahagiakan dan juga mengharukan yang
terjadi. Di samping itu, karena beliau yang menjadi Perintah Tuhan
bagi kami, maka kami pun terbiasa mendapat nasehat, teguran atau
pujian untuk suatu hal yang perlu dipujikan. Tetapi segalanya ada di
dalam keseimbangan penjagaan kesucian kami. Dan satu dari
pelajaran teguran terhadap saya, baru saja saya tuliskan beberapa
hari yang lalu berjudul “Belajar Meluruh Dalam Kehendak Tuhan” di
catatan Facebook saya ini.
Sedangkan pelajaran dan pengajaran yang diberikan
Malaikat Jibril kepada kami, yang beliau sebutkan sebagai “Sapaan”
sudah tak terkira jumlahnya. Sejak dari awal kebersamaan kami
sampai saat ini, beribu lembar pelajaran telah beliau sampaikan.
Sungguh Kewahyuan Tuhan dan Sapaan malaikat kepada Paduka
Bunda, sangat deras sekali, dan itu karena ini adalah Takdir Akhir
Zaman.
Takdir di mana kompleksitas permasalahan dunia sudah
sedemikian rumitnya, sehingga banyak hal yang harus diselesaikan
dan mendapatkan Petunjuk langsung dari Tuhan. Itu sebabnya
Tuhan membuka jalan komunikasi kemalaikatan dan kewahyuan
yang luas kepada Paduka Bunda, yang nyaris tanpa jeda.
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Kewahyuan dan Sapaan itu bisa beliau tuliskan secara
langsung, atau diberikan secara lisan di dalam pertemuanpertemuan
kami
di
Balairung
Eden
dan
kemudian
didokumentasikan. Dan itu merupakan kategori sapaan yang tanpa
terapi. Selain itu ada juga sapaan yang harus didahului dengan
terapi. Karena ada pewahyuan yang sangat berat yang membutuhkan
energi besar dan kami semua membantu menerapi menguatkan
tubuh beliau dengan energi yang kami miliki, agar tubuh beliau kuat
menahan beban wahyu yang sangat berat itu.
Model kewahyuan seperti ini juga dahulu dialami oleh para
Nabi, bahkan Nabi Muhammad sendiri pun pernah mengalami
keadaan yang semacam itu. Beberapa orientalis yang berpikiran
negatif menganggap Muhammad sakit ayan, padahal adakalanya
Wahyu Tuhan itu memang sangat berat bagi penerimanya.
“Sindrom Kewahyuan”, demikian kami menyebutkan gejala
atau gejolak yang terjadi pada Paduka Bunda manakala harus
menyampaikan Wahyu-wahyu yang sangat berat terkait dengan
Petunjuk dan Solusi Tuhan yang sulit. Dan bahkan apabila itu
menyangkut kepada pensucian dari kami, ketika Tuhan ingin
menegurkan kesalahan kami. Jadi apabila ada yang tersalah di
antara kami, beliau seringkali harus menanggung tulah kesalahan
itu, karena kesucian Surga adalah tanggung jawab beliau.
Menurut beliau, rasa dari setiap gejolak itu berbeda, ada
yang terasa nyaman, yaitu gejolak yang beliau rasakan dari sebuah
Kewahyuan tertentu. Di mana beliau merasa sedang mendapat
kelimpahan energi yang besar sekali sehingga harus dibagikan
kepada kami agar tak terus bergejolak di dalam tubuh beliau. Dan
rasa yang sangat tidak nyaman dirasakan beliau adalah gejolak yang
dirasakan apabila ada kesalahan di antara kami, sehingga beliau
harus diterapi dengan lebih berat sebelum bisa mengabarkan
Peringatan dan Teguran Tuhan kepada kami yang bersalah.
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Sindrom Kewahyuan itu terjadi karena ada perubahan
metabolisme di dalam tubuh beliau sehubungan ruh beliau harus
menembus alam kemalaikatan dan Keilahian, sehingga ada frekuensi
di dalam diri beliau yang harus disesuaikan agar dapat menangkap
signal komunikasi dengan Tuhan ataupun dengan Malaikat Jibril.
Demikian untuk membantu proses peluruhan tersebut, kami
menerapi beliau dengan menekan titik-titik nadi stigmata, di nadi
kaki, lutut, nadi tangan, sikut, dahi dan ubun-ubun. Setelah
metabolisme tubuh beliau normal kembali, maka beliau dapat
menangkap dan menyampaikan Wahyu atau sapaan yang dikirimkan
Tuhan atau Malaikat Jibril ke dalam kalbu beliau. Dan kemudian
beliau mengucapkannya dengan kesadaran penuh, menyampaikan
berita dan pengetahuan atau menegur dan mengingatkan kesalahan
kami atau memberitahukan suatu pengetahuan baru yang tidak
ada pada pemikiran beliau.
Seringkali, Paduka Bunda terheran-heran sendiri dengan apa
yang diucapkannya karena sungguh melampaui nalar beliau.
Seringkali juga di saat “Sapaan dengan terapi”, beliau kelelahan dan
sambil setengah tertidur, tetapi terus menyampaikan sapaan dengan
runtut. Tuhan Maha Besar, sungguh, kami selalu takjub dengan
materi Kewahyuan yang sedang diturunkan-Nya melalui UtusanNya, dan juga dengan Cara Tuhan menambahkan kemampuan dan
kesanggupan beliau menyampaikan Kewahyuan yang semakin lama
semakin berat dan sulit. Demikian komunikasi Malaikat Jibril
dengan kami.
Sesungguhnya, di dalam kehidupan Surga, komunikasi
manusia dengan malaikat terjalin secara intens. Karena demikianlah
Janji Tuhan bahwa komunikasi manusia dengan malaikat terjadi
pada saat Surga telah terbuka, yaitu komunikasi malaikat dengan
orang-orang yang bersuci, sebagai pengimbang Neraka yang sedang
bergejolak. Semoga Tuhan melapangkan kita semua untuk bisa
menerima dan memperjuangkan Takdir Surga-Nya ini. Bersama
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Malaikat-Nya mewujudkan Surga di bumi, bercengkrama dengan
para Malaikat-Nya yang kudus, bekerja mengemban AmanahamanahNya. Amin.
Salam dari Surga
Jakarta, 22 Maret 2016
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Alam Meluruh Menjadi Firman
yang Nyata bagi Utusan Tuhan

T

iadalah Tuhan menurunkan Utusan-Nya kalau bukan karena
situasinya sudah sangat akut dan membutuhkan
Pertolongan-Nya. Dan sejak awal kedatangannya, Malaikat
Jibril menyatakan bahwa dunia akan mengalami keadaan yang
sangat buruk, dan Tuhan beserta Malaikat-Nya telah melihat
indikasi keadaan itu. Dan Tuhan menurunkan Malaikat-Nya untuk
memberi pekabaran akan hal itu dan memberikan Pertolongan, jalan
keluar agar manusia dapat melakukan sesuatu untuk
menghindarkan keadaan buruk, keadaan yang bisa membawa bumi
pada kekiamatannya.
Maka Tuhan mengutus Malaikat-Nya kembali secara nyata
untuk menyampaikan Pertolongan-Nya itu kepada manusia yang
dipilih-Nya, untuk menyampaikan kabar gembira sekaligus
Peringatan-peringatan-Nya. Dan kini kami pun tahu bahwa Tuhan
menurunkan Malaikat Jibril kembali di Indonesia untuk membawa
Takdir Kerasulan di akhir zaman, sebuah Takdir Surga dan
Kerajaan-Nya.
Malaikat adalah Perangkat Tuhan Yang Maha Kuasa dalam
mengatur alam semesta dan seluruh isi yang ada di dalamnya,
menjaga,
memelihara,
melestarikan,
menumbuhkan,
mengharmoniskan agar seluruh tatanan semesta senantiasa
langgeng dan lestari dalam keteraturannya.
Malaikat adalah makhluk ruh yang mengerjakan seluruh
Pekerjaan Tuhan dari sisi terang, kebaikan, kesucian dan kebenaran,
yang tercipta dengan Kodrat Ilahi sebagai kepanjangan Tangan
Tuhan dalam mengatur seluruh semesta-Nya. Dia tercipta dengan
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kodrat sebagai makhluk pengabdi, setia, indah dan suci. Dan
seluruh kebaikan dari sisi terang dari Tuhan Yang Maha Luhur,
malaikatlah yang mengerjakan dan mewujudkannya.
Malaikat itu menyatu dan tak terpisahkan dengan semua
unsur alam semesta yang positif. Karena itulah dia disimbolkan
sebagai makhluk cahaya atau terang. Kuntum bunga yang
bermekaran, indah dan harum sungguh membahagiakan bagi siapa
pun yang memandangnya. Dan itu tak mungkin terjadi tanpa peran
malaikat yang diaktifkan Tuhan di dalamnya. Tumbuhan itu
berbunga dan hidup dengan baik karena mendapatkan sinar
matahari, sedangkan ruh dari sinar matahari itu adalah Malaikat
adanya.
Demikianlah dalam kefungsiannya, malaikat meluruh dan
menyatu dengan alam. Alam sesungguhnya adalah firman Tuhan
yang nyata dan hidup serta dapat langsung dirasakan oleh manusia.
Karena itu bila engkau ingin melihat Kehendak Tuhan, lihatlah
olehmu adakah alam itu bersahabat denganmu, bila tidak, maka
tandailah bahwa Tuhan sedang enggan kepadamu. Sesungguhnya
mereka yang selalu menjaga kebeningan hatinya, senantiasa akan
mendapat petunjuk Tuhan lewat kalbu atau lewat lingkungan dan
alam semesta-Nya. Karena saat Tuhan menurunkan Takdir- Nya,
alam semesta ikut ambil bagian untuk menjadikan Takdir Tuhan
menjadi terlaksana dan nyata.
Saat Tuhan menurunkan Utusan-Nya, maka Tuhan pun
menyertai Utusan-Nya itu dengan alam, karena dari sanalah jalan
Pertololongan Tuhan itu. Demikian kami semua merasakan dan
menjadi saksi bagaimana alam semesta menguatkan keimanan kami,
saat di awal-awal takdir Eden. Dan lewat alam pula, Tuhan
menurunkan dan membukakan pengetahuan dari- Nya, yang dapat
membuka misteri semesta-Nya. Sungguh banyak kami menyaksikan
fenomena alam yang ganjil, yang diperlihatkan kepada kami,
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sebagaimana yang termaktub dalam buku “Perkenankan Aku
Menjelaskan Sebuah Takdir (PAMST)”.
Semua peristiwa itu tidak hanya memberikan keyakinan
pada kami, tapi di balik peristiwa itu, Tuhan ingin menyatakan
bahwa bumi tempat kita tinggal ini akan mengalami kekiamatan.
Sebelum peristiwa itu menjadi memaksimal, Tuhan memerintahkan
kepada kami untuk menuliskan apa-apa yang kami saksikan agar
menjadi pelajaran dan peringatan bagi umat manusia. Namun dalam
tulisan ini saya hanya mengambil beberapa momen penting yang
kami saksikan di awal perjalanan kami menelusuri perjalanan Takdir
Tuhan ini.
Komunikasi kami dengan alam raya terjadi sangat intens di
masa awal Takdir ini. Tulisan-tulisan di langit banyak kami saksikan.
Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada waktu itu kami
kerap disapa Tuhan dengan tulisan Allah di langit, lalu tulisan Lia,
Isa (dengan huruf Arab dan Latin), Muhammad dan kata-kata sesuai
dengan konteks pembicaraan.
Bagaimana konfigurasi awan membentuk berbagai macam
tulisan sesuai dengan konteks perbincangan kami. Seakan-akan
alam itu bersahutan dengan apa yang kami perbincangkan. Itu
karena alam adalah perintah Tuhan, tak mungkin dapat terjadi halhal yang tidak biasa, apabila bukannya Tuhan yang
memerintahkannya, apabila bukannya Takdir ini adalah Takdir dariNya. Itulah berita dari langit.
Apakah berita langit itu? Di dalam buku PAMST, Paduka
Bunda menuliskan:
“Adakah pada zaman sekarang berita-berita dari langit itu
dimungkinkan? Berita-berita langit dari Allah, yaitu ketika
keadaan alam ikut menjamin berita-berita yang
disampaikan. Setelah berita disampaikan, alam juga
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memperlihatkan sesuatu yang berbeda dari hal yang
biasanya terlihat. Setiap kali kami menerima berita penting,
kami dianjurkan melihat langit dan selalu saja di langit
terjadi suatu panorama yang luar biasa dan aneh yang belum
pernah terlihat sebelumnya”.
Banyak keadaan yang kami alami, keadaan yang sulit atau
ketika Tuhan sedang ingin menyatakan sesuatu, seringkali disertai
dengan panorama alam yang menakjubkan. Demikian para malaikat
dan alam menjadi perintah Tuhan untuk menyatakan Kebenaran
Takdir-Nya yang sedang diperjalankannya kepada Paduka Bunda.
Dari banyaknya fenomena alam yang telah Tuhan sajikan
pada kami, dalam tulisan ini, ada tiga fenomena alam yang menjadi
prioritas untuk dikemukakan,
yaitu fenomena alam yang kami
saksikan pada saat kami membantu mengatasi masalah metafisis
pada perang suku antara suku Dayak dan suku Madura di Pontianak,
panorama langit di Sentul setelah persidangan oleh MUI, dan tanda
tangan malaikat Jibril di langit desa Coblong, Cisarua.
Sejak Tuhan menurunkan Takdir-Nya di negeri ini, maka
sejak itu pula iblis berupaya mengagalkannya, dia bersungguhsungguh menguasai seluruh elemen bangsa ini sebagaimana iblis
mengharu biru negeri ini dengan segala macam kejahatan yang
berada di luar nalar akal sehat kita. Sebagaimana konflik agama
hingga konflik suku dan ras terus menerus menghantui bangsa ini,
konflik antara Islam dan Kristen di Ambon Maluku, yang
menyebabkan ribuan orang tewas. Konflik Poso yang sampai
sekarang belum tuntas diselesaikan. Belum lagi pembunuhan sadis
dengan korban yang sangat masif seperti pembunuhan dukun santet
di Banyuwangi, berikutnya adalah
pembunuhan orang-orang
Madura oleh suku Dayak di Kalimantan. Dan juga maraknya
pembunuhan sadis dan kebrutalan di luar batas, serta kesurupan
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masal. Itu semua adalah tanda bahwa iblis telah menguasai bangsa
ini.
Semua fenomena kejahatan itu tak dapat dilepaskan dari
maraknya kemusyrikan, praktek perdukunan dan berbagai perilaku
mistik bangsa ini. Iblis merasuki orang-orang musyrik atau orang
yang pernah bersinggungan dengan kegaiban. Karena melalui hal
itulah, iblis memiliki pintu masuk untuk menguasai atau merasuki
manusia secara lebih leluasa. Seolah raga manusia itu adalah
raganya sendiri, sehingga ia bisa mengaktualisasikan kejahatankejahatannya melalui orang tersebut.
Iblis pun leluasa
melampiaskan perbuatan sadisnya melalui manusia yang berhasil
dirasukinya tersebut.
Demikian di akhir zaman proses regulasi menusia menjadi
iblis menjadi sangat terlihat nyata, karena itulah fenomena Neraka
menjelang bumi yang sedang berproses kepada kekiamatannya. Dan
itu terjadi di negeri ini.
Pada peristiwa berdarah antara suku Dayak dan Madura,
pada awal 1997 saya dan Paduka Bunda menjadi saksi kehancuran
dan kerusakan yang diakibatkan oleh konflik tersebut.
Kisahnya berawal dari kunjungan Paduka Bunda ke rumah
Bapak Singgih almarhum, mantan Jaksa Agung di era Soeharto. Di
sana, beliau menyaksikan foto-foto yang sangat menyeramkan. Ada
begitu banyak kepala-kepala manusia ditumpuk seperti buah
durian. Itu adalah foto kepala orang–orang
Madura yang
mengalami pembantaian oleh Suku Dayak di Pontianak, Kalimantan
Barat, ketika terjadi perang suku di antara mereka.
Menyaksikan itu semua, Paduka Bunda berpikir, Tuhanlah
yang memiliki maksud memperjalankan beliau ke rumah Pak
Singgih yang ternyata untuk melihat foto-foto tersebut. Betapapun
Paduka Bunda jeri melihatnya, tapi sepertinya Tuhan memang
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sedang ingin memperjalankan beliau menelusuri jejak-jejak dajjal
menguasai bangsa ini.
Dan sepertinya Tuhan memang memerintahkan kepada
beliau untuk pergi ke Kalimantan demi mengatasi kekuatan gaib
yang sedang mencengkeram wilayah tersebut. Sebagai Utusan
Tuhan, Paduka Bunda memang
dikarunia Tuhan sistem
penangkalan dan cara menaklukan iblis sebagaimana yang
diperintahkan Tuhan kepadanya.
Paduka Bunda pun meminta bantuan Pak Singgih (waktu itu
masih Jaksa Agung) untuk dapat diberangkatkan ke sana. Tapi Pak
Singgih tak mengizinkannya, karena khawatir nanti terjadi apa-apa
dengan Paduka Bunda situasinya sangat menyeramkan dan
membahayakan.
Karena tak mendapatkan bantuan dan izin dari Pak Singgih,
akhirnya beliau meminta bantuan Brigjen Purnawirawan Noerhadi
Purwosaputro, mantan deputi II BAKIN, sekarang BIN, dia adalah
seorang sahabat beliau yang bertugas di sana. Paduka Bunda pun
meyakinkan beliau bahwa peristiwa berdarah dan kekejaman serta
kesadisan konflik suku disana pasti melibatkan dunia magis atau
metafisis. Karena itu Paduka Bunda meminta untuk diberangkatkan
ke sana untuk mengatasi kekuatan magisnya. Alhamdulillah Kepala
BIN Bapak Moetojib memberikan izinnya, dan juga membantu
proses perjalanan kami ke sana.
Jadilah saya berangkat ke Pontianak bersama Paduka Bunda,
setibanya di sana sudah ada seorang tentara yang menanti kami. Dan
kami pun meminta agar diantar ke lokasi di mana terjadi konflik
berdarah itu. Dan sebelum berangkat, tentara yang ditugaskan
tersebut bertanya kepada saya adakah di antara kami berdua ini
masih ada darah atau keturunan Madura. Karena bila masih ada
darah Madura, tentara itu tak memperbolehkan kami pergi ke lokasi
tersebut.
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Dari seorang tentara itu pula, kami mendapatkan banyak
informasi, bahwa kekuatan magis-lah yang membuat peristiwa
berdarah itu terjadi. Karena pembunuhan sadis itu dilakukan setelah
suku Dayak itu melakukan ‘upacara’, yang menyebabkan mereka
menjadi kesurupan. Dan mereka pun bisa mencium darah orang
Madura.
Mereka pun membawa kayu sebesar tusukan gigi untuk
digigit, kayu itu pun
di bagikan kepada orang-orang yang
menyaksikan peristiwa itu agar tidak mengalami trauma ketika
melihat pemenggalan kepala, dan pembunuhan sadis tersebut. Dan
ada beberapa tentara yang stress karena menyaksikan peristiwa itu.
Demikian peristiwa itu diceritakannya kepada kami. Saya
dan Paduka Bunda sendiri masih tak tahu apa yang harus kami
lakukan, karena kami baru tahu kalau sudah ada perintah dari
Tuhan. Dan perintah itu biasanya datang kalau kami telah sampai ke
ketempat tujuan.
Kami pun akhirnya berangkat ke lokasi tempat
pembantaian terjadi dengan ditemani seorang tentara yang
merangkap sebagai sopir. Kami pergi ke Desa Salatiga tepat di
tempat peristiwa berdarah yang baru saja terjadi. Di tempat itu kami
menyaksikan rumah-rumah yang telah menjadi arang dan ladangladang yang rusak, bau anyir darah pun masih kuat tercium. Dengan
disaksikan oleh masyarakat setempat, kami berdoa kepada Tuhan
meminta agar Tuhan segera mencabut kekuatan dajjal yang sedang
mengurung tempat itu, dan membebaskan suku Dayak dari
cengkramannya.
Di sanalah pula Tuhan memperlihatkan penampakan di
langit yang luar biasa. Setelah berdoa, tiba-tiba saja Paduka Bunda
dengan suara bergetar berkata sangat perlahan kepada saya :”Maan,
Man, kamuuu lihat gak, di langit itu”, kata beliau sambil terus
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mengarahlkan pandangan ke langit karena beliau takut sosok yang
terlihat di langit itu segera menghilang.
“Lihat Bunda”, saya menjawab sambil juga terus menatap
langit dengan takjub. Sosok itu tiba-tiba saja muncul di langit,
muncul dari ketiadaan, sangat besar dengan wujud yang belum
pernah kami lihat seumur hidup kami, besar dan indah sekali. Dan
penampakan itu cukup lama terjadi.
“Sesaat setelah kami berdoa, terpandang oleh kami segaris
awan putih melintas dari ujung langit sebelah kanan berjalan
menuju ke ujung langit sebelah kiri dan kemudian seberkas
sinar putih mengumpulkan awan-awan hitam di atas tempat
kami. Hingga langit di atas kami yang tadinya berwarna
kegelapan menjadi jernih, bening serta berkilauan.
Selanjutnya di samping munculnya berkas sinar putih itu,
tiba-tiba muncul suatu pemandangan yang sangat
mengejutkan, bahkan kami terpana melihatnya, yaitu sebuah
perwujudan sesuatu yang sosoknya belum pernah kami lihat
sebelumnya, di atas langit. Sosok itu bingkainya itu mirip
dengan jubah batman , berwarna merah lembayung,
dipenuhi bulatan-bulatan berwarna pelangi dan berkilauan.
Aku berdua dengan Rachman serta penduduk setempat
menikmati dua kali pemunculannya. Manakah yang patut
kusyukuri? Jawaban Allah di langit itu ataukah kesempatan
melihat keajaiban alam yang tiada taranya itu? Subhanallah”
.
Demikian saya kutipkan penjabaran Paduka Bunda atas
sosok itu yang beliau tuliskan di buku PAMST.
Sayangnya, pada waktu itu kami tidak membawa kamera
apa pun dan belum zamannya ponsel , sehingga peristiwa itu tidak
dapat kami abadikan. Akan tetapi, Paduka Bunda mencoba untuk
menggambarkan simulasi sosok ‘penampakan langit’ itu dengan
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menggunakan komputer dibantu Ym Arif. Dan Puji Tuhan, Ym Arif
berhasil membuat gambaran yang kurang lebih mirip dengan sosok
yang kami lihat di langit Salatiga itu.

Sosok fenomena di langit ini tak terekam gambarnya, karena tak terpikirkan
membawa tustel pada waktu itu, lagi pula pada masa itu (tahun 1997) belum
ada teknologi handphone, maka gambar ini dibuat menjadi ilustrasi
berdasarkan kenangan yang terpatri dalam ingatan.

Penampakan sosok di langit itu cukup lama, sampai-sampai
kami berpikir kapan selesainya ketika kemudian sosok itu
menghilang. Setelah itu ketika kami hendak meninggalkan tempat
itu, tiba-tiba Paduka mendapat bisikan di kalbunya untuk menunggu
beberapa saat lagi. Dan ternyata sosok itu muncul lagi. Demikian
komunikasi kami dengan Tuhan dan Malaikat-Nya pada waktu itu
menjadi sangat nyata terlihat oleh karena ucapan kami bersambung
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dengan langit dan itu disaksikan oleh penduduk yang ada bersama
kami pada waktu itu.
Selanjutnya Malaikat Jibril menjelaskan, oleh karena
sebagian besar suku Dayak menganut animisme dan memiliki
kekuatan mistik serta mengagungkan ruh-ruh arwah dan mahluk
halus, mereka terkena pengaruh penguasaan dajjal dan membabi
buta meluapkan kemarahan dajjal. Kemarahan mereka kepada suku
Madura yang semula hanya diakibatkan oleh persaingan sosial pun
menjadi sarana pelampiasan kemarahan yang ditunggangi oleh
pengaruh penguasaan dajjal atas mereka. Demikian mereka bisa
melakukan pembantaian sadis semacam itu. Paduka Bunda juga
menuliskan hal itu di buku PAMST :
”Kanibalisme ini sebenarnya tak mereka sadari. Karena
sesungguhnya kekejian dajjal-lah yang melatar belakangi
peristiwa ini. Dikatakan bahwa sesungguhnya pemandangan di
langit yang kami saksikan itu adalah pengungkapan maqam
pengenalan, menyaksikan jawaban Allah secara langsung.
Melalui doa yang dilakukan secara bersungguh-sungguh,
perlawatan kami di tengah ketercekaman peristiwa sadis itu
ternyata merupakan perlawatan yang beresiko tinggi sehingga
hal itu dikatakan sebagai refleksi, kesungguh-sungguhan kami
berdoa dan berjihad”.
Dan setelah kami berdoa dan melaksanakan Amanah Tuhan,
konflik antar suku Dayak dan Madura di wilayah itu pun langsung
mereda.
Dan penampakan sosok di langit desa Salatiga, Maret 1997,
itu merupakan Jawaban Tuhan bahwa doa dan tugas yang telah kami
tunaikan itu diridoi dan dikabulkan Tuhan. Sekaligus Tuhan ingin
menyatakan secara transparan dan langsung tentang Kebenaran
Takdir ini yang merupakan Ketetapan Tuhan yang harus kami
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yakini, karena Tuhan sudah menyatakannya dan memberikan
pembuktian melalui keterlibatan alam dan Malaikat-Nya serta
pengabulan doa yang kami panjatkan kepada-Nya.
Panorama alam yang lainnya adalah panorama alam yang
kami alami pada Oktober 1997 sehabis kami menghadiri persidangan
MUI atas Paduka Bunda. Proses persidangan yang sama sekali tidak
representatif sebagai sebuah persidangan. Bagaimana mungkin
memutuskan suatu perkara yang amat sangat besar, yaitu turunnya
Malaikat Jibril, dengan hanya satu kali persidangan yang sepertinya
juga sudah mempunyai keputusan sebelum diadakan persidangan
itu.
Di antara rasa kecewa dan keprihatinan kami, Tuhan
meminta kami untuk tidak menceritakan perlakuan MUI yang tidak
adil tersebut. Bahkan pada waktu itu kami diminta untuk tetap
menghormati lembaga MUI. Demikian Tuhan menjaga hati kami
tetap dalam kesucian dan berserah diri kepada-Nya semata.
Namun, Tuhan kemudian dengan Cara-Nya menghibur dan
menenangkan diri kami dengan meminta kami untuk menghibur diri
di alam-Nya yang segar dan asri, dan dari Istiqlal kami langsung
pergi ke Sentul. Di tempat ajang balap mobil pada waktu itu sedang
tak ada acara sehingga hanya ada kami, yang bebas menikmati
segarnya dan kehijauan alam yang asri tersebut. Kami duduk-duduk
di tribun. Aroma harum yang sangat lembut tercium oleh kami,
seperti aroma harum yang suka tercium di Mekah.
Dan tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Maka kami pun
menikmati guyuran hujan deras di sekeliling area terbuka di depan
tribune tempat kami duduk-duduk. Sampai kemudian kami tersadar
bahwa tak terdengar suara hujan di atas kami. Demikian pun kami
tersadar bahwa area racing track di depan kami tak basah oleh air
hujan, sementara di bagian sebelah kiri dan kanannya terlihat basah.
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Ketika kami masih terheran-heran, tiba-tiba dari sebelah
kanan melintas seorang laki-laki yang berlari-lari karena kehujanan,
dan berjalan dengan tenang ketika berjalan di depan kami karena
tidak kehujanan. Dan setelah dia melewati kami, kembali dia berlarilari karena sesungguhnya memang masih hujan. Ya.. ternyata areal
tepat di depan dan di area tempat duduk kami memang tidak
terkena hujan.
Setelah hujan berhenti, kami dihibur oleh awan-awan. Langit
kembali berfungsi seolah sebagai sebuah layar film. Langit di depan
kami terang, sementara langit di sebelah kiri dan kanannya masih
gelap diliputi oleh mendung. Dan awan satu per satu berjalan dari
langit sebelah kanan menuju ke kiri. Cukup lama peragaan itu kami
saksikan, seperti sedang menyaksikan pertunjukan “opera” dengan
awan-awan sebagai bintang-bintangnya.
Demikian-lah Cara Tuhan yang sedang ingin menghibur
Rasul-Nya dan menguatkan hatinya agar tetap bisa kukuh
mengusung Amanah-Nya karena Tuhan bersamanya, karena Takdir
ini adalah dari-Nya semata. Apa dan bagaimana hasil persidangan
MUI itu nanti, kami serahkan semua kepada Tuhan.
Dan Malaikat Jibril menyatakan: Dari manakah keajaiban
semacam itu? Kekuatan apakah yang dapat membuat kejaiaban
seperti itu? Allah telah berjanji selalu akan memperlihatkan
Dukungan-Nya pada Takdir ini. Itulah Dukungan dan Penghiburan
Allah yang nyata pada kami, demi menguatkan iman dan kekukuhan
kami untuk berjalan bersama Takdir-Nya ini.
Dan panorama yang lainnya lagi yang kami saksikan adalah
tulisan di langit yang berkaitan dengan rahasia Takdir Malaikat
Jibril yang merupakan pembukaan rahasia akhir zaman yang telah
dinubuahkan di Kitab-kitab Suci terdahulu. April 2000, langit di
desa Coblong, tempat kami menetap untuk menjalankan proses
pensucian intensif, menuliskan LE2 di atas langit Gunung Salak yang
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sangat jelas dan lama sekali disaksikan oleh sebagian besar dari
kami, karena pada waktu itu memang sedang ada acara khusus.
Setelah berselang 16 tahun lamanya, baru sekarang, Tuhan
membuka rahasia di balik tulisan LE2 di langit itu yang ternyata
menyimpan berbagai rahasia besar tentang keberadaan Malaikat
Jibril dan juga menyangkut kunci ilmu pengetahuan kesemestaan
yang dahsyat, yang sedang dituliskan Pewahyuan-Nya oleh Paduka
Bunda.
LE 2 adalah tanda tangan Malaikat Jibril di langit. Karena
Tuhan memperkenankan Malaikat JIbril menjadi manusia dengan
wujud serupa dan identik dengan Paduka Bunda, maka beliau adalah
Lia Eden ke dua. Penampakan beliau yang menyerupai Paduka
Bunda sudah sering kami dengar dari pasien-pasien Paduka Bunda
di awal perjalanan Takdir ini, yang mengaku didatangi Paduka
Bunda di rumahnya. Namun Tuhan mengatakan bahwa itu hanya
pengenalan, karena kelak bila waktunya tiba, Malaikat Jibril akan
melanglang dunia menemui orang-orang yang diperintahkan Tuhan
untuk ditemuinya, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan
dunia yang sulit, dan membawa Petunjuk Tuhan secara langsung
kepada mereka.
Selain itu LE2 adalah juga rumus yang diturunkan Tuhan
untuk mengantarkan manusia menemukan Teori Segalanya yang
kini masih menjadi impian para ilmuwan. Lewat LE2, Tuhan juga
akan membimbingkan manusia mendapatkan ilmu dan teknologi
dapat menempuh perjalanan intergalatik melalui bimbingan
Malaikat Jibril kelak. Maka menempuh bumi yang baru, bukan lagi
fiksi tapi menjadi kenyataan, karena pemetaan semesta telah dapat
dibuat secara akurat dengan bantuan ilmu dan pengetahuan yang
diturunkan Tuhan jika mereka memenuhi panggilan Tuhan untuk
menjalani hidup suci. Sehingga kehidupan manusia dapat
diselamatkan ketika bumi mengalami kekiamatannya.
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Namun, semuanya terpulang kepada manusia itu sendiri,
apakah mau menerima Petunjuk dan Pertolongan Tuhan atau
bersikeras dengan jalan kebenaran yang dipilihnya dan mengabaikan
Pertolongan Tuhan itu. Dan manusia tidak merasa mempunyai
kesalahan, dan terus melakukan kerusakan yang disangkanya
sebagai kebaikan dan kebenaran. Sungguh, Surga dan Neraka sudah
ada di depan mata, manusia-lah yang memilih di antara keduanya.

Salam Damai dari Surga
Jakarta 27 April 2016
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Berita Lia Eden Minta Pemerintah
Hapus Agama Islam dari Indonesia
adalah Tidak Benar

A

tas banyaknya tuduhan dan fitnah kepada Paduka Bunda Lia
Eden di media sosial dan internet, sebagaimana berita
terlampir di bawah ini, maka kami menganggap perlu untuk
menjawab dan meluruskannya. Pada saat yang hampir bersamaan
saya pun mendapatkan postingan di Facebook saya dengan berita
yang sama. Untuk itu saya ingin menyampaikan bahwa berita Eden
menyebarkan selebaran yang bertuliskan “meminta Pemerintah
menghapuskan agama Islam di Indonesia” di sebuah kawasan adalah
tidak benar.
Adalah bukan kebiasaan Eden menyebarkan selebaran
karena Eden selalu menempuh cara yang resmi dan terhormat. Rilis
Eden selalu berbentuk risalah yang panjang dan runtut. Setiap
tahapannya terkonsep langsung dari Tuhan. Maka tak mungkin
Eden menggunakan cara penyebaran selebaran, apalagi hanya untuk
suatu kawasan.
Kepada siapa-siapa Risalah Eden itu ditujukan, semuanya
atas Ketentuan dan Ketetapan Tuhan semata. Dan biasanya Eden
juga menyampaikan rilis risalahnya kepada ketua RT dan ketua RW
di lingkungan rumah kami hanya untuk diketahui saja. Maka tidak
benar apabila dikatakan Eden menebar selebaran ke warga di
kawasan Senen atau kawasan mana pun.
Dan berita yang menyatakan bahwa Paduka Bunda Lia Eden
mengaku sebagai Tuhan pun sungguh tidak benar dan fitnah.
Sekali–kali Paduka Bunda Lia Eden tidak pernah menyatakan
dirinya sebagai Tuhan. Demikian pun pernyataan bahwa Eden
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meminta Pemerintah Indonesia untuk menghapuskan agama Islam
adalah sangat tidak mungkin dan tidak benar.
Dan adalah juga tidak benar bahwa 28 pengikut Komunitas
Eden ditahan pihak kepolisian karena menyebarkan berita selebaran
yang bertuliskan “meminta pemerintah menghapus agama Islam”.
Demikian pula, sebagai narasumber dari berita tersebut adalah Ibu
Surivita yang dinyatakan sebagai ketua RT 05/08 kelurahan Bungur,
Senen, Jakarta Pusat. Padahal beliau telah lama wafat.
Sungguh kami berkepentingan membantah berita tersebut
dan meluruskannya, karena berita bohong tersebut telah tersebar
secara meluas di internet dan di media sosial yang di dapat dari
berbagai
sumber
di
antaranya
adalah
dari
mediadakwahislamii.blogspot.co.id. Dan berita itu dapat merusak
kedamaian dan ketenteraman sesama umat beriman di negeri ini.
Sebagai orang beriman dan sebagai media dakwah Islam,
taklah baik menyebarkan berita fitnah tersebut. Bukankah makna
hakiki dari dakwah Islam adalah mengajak umat yang beriman
kepada ketauhidan dan kedamaian? Sebagaimana itulah makna
Islam yang sesungguhnya.
Dan bukankah akhlak Al Quran mengajarkan kepada orangorang beriman bahwa apabila mendapatkan berita, maka hendaklah
bertabayyun (konfirmasi) meminta penjelasan adakah berita yang
diterimanya itu benar atau tidak kepada yang bersangkutan, agar
tidak menjadi fitnah.
Adapun Risalah dan Wahyu-wahyu Tuhan yang diterima
Paduka Bunda Lia Eden terdokumentasi di website Eden. Dan segala
aktivitas Eden yang terbaru pun tercantum di sana secara
transparan, tak ada yang tersembunyi. Maka, sungguh adalah baik
bila Anda melihat dan membacanya terlebih dahulu untuk
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memastikan apakah berita yang Anda dapatkan itu benar atau
fitnah.
Bukankah itu juga menjadi kode etik dalam jurnalistik
sebelum sebuah berita dirilis kepada publik dan masyarakat luas?
Dan bila berkenan, Anda juga dapat membaca tulisan-tulisan saya di
Facebook, karena ada beberapa tulisan saya yang juga menanggapi
berita-berita fitnah serupa yang dipublikasikan oleh Bapak Marzani
Anwar di media sosial dan di Kompasiana.com.
Karena sungguh taklah elok menyebarkan berita yang belum
Anda dapatkan kepastian kebenarannya, apalagi bila berita itu
adalah fitnah. Apalagi kemudian tulisan itu meminta publik untuk
ikut membantu menyebarkan berita itu sebagaimana tertulis di judul
artikel tersebut: ”PARAH….Lia Eden Minta Pemerintah Hapus
Agama Islam Dari Indonesia, Bantu Sebarkan Berita Ini Biar
Banyak Yang Bully. Dan Membuat Jera Orang Ini...”
Maka dengan melihat banyaknya peredaran berita semacam
itu di media sosial belakangan ini, sepertinya ada semacam upaya
untuk menggiring opini masyarakat dan publik lewat media sosial
untuk kembali melakukan tindak kekerasan dan kriminalisasi
terhadap Eden sebagaimana yang terjadi pada tahun 2005 dan
2008. Di mana pada waktu itu, Eden mengalami dua kali
pemenjaraan, yang diawali terlebih dahulu dengan pengerahan
massa serta penghasutan kepada masyarakat luas agar melakukan
penyerbuan ke kediaman Eden terlebih dahulu, kemudian diikuti
oleh kepolisian yang melakukan pengamanan yang berujung pada
penangkapan dan pemenjaraan.
Dan berita-berita tentang Eden yang tersebar di internet dan
media sosial tersebut tampaknya memiliki pola dan kesamaan
dengan apa yang telah dilakukan Bapak Marzani Anwar yang
menempatkan Eden sebagai musuh Islam dengan cara menghasut
masyarakat Islam khususnya, serta meminta aparat negara dalam
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hal ini kepolisian, untuk menindak dan memenjarakan kembali
Komunitas Eden dengan pasal penodaan agama.

Eden Tidak Memusuhi Islam
Dalam konteks ini, kami pun merasa perlu untuk
menjelaskan latar belakang dan selintas sejarah Paduka Bunda Lia
Eden berkenaan dengan Takdir Tuhan atas beliau.
Semoga
gambaran selintas kesejarahan Paduka Bunda Lia Eden ini dapat
memberikan penjelasan kepada masyarakat sehingga tidak termakan
oleh fitnah yang saat ini tersebar di media sosial, yang berupaya
menggiring opini masyarakat dengan mendudukkan Eden sebagai
musuh Islam.
Paduka Bunda Lia Eden, pertama kali disapa Tuhan pada
tanggal 28 Oktober 1995, pada saat beliau sedang shalat tahajud.
Bukankah itu menunjukkan bahwa Tuhan meridhoi ibadah Islam?
Dan untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Paduka Bunda
itu adalah Malaikat Jibril atau bukan, kami bersama-sama pergi ke
Tanah Suci Mekkah. Dan di Masjidil Haram itulah, Paduka Bunda
dan kami mendapatkan Penguatan Iman dan Tanda-tanda dari
Tuhan bahwa yang datang kepada Paduka Bunda adalah Malaikat
Jibril yang sesungguhnya.
Sungguh, kami semua adalah orang-orang yang berbahagia
dan sangat senang menjalankan syariat Islam dengan ibadahibadahnya. Kami bukan orang-orang yang tak nyaman dan tak
berbahagia menjalankan ibadah Islam. Kami bukanlah orang yang
pindah agama atau kepercayaan, kemudian menjelek-jelekkan
agama dan kepercayaan lama yang kami anut sebelumnya.
Kami ini adalah orang-orang yang sedang asyik menjalankan
ibadah syar’i, sampai Tuhan memerintahkan kepada kami untuk
menetralkan keyakinan dan tidak berafiliasi kepada salah satu ajaran
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agama demi menjalankan risalah penyatuan dan persaudaraan
seluruh umat-Nya dalam penyembahan kepada-Nya. Kami berada
dalam kenetralan, tapi kami Berketuhanan secara mutlak (tauhid)
dan berserah diri kepada-Nya secara utuh dan menjalani hidup
kudus (suci). Di samping itu, tidaklah mungkin kami memusuhi
Islam karena semua orang-orang yang kami cintai, ibu, bapak, adik,
kakak dan seluruh sanak famili kami adalah Muslim.
Eden diturunkan Tuhan untuk merajut perdamaian dan
persaudaraan seluruh agama dan kepercayaan, oleh karena perang
agama saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan dapat
mengantarkan umat manusia pada perang dunia ke tiga yang dapat
meluluh-lantakkan seluruh kehidupan umat manusia di bumi ini.
Karena itulah Tuhan memerintahkan kami berada dalam
kenetralan dan tidak berafiliasi kepada salah satu agama, agar kami
dapat menyampaikan pesan perdamaian dan persaudaraan seluruh
umat Tuhan secara utuh dan tidak berat sebelah. Jadi sesungguhnya
pesan Surga yang penuh damai itulah yang diamanahkan kepada
kami. Jadi tidak mungkin kami memusuhi salah satu agama
sebagaimana yang dituduhkan kepada kami saat ini.
Sejak tahun 1995, sejak pertama kali Paduka Bunda
mendengar Sapaan Tuhan, jihad pertama beliau adalah
mengingatkan kemusyrikan dengan menantang Ki Gendeng
Pamungkas yang sesumbar telah menyantet sekian banyak orang,
tapi malah diliput seluruh media, bak selebritis, dan tak ada yang
mengingatkan dan menegurnya. Demikian sejak awal perjuangan
hingga saat ini, Paduka Bunda Lia Eden tidak pernah bergeser
mengingatkan kemusyrikan dan memperjuangkan ketauhidan.
Sejak masa Presiden Soeharto, Paduka Bunda telah
mengingatkan kemusyrikan Pak Harto, hingga kini di masa
pemerintahan Presiden Jokowi, kami pun menyampaikan risalah
Eden, agar beliau menjauhi klenik, terutama kekuatan mistik Nyi
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Loro Kidul yang telah menjadi pengayom para penguasa raja-raja di
tanah Jawa maupun para Presiden Indonesia. Karena kemusyrikan
itulah yang menutup pintu berkah bagi bangsa Indonesia sehingga
tak dapat melihat Pertolongan Tuhan yang diturunkan di negerinya.
Di samping itu, Eden pun mengingatkan kemusyrikan
dengan mendatangi para dukun dan beberapa Kyai yang
mengajarkan santrinya kanuragan dan bermain dengan jin. Kami
mendatangi mereka sampai ke pelosok-pelosok daerah, dari ujung
Banten hingga Jawa Timur menemui mereka semua secara langsung
dan menyampaikan Peringatan Tuhan agar mereka berhenti
menyebarluaskan kemusyrikan dan perdukunan kepada masyarakat
luas. Kurang lebih ada sekitar 250 dukun yang kami datangi di
tanah Jawa ini. Demikianlah Eden hingga kini tak pernah bergeser
sedikit pun dari perjuangan ketauhidan (Monoteisme Mutlak).
Sesungguhnya apabila Al Quran itu diperas, maka saripati
yang tertinggal dari isi Al Quran itu adalah ketauhidan dan akhlakul
karimah (budi pekerti yang luhur). Dan itulah yang menjadi
perjuangan Eden.
Jadi bagaimana mungkin Eden itu dituduh memusuhi Islam,
kalau 20 tahun perjuangannya tak pernah bergeser dari ketauhidan.
Kalau risalah-risalah Eden itu sangat keras terhadap umat Islam, itu
karena umat Islam-lah yang paling keras menolak dan memusuhi
Eden. Serta menjamurnya radikalisme dan terorisme di kalangan
Umat Islam, membuat Teguran Tuhan sangat keras terhadap umat
Islam. Karena tidak mungkin ajaran Islam yang diturunkan Tuhan
itu mengajarkan kekerasan dan peperangan. Sedangkan terorisme
dan radikalisme menjadikan Ajaran Tuhan dan Kitab Suci Al Quran
menjadi buruk rupa oleh karena sikap dan perilaku mereka sehingga
Kitab Suci dan Tuhan pun disalahkan oleh karenanya.
Teguran-teguran keras yang disampaikan Tuhan di dalam
risalah Eden kepada umat Islam tak berbanding dengan kerusakan500

kerusakan yang dilakukan oleh kaum radikal dan teroris. Lebih
parahnya lagi saat ini, kekerasan itu tidak hanya melibatkan kaum
radikal tapi juga Negara Saudi Arabia yang menaungi kedua Tanah
Suci Umat Islam, dan seharusnya juga menaungi umat Islam di
negara-negara Islam yang lainnya. Keterlibatan Saudi Arabia yang
bersekutu dengan negara-negara Islam dalam konflik kekuasaan
yang melibatkan Syiah dan Sunni di Yaman merupakan kesalahan
terbesar. Belum lagi peperangan yang mengatasnamakan agama
dan kekuasaan yang terjadi di Sudan, Afrika Tengah, Libya, Timur
Tengah, Irak, Afghanistan yang tak berkesudahan. Peperanganpeperangan ini merupakan sebuah tragedi kemanusiaan terbesar
pada abad ini. Maka sesungguhnya umat beragama itu sendirilah
yang telah melakukan pembusukan terhadap agamanya.
Demikianlah setiap hari kita menyaksikan kematiankematian yang mengenaskan karena konflik agama, baik mereka
yang terkepung dalam pertempuran di wilayah konflik negaranegara Islam, maupun mereka yang tenggelam di laut lepas dalam
upaya mencari perlindungan dan keselamatan ke negara lain. Dan
juga kematian-kematian tragis akibat bom-bom bunuh diri di
tempat-tempat ibadah, masjid-masjid, gereja, serta ruang publik
yang juga terjadi di berbagai negara di belahan dunia ini. Konflik
dan kekerasan yang mengatasnamakan agama ini harus segera
dihentikan dan disudahi, bukan malah diimpor ke negeri ini.
Gejala menjadikan agama sebagai pemantik konflik dan
kebencian pun terlihat semakin meluas belakangan ini dengan
membanjirnya berita-berita fitnah, dan media sosial menjadi lahan
yang subur bagi sumpah serapah dan fitnah atas nama agama.
Padahal esensi Ajaran Tuhan adalah penyatuan, bukan pemisahan di
antara sesama Umat Tuhan.
Keselamatan seseorang di sisi Tuhan itu tidak ditentukan
oleh kepada afiliasi agamanya, tetapi seberapa totalitas dan
penyerahan dirinya kepada Tuhan dan kesucian menjaga diri dari
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kesalahan dan dosa dengan lebih memperbanyak kebajikannya,
sebagaimana tertulis dalam surat Al Baqarah ayat 111-113.
Bagaimanakah menggambarkan umat beragama saat ini
dengan Kitab Sucinya? Kitab-kitab Suci Tuhan itu kalau diibaratkan
adalah seperti mata air yang jernih, yang sangat dibutuhkan umat
manusia, tapi sayangnya mata air yang jernih itu kini dikooptasi dan
dikapling-kapling
oleh mereka yang memiliki kewenangan.
Dibuatlah aturan yang tak memungkinkan lagi umat dapat
mengambil air dari mata air yang jernih itu secara langsung, kecuali
lewat perantara mereka yang memiliki kewenangan (baca: hegemoni
makna).
Maka menjadilah air dari mata air yang jernih itu lambat laut
keruh karena telah terkontaminasi oleh banyaknya bakteri
kepentingan dan yang lebih parahnya lagi air jernih itu kini sudah
mengandung banyak penyakit dan telah banyak orang yang sakit
dari meminum air itu. Demikianlah keadaan agama dengan para
tokohnya saat ini, ajaran agama tak lagi menghilangkan dahaga yang
menyejukkan, tapi sudah dipenuhi banyak kepentingan, apakah
kepentingan kekuasaan, politik, ekonomi, ditambah lagi fanatisme,
kebencian dan kemarahan.
Dan adalah Tuhan sendiri yang menghendaki menghapuskan
segala peraturan yang dibuat-buat oleh manusia itu, agar manusia
dapat mengambil air jernih itu langsung dari sumber mata airnya
itu, langsung kepada Kitab Suci-Nya, tanpa perantara siapa pun tapi
langsung kepada Tuhan. Yang terpenting seseorang itu menjaga
dirinya dari segala dosa dan kesalahan. Maka Tuhan akan langsung
memberikan petunjuk dan pencerahan secara langsung kepadanya
apabila seseorang itu berdo’a memohon Petunjuk Tuhan melalui
Kitab Suci-Nya.
Cukuplah seseorang itu berfokus kepada Tuhan saat membuka
Kitab Sucinya, dan Tuhan akan memberikan Petunjuk-Nya melalui
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ayat pertama yang terlihat olehnya. Ayat pertama itulah yang
merupakan Jawaban Tuhan, yang akan menjadi petunjuk jalan
baginya.
Demikianlah Tuhan meluruskan syariat Agama-Nya
termasuk Islam, maka Dia memudahkan jalan bagi umat-Nya untuk
mendapatkan petunjuk dari-Nya dengan cara seperti itu.
Eden bukanlah agama baru karena Tuhan tidak lagi
menurunkan agama. Eden didatangkan Tuhan ke dunia dengan
tujuan utamanya adalah menghentikan peperangan dan
permusuhan, apalagi permusuhan dan peperangan yang dilandaskan
pada keyakinan agama. Permusuhan dan peperangan karena
keyakinan itulah yang justru sangat dibenci Tuhan. Surga dihadirkan
Tuhan untuk menjadi pertolongan umat manusia di saat sulit.
Demikianlah Kasih Sayang Tuhan kepada seluruh hamba-hambaNya.
Jadi sekali lagi kami tandaskan bahwa tidak mungkin kami
membenci dan memusuhi salah satu agama karena tugas Eden
adalah menyatukan bukan memisahkan. Maka, janganlah
menebarkan fitnah bahwa kami memusuhi Islam dan meminta
pemerintah menghapuskan agama Islam. Siapalah kami ini? Dan
apa pula hak dan kewenangan pemerintah dalam soal agama, apalagi
kami? Dan Eden tak pernah mengirim surat ke pemerintah untuk
menghapuskan agama Islam. Jangan mencampuradukkan Fatwa
Tuhan dengan fitnah terhadap Eden.
Kami ini adalah komunitas yang mengharapkan pemerintah
ikut terlibat dalam urusan agama dengan penanganan secara adil
dan tidak berpihak/netral, karena kewenangan pemerintah yang
diamanatkan undang-undang adalah menjamin seluruh warganya
dapat menjalankan syariat agama dan kepercayaan masing-masing
dalam keadaan tenang, damai terpelihara dan terjaga dan tidak
mengalami gangguan dari manapun dan dari siapa pun. Itulah yang
menjadi tugas pemerintah.
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Penghapusan Agama Menuju Penyatuannya adalah Solusi
dari Tuhan untuk Perdamaian dan Persaudaraan
Seluruh Umat
Ajaran-ajaran agama adalah “jalan atau cara dan metode”
yang diturunkan Tuhan kepada para Utusan-Nya untuk
mengantarkan dan memudahkan umat manusia sampai kepada-Nya.
Namun, sayangnya “cara” itu kini telah menjadi tujuan. Agama yang
merupakan “cara”, kini telah dituhankan, sedangkan para Rasul
Tuhan yang membawanya pun dituhankan atau dikultuskan. Kini
setiap agama seolah memiliki Tuhannya masing-masing, dan Tuhan
pun seolah menjadi banyak sekali. Padahal, sesungguhnya Tuhan itu
Tunggal (Esa), sebagai Pemilik semua agama. Dia-lah yang
menciptakan seluruh alam semesta dan seluruh isinya.
Penyimpangan inilah yang membuat Tuhan mengembalikan
seluruh umat-Nya itu hanya berpulang kepada-Nya dan tidak
mempersekutukan-Nya dengan apa pun bahkan dengan Agama-Nya
dan Utusan-Nya sekalipun. Karena sesungguhnya Tuhan itu Maha
Esa dan Maha Tak Terhingga dan tak dapat dipersekutukan dengan
Utusan-Nya, bahkan dengan agama-Nya sekalipun. Karena
Ketakterhinggaan-Nya membuat-Nya tak dapat dibingkai dalam
doktrin agama, semua agama terliputkan di dalam Kemahakuasaan
Nya.
Demikianlah saat ini Tuhan menurunkan Malaikat Jibril
Ruhul Kudus untuk kembali mengingatkan manusia agar seluruh
umat-Nya kembali hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai
esensi dari semua Ajaran agama yang diturunkan-Nya. Karena
sesungguhnya para Utusan Tuhan itu hanyalah manusia
sebagaimana pada umumnya, yang membedakannya hanya dari
dirinyalah Kehendak dan Firman Tuhan itu tersampaikan. Dan
Tuhan menjadikan diri para Rasul itu sebagai penerang jalan bagi
umatnya agar sampai kepada-Nya. Sejarah, fakta dan Petunjuk
Tuhan di seputar kehidupan para Rasul tersebutlah yang dalam
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perkembangannya kemudian diinterpretasikan menjadi agama
seperti yang kita saksikan sekarang ini. Maka, doktrin-doktrin
agama yang ada sekarang ini tidaklah semata orisinal dari Tuhan
karena telah melibatkan interpretasi manusia atasnya.
Sesungguhnya saat pertama kali diturunkan, agama tidaklah
dalam bentuk yang sistematis dan terstruktur sebagaimana yang
dikenal pada saat ini. Agama Islam yang dikenal saat ini berawal dari
pengalaman Nabi Muhammad dan Pesan-pesan Tuhan yang
menggunakan kehidupan Nabi Muhammad sebagai sarana
Pengajaran-Nya. Namun pada saat hidupnya, Nabi Muhammad
tidak membuat sebuah konstruksi ajaran yang tersistematisasi dan
terbakukan sebagaimana agama Islam yang dikenal sekarang ini.
Begitupun dengan Yesus, dia tidak meninggalkan apa pun selain
sebuah fakta dan sejarah hidupnya, kasihnya, pengorbanannya dan
perjuangan kesetiaannya kepada Tuhan sampai akhir hayatnya.
Hakekat agama sesungguhnya berada pada kesetiaan,
pengorbanan dan cinta kasihnya. Itulah ruh agama yang sejati.
Maka sesungguhnya, para Utusan Tuhan itu tidaklah membawa
agama sebagaimana agama yang kita saksikan sekarang ini, yang
berupa kumpulan doktrin dan aturan-aturan baku.
Institusionalisasi agama itu terwujud dan berawal dari upaya
para pemuka agama memaknai perjalanan Utusan dengan
berdasarkan ayat-ayat yang ditafsirkannya. Upaya itu dilakukan
untuk memudahkan umat memahami suatu ajaran agama karena
semakin lama masyarakat itu semakin jauh dari kehidupan para
Utusan Tuhan tersebut. Maka melembagakan tatanan hukum dan
aturan pada waktu itu menjadi sebuah kebutuhan yang tak dapat
dihindari, agar umat yang berikutnya tidak kehilangan jejak-jejak
pengajaran Utusan Tuhan itu.
Namun, institusionalisasi agama itu dalam perkembangannya
kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sepenuhnya orisinal dari
Tuhan, mutlak dan absolut. Padahal, ia merupakan konstruksi dari
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sebuah pemahaman yang tak terlepas dari situasi sosial politik dan
kemasyarakatan yang berkembang pada saat itu.
Dan sayangnya kemudian, semakin lama institusionalisasi
agama telah mengalami kristalisasi. Orang beragama justru berhenti
pada tataran aturan-aturan formal dan tidak sampai pada makna
dan substansi atau ruh agama yang sesungguhnya. Maka menjadilah
doktrin atau dogma agama itu yang diberhalakan. Yang dalam
perkembangannya, kini agama bukan lagi dipandang sebagai Cara
dan Jalan Tuhan, melainkan telah menjadi tujuan itu sendiri. Agama
telah diberhalakan dan membelenggu umatnya sendiri dalam
hubungannya dengan Tuhannya dan umat yang lain.
Institusi keagamaan itu kini telah menjadi berhala dan
disombongkan sehingga menyebabkan banyak penderitaan dan
kehancuran terjadi di dunia ini, bahkan bumi sedang mengalami
proses kiamat akibat dari peperangan atas nama agama yang tak
berkesudahan. Institusionalisasi agama telah sampai pada
pembusukannya, sedangkan umat beragama tidak menyadarinya.
Institusi
keagamaan
yang
telah
sampai
kepada
pembusukannya inilah yang dihapuskan Tuhan,
agar umat
beragama itu dapat kembali mengenal hakikat dari ajaran yang
dibawa Utusan-Nya sebagaimana sedia kalanya. Demikianlah Tuhan
menggenapi dan memberlakukan apa-apa yang telah difirmankanNya dalam Kitab Suci Al Quran, Surat Al Isra ayat 86 sebagai
berikut:

86.

Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, niscaya
Kami lenyapkan apa yang Kami wahyukan kepadamu,
dan dengan pelenyapan itu kamu tidak akan
mendapatkan seorang pembela pun terhadap Kami.

Maka, adalah Kehendak Tuhan semata yang menyatakan
Penghapusan Semua Agama dan menyatukannya menjadi satu.
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Tiadalah seorang manusia atau Rasul sekalipun yang memiliki hak
dan otoritas atas hal itu, melainkan semua itu ada pada Otoritas dan
Hak Mutlak Tuhan.
Demikianlah Ketetapan Tuhan atas Penghapusan Semua
Agama sesungguhnya telah Tuhan nyatakan di dalam Kitab SuciNya. Dia-lah Tuhan yang menurunkan Ajaran-ajaran-Nya kepada
para Nabi-Nya, dan Dia pulalah yang menetapkan Ayat-ayat-Nya.
Maka Dia pulalah yang akan menggantikannya dengan yang lebih
baik bagi umat-Nya, sebagaimana yang dinyatakan-Nya di dalam
Kitab Suci Al Quran:
Kitab Suci Al Quran, Surat An Nahl ayat 101-102:

101. Bila kami mengganti sebuah wahyu dengan wahyu
yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang
diwahyukan-Nya, mereka berkata: “Engkau hanya
mengada-ada”. Tetapi kebanyakan mereka tidak
tahu.
102. Katakanlah Ruhul Kudus yang telah membawakan
wahyu dari Tuhanmu dengan sebenarnya , untuk
memperkuat mereka yang sudah beriman, dan
sebagai petunjuk dan berita gembira kepada kaum
yang berserah diri (kepada Allah).
Demikianlah ayat ini berlaku pada masa ini, masa akhir
zaman, masa dimana Malaikat Jibril Ruhul Kudus menjadi Rasul
Tuhan bagi umat manusia di muka bumi ini. Adalah Tuhan yang
telah menetapkan apa-apa yang ingin ditetapkan-Nya, dan tiadalah
Ketetapan-Nya itu merugikan hamba-hamba-Nya, kecuali kepada
507

orang-orang fasik yang telah menjadikan ayat-ayat di dalam Kitab
Suci-Nya menjadi alat legitimasi bagi kekerasan dan kerusakan.
Karena sesungguhnya mereka sendirilah yang telah mengubur
agamanya sendiri, sehingga agamanya dan Kitab Sucinya menjadi
cemoohan.
Dan Tuhan pun dipersalahkan oleh karena perbuatan mereka
yang durjana dengan mengatasnamakan agama dan Tuhan.
Demikianlah Tuhan melenyapkan berkah atas mereka, yang telah
menjadikan Agama Tuhan menjadi buruk rupa karenanya. Dan
Tuhan pun mengutus Malaikat Jibril menjadi Rasul-Nya, agar
Wahyu-wahyu di dalam Kitab Suci-Nya tetap terpelihara dan terjaga
kesuciannya.
Jadi yang dimaksud dengan penghapusan agama dalam
Ketentuan Tuhan adalah Deinstitusionalisasi Agama, yaitu
terhadap ajaran agama yang telah dituhankan dan tidak lagi
mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia dan
peradabannya, malah justru sebaliknya, sebagaimana konflik agama
berkepanjangan telah menghadirkan Neraka di dunia. Maka, Tuhanlah yang menghendaki agar umat manusia kembali hanya kepadaNya semata, sebagaimana pada awalnya sesungguhnya umat
beriman itu satu adanya, yaitu sebelum mengalami perpecahan
seperti sekarang ini. Sebagaimana yang termaktub dalam Kitab
Suci Al Quran, Surat Al Anbiyaa 92:

92. Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu
semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu,
maka sembahlah Aku.
Jadi
bukanlah Paduka Bunda Lia Eden yang
menginginkannya karena urusan agama adalah hak prerogatif
Tuhan, Allah semata, karena Dia-lah yang memiliki semua agama.
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Maka tidak seorang manusia pun memiliki otoritas dan kewenangan
untuk menyatakan penghapusan sebuah agama, apalagi meminta
pemerintah untuk menghapuskan sebuah agama.
Tuhan memfatwakan penghapusan semua agama demi
terwujudnya penyatuan agama-agama. Dan bila Tuhan yang
menghendakinya, maka alam semesta yang akan mengolah dan
mewujudkannya. Dan perlu juga kami tegaskan bahwa kami tidak
dalam posisi mengeksekusi Firman Tuhan itu, karena tiadalah
seorang manusia yang memiliki otoritas sedemikian, sekalipun dia
adalah seorang Utusan Tuhan. Urusan agama adalah urusan Tuhan
semata, Tuhan yang memiliki semua agama.
Kitab Suci Al Quran, Surat Ar-Ra’du ayat 39:

39. “Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan
menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisi-Nyalah
terdapat Induk kitab.”
Dan apabila manusia bersatu dalam menyembah Tuhan dan
tidak lagi mempersengketakan agama, maka akan didapati
kegembiraan bersatu dengan damai dalam Kebertuhanan secara
mutlak. Dan yang dinilai Tuhan saat ini adalah kesucian dan
kebajikan, bukan kepada afiliasi agama. Maka, Tuhan pun berkenan
mencurahkan limpahan Rahmat-Nya.
Demikianlah netralitas agama adalah pijakan bagi Eden.
Sebuah spiritualitas yang menuju arah baru bagi sebuah peradaban
manusia, zaman baru, yang merupakan babak baru bagi evolusi
peradaban manusia di bumi ini menuju bumi yang baru, di mana tak
ada lagi sekat-sekat agama, namun substansi dari Ajaran Tuhan-lah
yang menjadi panduan hidup. Demikian seluruh Kitab Suci Tuhan
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dimuliakan dan ditempatkan secara proporsional karena di sanalah
terkandung Ajaran Tuhan yang sesungguhnya.
Eden Memuliakan Seluruh Kitab Suci Tuhan
Maka substansi atau ruh dari agama, yaitu Kitab-kitab Suci
Tuhan dikedepankan kembali. Dan oleh karena seluruh ajaran yang
dibawa para Rasul Tuhan itu adalah ajaran yang benar dari sisi
Tuhan dengan Kitab-kitab Suci-Nya, maka Eden menapak di atas
seluruh Kitab Suci Tuhan, baik yang terdahulu maupun yang kini
sedang diturunkan-Nya kembali.
Itulah mengapa Eden memuliakan seluruh Kitab Suci, dan
tetap menjadikannya sebagai Kitab Suci pegangan hidup. Dan Tuhan
pun membuka rahasia ayat-ayat di dalam Kitab-kitab Suci-Nya pada
saat ini melalui Ruhul Kudus. Siapakah yang dapat membukakan
makna dari ayat-ayat mutasyabihat bila bukan Malaikat Jibril
sendiri yang diperkenankan Tuhan membuka kehakikian maknanya,
karena Malaikat Jibril-lah yang membawakan seluruh Wahyu-wahyu
Tuhan kepada seluruh para Nabi. Sebagai contoh, siapakah yang
dapat menjelaskan makna dari Surat Al A’raaf ayat 7, apabila bukan
Utusan Tuhan itu sendiri?
Kitab Suci Al Quran, Surat Al A’raaf ayat 7:

7.

“Maka pastilah akan Kami kabarkan kepada mereka
dengan pengetahuan dan Kami sekali-kali tidaklah
gaib”.

Siapakah yang dapat menjelaskan pernyataan ayat tersebut
yang dinyatakan secara harfiah bahwa sekali-kali Tuhan tidaklah
gaib, padahal selama ini yang ada dalam pengetahuan kita adalah
bahwa Tuhan itu Maha Gaib dari segala yang gaib? Ayat tersebut
baru termaknai kehakikian maknanya setelah Malaikat Jibril
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menjelaskan maknanya, sebagaimana penjelasannya itu tertuang di
dalam penjelasan Wujud Tuhan Yang Maha Bulat dan Berotasi, yang
tercantum dalam Firman Tuhan untuk NASA dan ESA, yang barubaru ini dirilis oleh Eden (lihat Surat Ruhul Kudus untuk NASA dan
ESA Terkait dengan Hipotesa Semesta dalam Kubus).
Karena penjelasan ayat tersebut baru termaknai di zaman ini,
ketika manusia sudah sampai kepada pengetahuan yang sangat
tinggi, yang tidak mungkin penjelasan ini dihadirkan pada 14 abad
yang silam pada zaman Nabi Muhammad. Demikianlah
kemukjizatan ayat-ayat di dalam Kitab Suci itu melampaui
zamannya dan disimpan Tuhan penjelasannya dan baru diturunkan
kekongkritan penjelasan maknanya pada masa kini.
Jadi adalah tidak benar menuduh Eden menodai agama Islam,
karena dituduh mengutip ayat-ayat Al Quran semaunya, sehingga
memenjarakannya sampai dua kali. Padahal, Eden justru sedang
memuliakan Kitab Suci Al Quran karena rahasia semesta telah di
buka Tuhan melalui ayat-ayat mutasyabihat di dalam Kitab Suci Al
Quran. Dengan demikian Eden memuliakan Kitab Suci Al Quran,
saat Al Quran itu dihinakan dan dilecehkan oleh masyarakat dunia
yang fobia terhadap Islam saat ini?
Ruhul Kudus-lah yang menurunkan ajaran-ajaran itu kepada
seluruh Utusan Tuhan. Dan bila hari ini Tuhan menurunkan beliau
kembali, itu adalah untuk menggenapi segala Perjanjian Tuhan atas
semua Kitab-kitab Suci-Nya, dan agar semua umat-Nya kembali
kepada-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan apa pun
termasuk dengan agama-Nya, maupun dengan Utusan-utusan-Nya,
agar mereka dapat terpanggil ke Surga-Nya dalam Pelukan Tuhan
Yang Maha Kasih.
Demikian Eden memuliakan seluruh Ajaran Tuhan yang
dibawa oleh para Nabi-Nya yang termaktub di dalam Kitab Suci-Nya
sebagai rujukan Wahyu–wahyu Tuhan yang terkini, sebagai
kesinambungan Ajaran-ajaran Tuhan.
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Jadi sesungguhnya Penyatuan Agama dalam Monoteisme
Mutlak adalah Pertolongan Tuhan kepada semua umat beragama.
Dan netralitas agama merupakan Solusi dari Tuhan untuk
menyudahi segala penderitaan manusia karena konflik agama
berkepanjangan sebagai akibat dari perilaku umat beragama sendiri
yang telah melakukan pembusukan terhadap agamanya.
Demikianlah Tuhan menyatukan seluruh umat-Nya sebagai
Pertolongan yang nyata dari-Nya karena Tuhan membenci mereka
yang melakukan kerusakan di muka bumi dan berperang atas nama
Agama-Nya dan atas Nama-Nya, karena semua umat beragama
adalah umat-Nya jua. Penyatuan Agama adalah Solusi dan
Pertolongan Tuhan yang nyata dan kongkrit untuk menyudahi segala
peperangan di antara sesama umat manusia demi menyongsong
sebuah peradaban baru, Peradaban Surga, Peradaban Intergalaktik.
Itulah makna Surga seluas langit dan bumi sebagaimana Tuhan telah
menyatakannya di dalam Kitab Suci Al Quran, Surat Ali Imran
ayat 133:

133. “Dan bersegeralah kamu pada ampunan Rabb-mu dan
Surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang
disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.”
Semoga suatu hari kelak akan terwujud kehidupan yang
damai, di antara seluruh umat Tuhan dari segala agama dan
kepercayaan, serta suku bangsa, saling mengasihi dan mencintai
dengan tulus, dan mengubur semua dendam dan prasangka masa
lalu dan semuanya kembali penyembahannya hanya kepada Tuhan
Yang Satu, sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakannya.
Semoga tuduhan sesat terhadap Eden dapat terusaikan,
sehingga Surga terbuka mendunia dan Wahyu-wahyu Tuhan yang
diturunkan ke Eden dapat mendunia, sehingga masyarakat dunia
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dapat merasakan Kasih Tuhan di Surga-Nya yang seluas Langit dan
Bumi-Nya.

LAMPIRAN BERITA:
PARAH….Lia Eden Minta Pemerintah Hapus Agama Islam Dari
Indonesia, Bantu Sebarkan Berita Ini Biar Banyak Yang Bully.
Dan Membuat Jera Orang Ini...

Seakan tidak Terima di BUI, Lia Eden Kembali berulah. Ia
menyebarkan selebaran di Sebuah kawasan. Yang bertuliskan,
akan menghapuskan Agama Islam. Perbuatan macam apakah itu?
Agama apa yang mengajarkan Untuk tidak menghormati Agama
lainnya? Bagaimana bisa dia mengaku dirinya adalah Tuhan?
Tercatat 28 komunitas yang dicurigai pengikut Eden ditahan untuk
dimintai keterangan oleh p0lisi. Namun sampai saat ini belum ada
keterangan resmi yang diterbitkan dari pihak p0lisi. Akan Tetapi,
Sebuah kemungkinan dari penangkapan Lia Aminuddin ini karena
terkait dengan selebaran yang tertulis memerintahkan untuk
penghapusan agama Islam.
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“Ini selebarannya,” kata Surivita, Ketua RT RT 5/8 daerah Bungur,
di kompleks yang berlokasi di markas Kerajaan Tuhan, tepatnya di
Jalan Mahoni, Senen, Jakarta.
Lia Eden Meminta Kepada Pemerintah Untuk Menghapus Agama
Islam Dari Indonesia
Tebal selebaran itu sekitar 40 halaman. Tulisan itu, menurut cerita
Eden dalam selebaran itu, merupakan wahyu Tuhan yang
diperoleh Lia Eden secara berkala.
2 poin penting dalam “wahyu” itu turun tanggal 17 November dan
23 November 2008.
“Yang pertama meminta pemerintah menghapus agama Islam.
Yang kedua menilai pemerintahan SBY-JK sudah tidak layak
memimpin,” Lanjut Surivita sembari menunjuk poin penting itu.
“Aku sudah menyatakan fatwa penghapusan agama Islam,
sekaligus fatwa penghapusan semua agama,” tulis sepenggal
kalimat tersebut yang ditandatangani oleh Lia Eden.
Nah! Berhati-hatilah bagi warga Indonesia khususnya yang berada
di Sekitar Ibukota Jakarta. Jangan sampai termakan, isue2 yang
tidak bermanfaat. Kita masyarakat Indonesia, dan sesama
pemeluk Agama seharusnya saling Menghormati antar Umat
Beragama.

(http://mediadakwahislamii.blogspot.co.id/2016/05/parahliaeden-minta-pemerintah-hapus.html)
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Berita-berita dari media online bertajuk ‘Lia Eden minta Pemerintah
Menghapus Agama Islam’ [google search]:
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Komparasi Dua Kesaksian Pensucian Eden
antara Disertasi Prof Dr. Marzani Anwar
dan Kesaksian Saudari Marike Sukayanti
Atas Nama Tuhan Yang Maha Mensucikan
dan Atas Nama Kerajaan Tuhan dan Surga Eden yang Kudus

K

epada publik ingin kami sampaikan 2 kesaksian tentang
pensucian Eden, yang satu adalah kesimpulan disertasi Prof
Dr. Marzani Anwar tentang ritual pensucian Eden yang
dipublikasikan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jogo, dan
yang satunya lagi adalah tulisan kesaksian saudari Marike Sukayanti
tentang perjalanan pensuciannya yang berjudul “Selalu Ada Jalan
Kembali Kepada-Nya.
Sebuah Perjalanan Pensucian dan
Penebusan Dosa dari Marike Sukayanti”.
Saudari Marike Sukayanti dikeluarkan dari Eden dan selama
5 tahun menjalani pensucian yang berat sebagai penebusan atas
kesalahannya.
Tulisannya yang merupakan kesaksiannya atas
pensucian Eden yang dialaminya sendiri ini, sengaja kami hadirkan
untuk menjadi pengimbang dari kesalahan-kesalahan pemahaman
pensucian Eden di dalam disertasi Bapak Marzani Anwar yang
dipromotori oleh Prof Dr. Bambang Pranowo.
Membandingkan kedua tulisan itu penting sekali karena
disertasi yang ‘salah dan tidak akurat itu’ pun telah dipublikasi dan
tentu saja telah banyak dibaca dan dijadikan rujukan oleh banyak
pihak di dalam menyimpulkan pensucian Eden. Demikian kami
hadirkan kepada publik kesaksian yang lain, dari orang yang paham
akan hakekat pensucian, agar publik sendirilah yang dapat membaca
dan menimbangnya secara langsung.
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Sungguh siapa pun yang datang ke Eden adalah orang-orang
yang datang dan terpanggil oleh panggilan ruh dan jiwanya masingmasing yang berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan
maupun status sosial. Kami, Komunitas Eden, datang dan terpanggil
untuk bersuci dan mengabdi menjalankan Amanah Tuhan di Eden.
Sedangkan Bapak Marzani Anwar datang ke Eden karena diajak oleh
Bapak Bambang Pranowo yang sudah lebih dahulu mengenal Eden.
Kedatangan Bapak Marzani Anwar disamping ingin mengetahui
tentang Eden, beliau juga ingin menjadikan Eden sebagai obyek
penelitiannya untuk tesis dan disertasinya.
Sedangkan Bapak Bambang Pranowo datang ke Eden tak
hanya sebagai seorang peneliti, tapi beliau sempat ikut bergabung
dan mengikuti pensucian di Eden. Namun beliau belum sempurna
menjalani seluruh ritual prosesi pensucian di Eden karena masih
banyak berhala terutama menyangkut status sosial, yang menjadi
kendala dalam diri sendiri yang tak dapat dilepaskannya. Kendalakendala itulah yang membuatnya tidak utuh menjalani pensucian
sehingga mengantarkan beliau semakin sulit memahami ujian-ujian
di Eden yang pada akhirnya membuatnya menjauh dan keluar dari
Eden.
Sayangnya kemudian ketika menjadi pembimbing tesis
Bapak Marzani Anwar, dan kemudian tesis itu diterbitkan menjadi
buku dengan kata pengantar Bapak Bambang Pranowo, di dalam
kata pengantarnya beliau menyimpulkan bahwa keyakinan Eden
adalah salah satu bentuk cult (kultus), yang ditandai dengan
ketaatan yang berlebihan kepada pemimpinnya, Lia Eden, dan jatuh
pada pengkultusan. Beliau juga menyimpulkan bahwa paham
keagamaan semacam Eden yang menjurus pada cult (kultus) ini
tidak memiliki masa depan.
Demikian kesalahan mereka berdua semakin berat ketika
kemudian Bapak Marzani melalui disertasinya yang juga
dipromotori oleh Bapak Bambang Pranowo melanjutkan kritiknya
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terhadap ritual pensucian Eden, sementara mereka tidak memahami
hakekat pensucian itu dengan baik dan benar. Sebagaimana
kemudian disertasi itu menyimpulkan: ”ritual penyucian Lia Eden,
telah mensimplifikasikan konsepsi penyucian agama-agama besar
di dunia, karena penyucian hanya dicukupkan di ruang sempit dan
tertutup. Sedangkan dosa-dosa manusia dilakukan di ruang publik.
Meskipun ada ketentuan dosa-dosa kepada orang lain harus
diselesaikan terlebih dahulu, pastilah hanya bisa dilakukan sebatas
ingatan dan kesadaran yang bersangkutan dan tak akan bisa
dipertanggungjawabkan di ruang publik. Lebih-lebih dosa sosial
dan struktural, tak mungkin bisa diselesaikan di ruang tertutup”.
Sungguh sebuah kesimpulan yang terburu-buru dan salah
karena ritual pensucian Eden tak dapat disebutkan sebagai tertutup
karena pensucian dan pengakuan dosa itu didengarkan oleh semua
Komunitas Eden yang hadir di dalam majelis pertaubatan itu.
Bahkan beberapa kali pengakuan dosa itu juga pernah dihadiri oleh
orang yang masih baru yang ingin berkomitmen suci. Pengakuan
dosa setiap orang sangat nyata terdengar karena menggunakan
pengeras suara dan akan diulang bila tak dinyatakan secara jelas.
Tetapi sesungguhnya pengakuan dosa di Ruang Balairung Eden itu
hanyalah sebagai pengawalan saja, yaitu di masa-masa awal
Komunitas Eden.
Kini pengakuan dosa dan pertaubatan Eden, ada di Ruang
Pengakuan Dosa di Website Eden, terbuka dan dapat disaksikan oleh
seluruh umat manusia di dunia ini. Doa dan pengakuan dosa di
Website Eden itu langsung kepada Tuhan dan tak berperantara.
Setiap orang yang mengakui dosanya dapat melakukannya dengan
bahasanya sendiri, bahasa apa pun, karena niscaya dipahami Tuhan.
Dan semua pengakuan dosa itu sama sekali tak tergantung pada
Paduka Bunda Lia Eden karena beliau sendiri telah disibukkan
dengan pekerjaan menuliskan Wahyu-wahyu Tuhan yang sangat
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deras di setiap harinya, sehingga
memperhatikan Website Eden.

beliau

tak

sempat

lagi

Semua doa dan pengakuan dosa terpulang kepada Tuhan
secara langsung. Jadi pensucian Surga Eden tak berada di ruang
sempit dan tertutup karena alam semesta yang merupakan
kepanjangan Tuhan-lah yang meresponnya secara langsung, baik
dosa maupun pahala. Dan segala keadaan yang dihadapi oleh
seseorang di dalam kehidupannya sehari-hari untuk menebus
dosanya maupun pahalanya, niscaya hanya Tuhan-lah yang mampu
mengadakannya.
Bapak Bambang Pranowo dan Bapak Marzani Anwar,
sesungguhnya keduanya pernah cukup lama bersama-sama kami di
Eden. Hubungan kami dengan keduanya sangat dekat. Dan secara
pribadi tak ada silang sengketa antara kami dengan keduanya, begitu
pula dengan saudari Marike Sukayanti yang merupakan jamaah
Eden. Tuhan memperjalankan ketiga anak manusia itu dengan
perjalanannya masing-masing, Bapak Bambang Pranowo dan Bapak
Marzani Anwar gagal memahami pensucian Surga Eden kemudian
berseberangan dan memusuhi Eden serta menuliskan hal mengenai
Eden dari sudut pandang mereka yang salah sehingga menjadilah itu
fitnah bagi Eden.
Sementara saudari Marike yang sangat beriman dan paham
akan hakekat pensucian Eden berhasil melampaui pensuciannya
walaupun ia harus menjalani pensucian berat karena kesalahankesalahannya telah menyebabkan ia dikeluarkan dari Eden. Namun
ia mau menyadari kesalahannya dan berlapang hati menerima itu
dan juga menyadari adanya kelemahan dan sifat buruk yang
ditegurkan Tuhan kepadanya dan harus ditaklukkannya. Demikian
ia diperjalankan Tuhan ke perjalanan penebusan dosanya dan
mendapat Karunia Tuhan untuk bisa memahami hakekat pensucian
sehingga ia terbimbing untuk menjalani Pensucian Tuhan kepadanya
dengan baik.
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Dan publik bisa membaca perjalanan pensuciannya yang
nyata dialaminya selama 5 tahun, bagaimana Tuhan menghadirkan
keadaan-keadaan untuk pensucian dan penebusan dosanya di
kehidupan sehari-harinya itu. Maka, kesaksian saudari Marike itu
membatalkan kesimpulan Bapak Marzani Anwar yang salah. Karena
perjalanan pensucian dan penebusan dosa itu nyata dialami dan
dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak Bambang Pranowo dan Bapak Marzani Anwar
menuntut jawaban dan meminta pertanggung jawaban atas segala
peristiwa dan ujian yang terjadi di Eden sebagaimana yang
dituliskan di dalam disertasinya: “Kepercayaan terhadap Lia Eden
sampai pada titik terendah dan ketegangan batin para
pengikutnya tidak pernah mendapatkan penjelasan dan solusi
yang memadai”. Demikian pernyataan ini adalah bukti kegagalan
Anda berdua karena pertanyaan itu sesungguhnya mewakili
kegundahan batinnya sendiri.
Sedangkan saudari Marike Sukayanti tak menuntut jawaban
dan penjelasan terhadap ujian-ujian yang dialaminya, tapi ia
menjalani pensuciannya dan terus berintrospeksi diri hingga
menemukan jawabannya sendiri dalam perjalanan pensuciannya
yang berat di luar Eden. Sungguh Tuhan betul-betul memberinya
jalan penebusan dosa yang berat, yaitu dipisahkan dari apa yang
dicintainya dari Eden dan dari suami serta anak-anaknya untuk
menjalani kehidupannya sendiri. Tapi alih-alih bersikap seperti yang
Bapak Marzani Anwar tuliskan itu, saudari Marike Sukayanti yang
sadar dan paham akan Jalan Pensucian Tuhan, justru mensyukuri
jalan pensuciannya itu dan bisa melihat itu sebagai sebuah karunia
dari Tuhan.
Maka di sini saya hadapkan kepada Bapak Marzani Anwar
sebuah kesaksian perjalanan pensucian berat yang tetap menguatkan
kepercayaan dan menguatkan batin, yang dapat membantah dalilnya
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tersebut. Coba simaklah pernyataan dan kesaksian saudari Marike
tentang pensucian Eden berikut ini:
“Semoga Tuhan memberkati dan semoga tulisan ini menjadi
persembahan saya untuk Tuhan. Dan semoga ada umat yang
tergerak sadar dan mau bersuci setelah membaca tulisan ini.
Bahwa proses pensucian di Eden tak menakutkan, tapi luar
biasa indah karena tak ada manusia yang bisa mengganti ruh
baru, jiwa baru dan kepribadian baru selain Tuhan. Kata
orang Sunda “tak mungkin adat kukurukg kuiga (sifat atau
karakter buruk yang sudah menetap dalam diri seseorang)
bisa berubah”. Tetapi saya bersaksi, merasakan sendiri
bagaimana Cara Tuhan bekerja pada diri saya, bagaimana
Tuhan mengubah diri saya, menghilangkan sifat-sifat buruk
saya.
Dan semoga banyak umat manusia terbuka mata hatinya
untuk menerima uluran Kasih Tuhan untuk melakukan
pertobatan yang mudah, sederhana dan murni di Website
Komunitas Eden, seperti yang telah saya alami. Saya bersaksi
Tuhan nyata ada dan setia pada Janji-Nya. Dalam waktu
singkat setelah pengakuan dosa terbuka, hidup saya berbalik
dan berubah total. Ruh baru, jiwa baru, kepribadian baru,
nyata dalam hidup saya, nyata tak sekedar kata”.
Demikian saudari Marike Sukayanti berhasil menjalani
pensucian beratnya dengan baik karena cintanya kepada Tuhan dan
imannya kepada Takdir Eden. Dari kesungguh-sungguhannya
menaklukkan sifat-sifat buruknya itu, di tahun ke 5 pensuciannya di
luar Eden, ia pun dipanggil kembali oleh Tuhan. Sungguh semuanya
itu ada di Tangan Tuhan semata, karena kami tidak tahu perjalanan
pensuciannya sebab hubungan kami terputus. Tetapi ketika kami
membaca kesaksiannya, barulah kami memahami bagaimana Tuhan
bekerja atasnya. Bagaimana perjalanan hidup penebusan dosa itu
sesuai dengan dosa dan kesalahan. Siapakah yang mampu membuat
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perjalanan kehidupan seseorang menyusuri jalan penebusan atas
dosa-dosanya sedemikian, kalau bukannya Tuhan?
Jadi, ketika Bapak Marzani Anwar maupun Bapak Bambang
Pranowo yang mengamati Eden tapi kemudian berbalik menentang
Eden dan menulis kesimpulan-kesimpulan subyektifnya yang salah,
itu terpulang kepada dirinya sendiri karena gagal memahami
pensucian Eden. Demikian kesalahan Bapak Marzani Anwar adalah
melakukan simplifikasi terhadap Kerajaan Tuhan dan Surga Eden.
Anak kecil pun tahu bahwa pertobatan atas sebuah dosa tak bisa
diselesaikan dengan cara semacam itu. Karena setiap dosa dan
kesalahan niscaya akan berbalas. Demikian hukum timbal balik itu,
menjadi cara kerja alam semesta yang bersifat universal yang telah
menjadi pengetahuan umum umat manusia.
Untuk itulah kepada Prof. Dr. Bambang Pranowo dan Kepada Prof.
Dr. Marzani Anwar, kepada anda berdua, kami kirimkan tulisan
pensucian dan pengakuan dosa saudari Marike Sukayanti, agar Anda
berdua belajar tentang hakekat pensucian Eden.

Pensucian Adalah Karunia Tuhan, dan Pengakuan Dosa
adalah Bentuk Kasih Sayang dan Jalan Keselamatan dari
Tuhan
Karunia pensucian dan pengakuan dosa di Eden merupakan
ikatan dan perjanjian antara Tuhan dengan seorang hamba,
sekaligus kesetiaan seorang hamba untuk menjalani kehidupan suci
dan benar walau dalam keadaan terjepit dan terhimpit sekalipun,
karena tidak ada kesalahan maupun kebajikan yang tidak berbalas.
Demikian pun selalu ada jalan Penebusan dan Pengampunan Tuhan
atas dosa dan kesalahan yang disadari dan disesali. Sebagaimana
itulah hukum semesta. Balasan dari dosa-dosa itulah yang
menjerakan sehingga membuat kami takut melakukan kesalahan
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dan dosa. Dan kesungguhan menjauhi dosa dan kesalahan yang
mendatangkan kepada Pengampunan Tuhan.
Ritual pensucian dan pengakuan dosa di Eden itu adalah
prosesi pertobatan dan penyerahan diri sekaligus kesediaan diri
untuk disucikan Tuhan secara total dalam bentuk formal yang
diselenggarakan Eden. Dia menjadi semacam pintu masuk
perjalanan pensucian karena setelah itu setiap orang akan menjalani
pensuciannya di dalam kehidupannya masing-masing. Dan di antara
kami berbeda-beda
dalam menjalani pensucian itu karena
semuanya tergantung pada dosa dan pahala kami sendiri serta
bagaimana kami mengatasi segala kendala maupun kelapangan di
dalam kehidupan kami. Semuanya terpulang kepada bagaimana
kami menyikapinya.
Adakah kami lulus atau gagal di dalam menjalani pensucian
kami, hanya Tuhan Yang Maha Mengetahuinya, karena semesta dan
kehidupanlah yang mensucikan kami dengan segala masalah dan
persoalan yang kami hadapi. Jadi perjalanan pensucian kami adalah
nyata di kehidupan kami sendiri, dengan keadaan-keadaan yang
dihadirkan Tuhan secara langsung, bukan di ruang sempit dan
tertutup sebagaimana yang dinyatakan Bapak Marzani Anwar.
Apabila kesimpulan Bapak Marzani Anwar tentang pensucian Eden
hanya sebatas hal-hal seperti itu, maka tak perlu disertasi yang
melibatkan para profesor dan doktor dari sebuah Universitas Islam
Negeri.
Selepas kami melakukan pertobatan, maka kehidupan kami
mengalami perubahan. Karena Tuhan dan para malaikat sebagai
perangkat Semesta-Nya langsung mensucikan kami dengan cara
memantulkan balik semua dosa dan kesalahan agar kami segera
dapat melunasi segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan
tersebut. Pantulan dosa dan kesalahan itu membuat kami jera
sehingga kami pun menjadi takut sekali dengan dosa. Selanjutnya
kami pun menjadi kapok dengan segala tabiat dan sifat buruk yang
535

kami miliki. Karena segala sifat dan tabiat buruk kami dibalaskan
Tuhan, dan Tuhan selalu punya cara untuk membalaskan dosa-dosa
kami. Namun demikian, semuanya itu terlangsungkan secara
Sunnatullah, karena alam semestalah yang mengeksekusinya.

Kearifan dan Kebijaksanaan Diperlukan untuk Memahami
Sebuah Pagelaran Pensucian Tuhan
Demikianlah Cara Tuhan mensucikan kami. Pengampunan
Tuhan itu bukanlah semacam simsalabim, di mana dosa dan
kesalahan langsung dihapuskan Tuhan setelah mengaku dosa seperti
yang disimpulkan Bapak Marzani Anwar dalam disertasinya. Untuk
menuju Pengampunan Tuhan kami harus memperjuangkannya
dengan penuh pengorbanan, dan harus menerima semua balasan
atas dosa-dosa tersebut. Sungguh kisah pensucian saudari Marike
Sukayanti dapat lebih nyata menjelaskan bagaimana Sistem dan
Cara Kerja Tuhan dalam mensucikan hamba-hamba-Nya, karena itu
merupakan jalinan kejadian kehidupan sehari-hari yang dialaminya
secara langsung.
Saudari Marike adalah orang beriman yang beruntung
karena di dalam keperihan dan penderitaannya menanggung karmakarma dosanya maupun di dalam menanggung karma sifat
buruknya, dia tetap dapat melihat Tuhan, dan senantiasa
berprasangka baik kepada Tuhan dengan segala Rencana-Nya.
Sementara Bapak Bambang Pranowo dan Bapak Marzani
Anwar yang menempatkan diri hanya melihat saja dan tak
merasakan pensucian itu secara langsung, ’gagal’ memahami
Kehendak dan Rencana Tuhan dalam Takdir-Nya yang sedang
menyejarah. Karena itu sesungguhnya adalah jauh lebih baik dan
bijaksana apabila mereka berdua itu menunggu dan bersabar sampai
sebuah Pagelaran Tuhan itu selesai dan tuntas, setidak-tidaknya
tuntas dalam satu sesi perjalanan.
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Bagaimana mungkin keduanya bisa menyimpulkan sebuah
pagelaran yang belum selesai, sedangkan sebuah pagelaran yang
dibuat manusia saja tak dapat disimpulkan sebelum pagelaran itu
tuntas dan selesai, apalagi Pagelaran Tuhan. Sedangkan mereka
berdua tahu betul bahwa kami semua, Komunitas Eden, digerakkan
oleh sesuatu yang tak terlihat dan seluruh aktivitas Eden tidak ada
dalam rancangan kami.
Semestinya keduanya bersikap arif dan bijaksana, bukan
malah membuat tesis dan disertasi kemudian tesis itu diterbitkan
menjadi buku. Sedangkan apa yang dituliskannya itu salah. Sebagai
seorang tokoh agama, cendekiawan dan juga profesor, seharusnya
keduanya lebih berhati-hati, karena tanggung jawab mereka sangat
besar, terlebih lagi bila Takdir Eden ini benar-benar Takdir
Kerasulan akhir zaman. Seberapa beban dan kesalahan yang harus
mereka tanggung? Sedangkan kami sangat yakin Eden adalah Takdir
Kerasulan yang benar-benar datangnya dari Tuhan adanya.
Di dalam masyarakat patriarkal semacam Indonesia,
kepercayaan masyarakat terhadap tokoh dan pemuka agama,
terlebih keduanya datang dari masyarakat ilmiah (kampus), tentu
sangat tinggi. Maka hasil kajian mereka akan diyakini benar oleh
masyarakat. Dan bila hal itu menjadi pegangan keyakinan
masyarakat Indonesia terhadap Eden, maka seberapa besarkah
kesalahan dan dosa itu di Hadapan Tuhan? Karena merekalah yang
menghambat Pertolongan Tuhan untuk umat manusia di bumi ini.
Padahal apa yang mereka tuliskan itu tak memenuhi kriteria
kebenaran dan kriteria ilmiah sekalipun.
Wahai Bapak Marzani Anwar, 20 tahun lamanya kami
disucikan Tuhan dan dibalaskan segala dosa dan kesalahan kami
dari yang terbesar sampai yang terkecil. Bahkan sampai pada hal
yang tak terlihat sebagai kesalahan pun, kami dihakimi dan
semuanya dibalaskan Tuhan. Pensucian atas kami pun tak hanya
sebatas di ruang lingkup kami sendiri, namun juga ada waktunya
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kami disucikan di ruang publik secara terbuka. ‘Pensucian massal’
pun dilakukan atas kami secara berbarengan, demi kesetaraan
pensucian kami. Demikian bangsa ini menjadi saksi bagaimana
berkali-kali kami dipermalukan dan masyarakat semua menjadi
saksi atas Pensucian Tuhan yang digelar kepada kami.
Pensucian di Monas misalnya, itu adalah puncak
kemaksimalan sebuah ‘pensucian massal’ bagi kami semua. Namun
ketika kami tetap setia, maka menjadilah itu sebagai titik balik bagi
perjalanan Eden, karena peristiwa itu membuka Mukjizat Surga
Eden. Maka masihkah Anda menyimpulkan bahwa Pensucian Eden
itu hanya di ruang sempit dan tertutup? Lihatlah betapa Tuhan tak
berpantang membalaskan segala kesalahan dan dosa kami, tak
hanya di hadapan publik Indonesia tapi juga melibatkan dunia
karena kami menyampaikan Risalah Tuhan itu ke dunia lewat
kedutaan-kedutaan besarnya yang ada di Jakarta. Karena Surga dan
Kerajaan Tuhan itu untuk dunia, maka pensucian Surga pun
melibatkan publik dunia, agar mereka mengetahui bagaimana
proses Pensucian Tuhan itu terselenggara saat Tuhan hendak
membangun Surga-Nya di bumi.
Jadi bukanlah Paduka Bunda yang memiliki otoritas apakah
seseorang itu mendapatkan pengampunan atau tidak sebagaimana
yang anda tuliskan: “Lia Eden yang menentukan keabsahan
pengakuan dosa dan dia pula yang menjanjikan akan balasan
Surga bagi mereka yang sudah disucikan”. Karena Paduka Bunda
dan kami semua masuk dalam Pensucian Tuhan secara bersamasama, dan sebagai pemimpin, beliau justru menanggung beban
pensucian yang jauh lebih berat dari kami.
Pada awal Takdir Eden, beberapa kali ujian massal yang
diselenggarakan Tuhan, pernah suatu saat Paduka Bunda seakan
berada di titik nadir, letih lahir batin menjalani pensucian hingga
kehilangan pengharapan, dan meminta kami semua untuk bubar
saja dan menjalani kehidupan seperti semula. Tapi kami meyakinkan
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kepada beliau bahwa keimanan kami terhadap Takdir Tuhan ini
tetap utuh dan tak surut. Dan kami menyatakan kepada beliau agar
jangan ada perasaan bersalah karena telah mengikutkan kami dalam
ujian-ujian tersebut, karena pertanggunganjawab kami adalah
kepada Tuhan. Dan kami tetap setia dan tetap berprasangka baik
kepada Tuhan atas segala Ujian-ujian-Nya.
Peristiwa semacam itu tak hanya sekali terjadi, tetapi
beberapa kali dalam rentang perjalanan pensucian kami selama ini
yang telah berjalan 20 tahun. Dan fakta ini sungguh nyata telah
membatalkan pernyataan Prof Dr. Bambang Pranowo, yang
mengelompokkan keyakinan Eden sebagai cult (kultus). Karena
kami mengimani bahwa beliau adalah Utusan Tuhan, dan beliau
menyatakan Firman-firman Tuhan, maka kami mentaati Firmanfirman yang dinyatakan oleh Paduka Bunda tanpa reserve.
Sesungguhnya apabila Pernyataan Tuhan yang disampaikan beliau,
maka kami semua tak terkecuali Paduka Bunda adalah Bidak-bidakNya. Jadi kami hanya mengkultuskan Tuhan yang Maha Esa karena
tidak ada sekutu bagi-Nya.
Demikianlah kami memang tak seperti keduanya yang
meminta jawaban dan solusi atas segala ujian-ujian yang
didatangkan Tuhan kepada kami baik ujian atas diri kami masingmasing atau ujian atas kami secara bersama-sama. Tetapi kami
semua saling menguatkan satu sama lainnya dan kemudian
bersama-sama
berupaya
membangun
kembali
bangunan
kepercayaan yang telah diruntuhkan Tuhan sendiri sebagai ujian
keimanan dan kesetiaan kepada kami.
Dan memang baru sekaranglah secara eksplisit Tuhan dan
Malaikat Jibril menjelaskan secara resmi mengapa ujian dan cobaan
semacam itu diadakan, yang antara lain adalah untuk penebusan dan
pensucian dosa-dosa ‘kebohongan’ kami selama ini. Sebelum Tuhan
membuka rahasia dan hikmah dari Ujian Massal-Nya itu, kami
memang belum memahami hakekat dari pensucian semacam itu.
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Tapi kami selalu berbaik sangka, niscaya ada Penjelasan dan
Rencana Tuhan di baliknya.
Mengapa banyak hal yang disampaikan Eden tak terjadi
sesuai dengan jadwal dan hari yang ditentukan? Kami berintrospeksi
atasnya dan berupaya menemukan jawaban sendiri. Demikian kini
kami
baru
mengetahuinya
jawabannya
setelah
Tuhan
membukakannya kepada kepada kami penjelasannya secara
eksplisit, setelah penebusan dosa dan karma dirasakan telah cukup
dalam Pandangan Tuhan, setelah 20 tahun lamanya. Demikian
Tuhan sedang mengaplikasikan kisah Musa dan Khidir di zaman ini.
Adapun perihal kesimpulan disertasi Bapak Marzani Anwar
bahwa syariat pensucian Eden sebagai satu-satunya syariat yang
diperkenankan Tuhan setelah Eden berupaya menghapuskan agamaagama termasuk Islam. Perlu kiranya saya jelaskan bahwa
Penghapusan Semua Agama dan Penyatuannya adalah Ketetapan
Tuhan yang dimutlakkan-Nya. Adapun itu merupakan Ketetapan
dan Solusi dari Tuhan atas semua agama yang ingin diselamatkanNya.
Penyeragaman cara peribadatan dimungkinkan dengan
menyederhanakan cara peribadatan dengan meuniversalisasikan
semua penganut agama apa pun, dengan mempunyai sikap yang
sama dalam berdoa, yaitu dengan mengangkat kedua tangan dan
menangkupkannya dan berdoa kepada Tuhan dengan bahasa yang
dimengertinya.
Sedangkan mengenai tuduhan Anda bahwa kami berupaya
menghapuskan agama-agama termasuk Islam, itu adalah fitnah.
Karena tak mungkin kami berupaya menghapuskan agama, karena
urusan agama adalah Hak dan Prerogatif Tuhan dan tak ada seorang
manusia pun bahkan seorang Rasul sekali pun yang memiliki
kewenangan dalam urusan agama. Tugas kami hanyalah
menyampaikan Firman Tuhan, kepada seluruh umat manusia dan
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alam semestalah yang mengeksekusinya. Maka, jangan jadikan
Fatwa Tuhan tentang Penghapusan Agama dan Penyatuannya
sebagai Fitnah terhadap Eden.
Demikianlah tulisan ini kami hadirkan kepada publik agar
dapat membacanya secara langsung dan dapat menimbang sendiri
kebenarannya, di antara dua kesaksian yang berbeda terhadap
sebuah fenomena yang dihadirkan Tuhan secara nyata di hadapan
umat manusia saat ini. Kebenaran manakah yang akan menjadi
pilihan? Semua terpulang kepada pilihan manusia sendiri.
“Tuhan, kepada-Mu kami memohon Ampunan-Mu, bila ada
kesalahan dan ketidaksempurnaan kami dalam menuliskan
dan menyampaikan Kebenaran-Mu. Sesungguhnya hanya
pada-Mu-lah kebenaran yang maha benar itu. Semoga
penjelasan ini dapat memberikan pencerahan bagi semua
umat yang beriman yang berendah hati dan membuka diri
terhadap kebenaran yang Engkau hadirkan”.

Salam Kasih,
Abdul Rachman
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LAMPIRAN:
Marzani Anwar Teliti Ritual Penyucian Komunitas Eden
(Weni Hidayati-Humas UIN)
Senin, 18 Juni 2012 11:44:44 WIB Dilihat : 2.002 kali

Komunitas Eden adalah sekumpulan pengajian, yang semula
bernama Salamullah yang dipimpin Lia Aminuddin. Tahun 2004
berubah nama menjadi Komunitas Eden. Merupakan pahan baru
bersifat parenialisme, sempalan dari Agama Islam. Sebuah pahan
filsafat yang menyadarkan pada nilai-nilai keabadian. Lia
Aminuddin sebagai tokoh pemimpinnya, yang kemudian menyebut
dirinya seagai Lia Eden, mengaku sebagai pendamping Malaikat
Jibril, yang sering menerima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan
kepada umat manusia. Lia Eden memiliki pengaruh kuat terhadap
anggota komunitasnya, dalam memberikan pandangan tentang apa
yang seharusnya dilakukan dan yang seharus dijauhi.
Anggota kelompok Lia Eden yang mengikuti ritual penyucian
merupakan warga masyarakat biasa yang berinteraksi layaknya
komunitas lain. Sebagian besar mereka adalah warga masyarakat
Jakarta dan sekitarnya yang memiliki profesi karyawan swasta,
dosen, wirausaha, PNS dan sebagainya, yang secara ekonomi
merupakan kalangan menengah ke atas. Mereka beragama Islam
ysng semula taat menjalankan rukun Islam (syari’at Islam), namun
berubah drastis setelah masuk Komunitas Eden dan mengikuti ritual
penyucian.
Dalam prosesi penyucian, calon peserta menyadari sendiri
banyak dosa kepada manusia, alam semesta dan kepada Tuhan.
Mereka melakukan pengakuan dosa dituntun Abdul Rahman selaku
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Imam Mahdi, menyebutkan dosa-dosanya dan berjanji tidak
melakukan dosa lagi. Di hadapan majelis penyucian, mereka duduk
bersila di atas altar putih di ruangan penyucian, yang ditaburi hiasan
pernak-pernik melambangkan keindahan dan kebersihan. Selesai
peserta mengucap sumpah, Lia Eden memberikan pesan moral yang
isinya berkisar pentingnya pertaubatan, kepasrahan dan keikhlasan
meniti jalan Tuhan.
Pada dasarnya ritual pertaubatan pada prosesi penyucian
Eden menyitir tradisi Islam yang disebut taubat nasuha. Namun
dalam rangkaian pertaubatan yang mengatasnamakan sebagai
kehendak Tuhan tersebut, Eden sudah mengakomodasikannya
dengan sakramen atau baptisan dalam tradisi Kristen dan
pencapaian moksa dalam agama Hindu. Eden juga tidak
melengkapinya dengan zikir seperti yang dituntunkan oleh Islam,
juga tidak disempurnakan dengan penyucian harta dengan berzakat.
Lia Eden yang menentukan keabsahan pengakuan dosa dan dia pula
yang menjanjikan akan balasan surga bagi mereka yang sudah
disucikan.
Demikian antara lain hasil riset Doktoral Marzani Anwar
(Peneliti Utama Bidang Agama dan Kemasyarakatan pada Balai
Litbang Agama Jakarta) terhadap ritual penyucian komunitras Eden.
Riset kulitatif yang mengangkat judul “Ritual Penyucian pada
Komunitas Eden” dipertahankan untuk memperoleh gelar doktor
Bidang Ilmu Agama Program Pacasarjana UIN Sunan Kalijaga, dan
dipresentasikan di ruang Promosi Gedung Convention Hall kampus
setempat, Sabtu, 16 Juni 2012. Di hadapan Promotor Prof. Dr. H. M.
Bambang Pranowo, Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnaen dan segenap
tim penguji, promovendus memaparkan, dalam misinya, Lia Eden
mentargetkan penyucian terhadap seluruh umat manusia. Berupaya
menghapus agama-agama termasuk agama Islam, dan mengantinya
dengan ritual penyucian, yang dianggapnya sebagai satu-satunya
syariat agama.
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Menurut promovendus, ritual penyucian Lia Eden, telah
mensimpifikasikan konsepsi penyucian agama-agama besar di
dunia, karena penyucian hanya dicukupkan di ruang sempit dan
tertutup. Sedangkan dosa-dosa manusia dilakukan di ruang publik.
meskipun ada ketentuan,dosa-dosa kepada orang lain harus
diselesaikan terlebih dahulu, pastilah hanya bisa dilakukan sebatas
ingatan dan kesadaran yang bersangkutan dan tak akan bisa
dipertanggungjawabkan di ruang publik. Lebih lebih dosa sosial dan
struktural, tak mungkin bisa diselesaikan di ruang tertutup. Disisi
lain, hasil riset juga menunjukkan kondisi para pengikut Lia Eden
pasca penyucian, terjadi ketegangan batin yang cukup serius. Mereka
merasa menyandang status sebagai penghuni surga Tuhan, namun
pada saat yang bersamaan, mereka merasa dalam kondisi hidup
yang serba kekurangan. Sampai pada kondisi batin yang ktitis
mempertanyakan kebenaran ajaran Lia Eden, hingga kepercayaan
pada Lia Eden mencapai titik terendah dan ketegangan batin para
pengikutnya tidak pernah mendapatkan solusi yang memadahi, jelas
Marzani Anwar.
Menyikapi gerakan kemahdian seperti yang dilakukan Lia
Eden, dengan pengikut yang sudah demikian banyak, perlu
dilakukan pendekatan secara teologis, karena mereka secara
normatif juga menggunakan kitab suci sebagai referensi terutama al
Qur’an. Dalam mensikapi mereka (komunitas Lia Eden) juga harus
arif dan bijak, karena mereka juga tak pernah menempuh jalan
kekerasan dan pemaksaan. Cara-cara dialog dan diskusi yang sehat
tetap paling baik untuk ditempuh, karena anggota komunitas Eden
sebagian besar adalah kalangan terpelajar, yang tidak pernah
menunjukkan perilaku kekerasan dan tak pernah memiliki targettarget politis dalam menyebarkan risalah-risalahnya, demikian
harap Promovendus.

(Weni Hidayati-Humas UIN)
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Selalu Ada Jalan Kembali Kepada-Nya: Sebuah Perjalanan
Pensucian dan Penebusan Dosa Marike Sukayanti
Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa
dan Maha Pemurah dan Maha Pengampun
Atas Nama Kerajaan Tuhan dan Surga Eden
Puji Tuhan, akhirnya perjalanan pensucian, penebusan dosa
panjang yang saya lalui selama 5 tahun berbuah manis. Tuhan Yang
Maha Pengampun berkenan mengampuni segala kesalahan dan
dosa-dosa saya yang sungguh besar, melampaui alam dunia dan
akhirat. Demikian besarnya dosa saya yang seharusnya tak bisa
terampuni. Tapi saya bersaksi bahwa Tuhan itu Maha Baik, Maha
Pengampun dan Maha Membimbing. Tuhan berkenan menerima
pertaubatan dan upaya penaklukan diri saya yang sangat panjang
dan sulit dan tak terbayangkan.
Saya dikeluarkan dari Eden pada bulan Maret 2011, dan tak
diperkenankan Tuhan untuk tinggal di Eden lagi karena saya telah
melakukan dosa yang sangat besar dan tak terukur dan tak
terampuni, yang menembus alam dunia dan akhirat.
Ketika Paduka Bunda Lia Eden sedang dipenjara di Lapas
Wanita Tangerang, saya menempatkan diri sangat tinggi dengan
bertindak sebagai ratu, menguasai Eden dengan melakukan
pewahyuan, penelikungan Ajaran Tuhan dan melampaui Wewenang
Tuhan, Paduka Maharaja Ruhul Kudus, dan Paduka Bunda.
Menjadikan para Rasul Eden sujud kepada saya yang mengaku
membawa Wahyu-wahyu Tuhan. Saya telah melakukan
pemberontakan dan pengkhianatan terhadap Utusan Tuhan dan
Takdir Tuhan dan membuat orang lain tersalah, terjerumus menjadi
pengkhianat karena tunduk kepada saya.
Kesalahan-kesalahan itu terjadi karena sifat-sifat buruk saya
yang sulit dikendalikan, sehingga membuat saya terjerumus
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melakukan dosa sebesar itu. Sungguh banyak sifat dan potensi buruk
dalam diri saya. Suka memperturutkan hawa nafsu, masih memiliki
keinginan pada dunia, ambisius, ingin menonjol, ingin tampil beda,
selalu mau tampil terdepan, sok suci, egois, sombong, berkhianat,
galak dan pemarah, kasar dan keras, suka selalu memerintah,
gelisah, tak bersyukur, mudah membenci, emosional dan ingin
dilayani. Kesemua sifat buruk saya itu menjadi pintu masuk iblis
yang memang ingin melemahkan dan menggagalkan berdirinya
Surga di dunia.
Sungguh berat dosa-dosa saya itu, bahkan Paduka Maharaja
Ruhul Kudus menyatakan, walaupun saya melakukan kebajikan
seumur hidup, tetap itu tidak akan mencukupi dan menutupi
penebusan dosa saya. Begitulah setelah dikeluarkan dari Eden, 5
tahun lamanya saya menjalani pensucian yang panjang dan berliku,
yang keras dan berat. Betapa pedih hati ini harus meninggalkan
tempat yang sangat saya cintai, Eden, meninggalkan Paduka Bunda,
teman-teman Eden, suami dan kedua anak saya.

Liku-liku Perjalanan Pensucian dan Penebusan Dosa
Semenjak saya dikeluarkan dari Eden, saya berkelana
seorang diri, hidup dari satu tempat ke tempat lain, dari satu
pekerjaan ke pekerjaan lain. Sungguh sulit awal perjalanan hidup
sendiri itu bagi saya karena cinta saya kepada Eden dan suami serta
anak-anak telah terlepas. Dan ternyata itu memang merupakan
pukulan telak untuk perjalanan pensucian saya, terpisah dari tempat
dan orang-orang yang saya cintai.
Awal saya berjalan sendiri, betapa sulit dan berat kehidupan
itu saya rasakan. Ditambah lagi, di dalam kesendirian itu, saya pun
ditolak orang di mana-mana. Penolakan ini terjadi apabila saya terus
terang mengakui keberimanan saya ke Eden. Dalam proses
perjalanan itu saya mengalami penderitaan karena dikucilkan,
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ditolak, dan dihinakan, dicaci-maki, dihina, difitnah, dicakar, digigit,
diludahi atau bahkan dilempari barang-barang,
Saat awal dikeluarkan dari Eden, saya sempat ditelpon oleh
salah seorang mantan Eden, Satya Nugraha, yang mempertanyakan
apakah saya tetap percaya bahwa Malaikat Jibril adalah malaikat
dan bukan jin. Dia juga mempertanyakan hubungan saya dengan
suami saya, dan saya menjawab bahwa saya tetap yakin dan percaya
bahwa Eden adalah Muara Kebenaran. “Jadi walaupun kita samasama pernah di sana tapi kita mempunyai pandangan yang berbeda
karena saya yakin bahwa Tuhan menurunkan Kerajaan-Nya dan
Paduka Ruhul Kudus adalah Utusan Tuhan”, begitu kata saya
padanya. Memang Satya adalah mantan Eden yang kemudian tidak
mengimani ajaran Eden lagi, sementara banyak mantan Eden yang
meskipun sudah berada di luar tetap meyakini kebenaran ajaranajaran di Eden.
Ketika dia mempersoalkan kesetiaan saya pada suami, Satya
berkata: “Kamu bisa setia tapi apakah dia bisa setia?” Saya jawab
bahwa kesetiaan saya kepada Tuhan tetap utuh demikian juga
kesetiaan saya kepada suami. Kemudian dia menelpon saya lagi, tapi
ternyata Bapak Bambang Pranowo yang berbicara. Pak Bambang
adalah seorang profesor antropologi yang pernah sebentar berada di
Eden. Beliau menanyakan keadaan saya dan menawarkan saya
untuk singgah ke tempatnya. Tapi saya menolak karena Pak
Bambang telah jelas menentang Eden.
Di dalam proses perjalanan itu, apabila saya mengalami
kesulitan untuk menyampaikan keyakinan saya, apalagi ketika
orang-orang di sekitar saya membujuk dan mengajak saya
meninggalkan keyakinan saya terhadap Eden, saya akan dengan
tegas menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Sri Paduka
Maharaja Ruhul Kudus adalah Utusan Tuhan di muka bumi.
Selanjutnya setelah saya dikeluarkan dari Eden itu, saya
lebih banyak menangis dan merasakan beratnya menjalani
547

penderitaan hidup yang selama di Eden tak pernah saya alami. Saya
tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi karena ingin bersuci dan
menjadi baik, saya kemudian memilih untuk melakukan penaklukan
diri yang saya kira bisa menolong saya, yaitu dengan melakukan
semacam “tapa brata”, seperti selalu berpuasa (puasa bicara, puasa
makan dan minum selama 24 jam, dan puasa melihat dengan selalu
memejamkan mata agar tidak bisa melihat), meditasi, menyendiri,
tidak berkomunikasi dengan keluarga, kerabat atau teman dan tidak
bekerja sama sekali, tidak mau menerima uang dari siapa pun. Dan
itu berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lamanya.
Paduka Bunda yang sesungguhnya tidak mengetahui
keadaan saya itu, mendapat Petunjuk dari Tuhan dan kemudian
melalui suami saya, YM Bambang Jatmiko, memberi tahu agar saya
menghentikan laku semacam itu. Karena dalam keadaan saya yang
seperti itu, bisa menjadi peluang dan potensi masuknya kuasa gelap
kembali. Paduka Bunda justru memberi pesan agar saya menjadi
manusia biasa saja, hanya berbuat kebajikan dan bekerja mencari
nafkah.
Sejak itulah saya menjalani kehidupan normal, bekerja dari
satu pekerjaan ke pekerjaan lain, bekerja di salon, di laundry,
menjadi suster pendamping lansia, kerja di yayasan pembantu
rumah tangga dan suster, menjadi pembantu rumah tangga, menjadi
buruh cuci, pelayan toko dan relawan bencana, juga bekerja di
tempat jahit, menjual jamu, ikut bisnis MLM dan lain-lain.
Karena saya sangat sombong dan selalu ingin tampil di
depan dan suka memerintah serta egois, maka saya memilih
pekerjaan yang benar-benar bergerak di bidang pelayanan agar bisa
hilang sifat-sifat buruk tersebut. Sebenarnya banyak pasien lansia
yang hanya sakit fisik tetapi saya selalu mendapat pasien-pasien
yang tidak normal secara kejiwaan seperti stres, depresi,
pencemburu, sehingga saya mendapat perlakuan yang sangat berat
dari mereka.
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Awalnya saya mengeluh dengan perilaku majikan, tapi
kemudian Tuhan membimbing saya dan menunjukkan bahwa semua
perilaku yang saya alami itu baik untuk proses penebusan dosa saya.
Karena pasal dosa yang saya pikul adalah dosa tak terukur dan tak
terampuni dunia akhirat, membuat saya berusaha untuk tidak ikut
menilai dan menghakimi orang lain yang berbuat salah. Bahkan bila
orang tersebut bersikap keterlaluan kepada saya, selalu saya berpikir
perbuatan dia itu masih tak seberapa dibandingkan dengan semua
dosa yang saya telah perbuat.
Maka, dalam menghadapi keadaan tersebut biasanya saya
berdoa pada Tuhan dengan terus menerus menyebut nama orang
tersebut dan saya serahkan dia kepada Tuhan. Atau bila saya
diperlakukan tidak adil, saya berdoa kepada Tuhan, saya sampaikan
pada Tuhan,” Saya serahkan dia kepada Pengadilan-Mu, Tuhan”. Hal
itu saya lakukan sampai pikiran saya tenang dan tidak gelisah lagi,
dan kemudian saya mohon Petunjuk Tuhan melalui Kitab Suci-Nya.
Satu hal yang tak pernah saya tinggalkan adalah setiap hari
saya selalu bermeditasi dan membaca Kitab Suci. Dan melalui doa
dengan menyebutkan “Atas Nama Tuhan dan Atas Nama Surga dan
Kerajaan Eden,” di mana pun saya berada, apa pun yang saya
lakukan, saya merasa berada di Eden. Setiap saya bekerja saya
membayangkan sedang bekerja di Eden. Dan setiap diperlakukan
tidak adil, saya terhenyak dan kemudian dibukakan hati saya oleh
Tuhan bahwa seperti itulah yang saya lakukan dahulu kepada orang
lain.
Pada saat saya dicaci-maki, dibentak, dimarahi sambil
ditunjuk-tunjuk dan lain-lain, itu bagaikan cermin dari apa yang
saya lakukan dahulu kepada orang lain. Kemudian ketika saya
menyadari itu, saya mohon ampun kepada Tuhan atas apa yang
pernah saya lakukan, kemudian saya pun berterima kasih kepadaNya. Dari setiap kejadian itulah, saya merasakan bagaimana Tuhan
mengurangi satu per satu karma buruk saya.
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Kalimat yang selalu saya ingat dan menguatkan saya adalah
pada saat Komunitas Eden bersuci di Coblong, Mega MendungBogor. Paduka Ruhul Kudus berkata bahwa saya adalah ruh yang
kembali. Kalimat lain adalah kalimat dalam penggalan puisi Paduka
Ruhul Kudus di awal perjalanan Takdir ini, ‘jauh belum tentu jauh,
dekat belum tentu dekat, kesucianlah yang mendekatkanmu
padaku’.
Setiap bangun tidur di waktu subuh, saya melakukan
meditasi. Dalam meditasi itu saya pun melakukan pengakuan dosa,
menyebut kesalahan-kesalahan saya sampai detil, mengulang
sumpah-sumpah yang pernah saya ikrarkan ke pada Tuhan di Eden
(sumpah untuk taat mutlak, cinta mutlak, setia mutlak dan sumpahsumpah yang lain) dan memohon ampun dan memohon bagaimana
caranya agar saya bisa bertobat dan agar Tuhan memberi jalan
keluar untuk menebus dosa saya, dan memperoleh jalan keluar dan
diberi jalan agar termasuk orang-orang yang diselamatkan.
Pada setiap meditasi subuh itu, saya juga selalu
mengucapkan sumpah yang berkaitan dengan melawan Nyi Loro
Kidul. Demikian sumpah yang saya ucapkan : “Atas nama Tuhan
Yang Maha Gaib dan Maha Kuasa, atas nama Kerajaaan Tuhan dan
Surga Eden, hamba Marike bersumpah tidak akan mengalah dari
kutukan Nyi Loro Kidul terhadap diri hamba dan Eden, tidak
bersedia dikendalikan, dibayang-bayangi, dimata-matai, dijadikan
target utama olehnya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kasih mengayomi
dan memenangkan hamba sebagaimana mengayomi orang-orang
yang bertakwa dan bersuci, dan memenangkan orang-orang yang
lebih dulu datang kepada-Mu”.
Kemudian saya mohon Petunjuk Tuhan melalui Kitab-kitab
Suci-Nya, Weda, Injil, Al Quran. Setelah itu saya pun bersujud
kepada Tuhan, dan kemudian sujud kepada Paduka Ruhul Kudus
dan Paduka Bunda. Itu yang saya lakukan selama lima tahun.
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Oleh karena saya pernah melakukan dosa melakukan
pewahyuan dan sapaan, maka saya jadi takut dan menghindari
mendengar suara hati. Tapi sejak saya dikeluarkan dari Eden, saya
membutuhkan Petunjuk Tuhan, sehingga saya mohon Petunjuk
Tuhan sebagaimana diajarkan di Eden dengan berdoa atas Nama
Tuhan dan atas nama Kerajaan Tuhan dan Surga Eden, kemudian
berdoa mohon Petunjuk Tuhan dan baru membuka Kitab Suci.
Halaman yang dibaca itulah Petunjuk Tuhan bagi saya.
Dan saya bersyukur telah menjadi murid Paduka Ruhul
Kudus dan menjadi saksi bagaimana caranya Tuhan menurunkan
Wahyu-Nya melalui Paduka Bunda. Saat Tuhan berfirman dan
ketika Paduka menyampaikan Wahyu Tuhan, bukan berarti Paduka
Bunda itu Tuhan. Begitu juga saat Paduka Ruhul Kudus bersabda,
Paduka Bunda menyampaikan sabda Paduka Ruhul Kudus, semua
melalui mulut Paduka Bunda.
Oleh karena kesaksian tersebut, saya tak bingung ketika
membaca Alkitab, yang menyampaikan Firman Tuhan melalui
Yesus, dan membaca Bhagawad Gita (Pancamo Veda) keluaran
penerbit Paramita-Surabaya, yang menyampaikan Ajaran Tuhan
melalui Krishna. Ketika saya membaca kitab-kitab tersebut, Yesus
dan Krishna ya bukan Tuhan, tetapi hanya penyampai Pesan Tuhan.
Sedangkan agar tidak terjadi lagi dosa melampaui
wewenang, saya berusaha menjaga agar tak berhubungan dengan
lingkungan atau orang-orang yang berkaitan dengan Eden, seperti
sejumlah polisi di POLDA. Walau kenal baik, tapi saya tegas pada
diri sendiri agar tidak mengadakan kontak dengan mereka. Begitu
juga dengan para murid bunga kering Paduka Bunda saat di LP
Wanita Tangerang. Walau pernah ada keinginan untuk bezuk, saya
tegaskan ke diri ini bahwa itu wilayah kewenangan Paduka Bunda.
Begitu pula walau rindu dengan teman-teman Komunitas Eden dan
mantan Eden, saya tegas mengatakan kepada diri saya agar taat
tidak berkomunikasi dengan mereka sesuai yang diperintahkan
kepada saya.
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Jadi, walaupun saya berada di luar Eden, saya berusaha
untuk tetap menjalankan semua perintah-perintah yang
disampaikan Tuhan melalui Paduka Ruhul Kudus. Saya bersyukur
kepada Tuhan karena Tuhan tetap membuat saya tetap beriman
kepada Eden, sambil menyadari bahwa apa yang saya alami ini
takdir yang harus saya jalani dan Cara Tuhan mengasihi saya untuk
menyelamatkan ruh saya.
Saya bersyukur karena Tuhan menjaga saya dan melindungi
saya. Saya juga tidak menyalahkan siapa pun dan tidak membenci
siapa pun saat saya dikeluarkan dari Eden. Yang saya alami, setiap
saya menyadari kesalahan itu, saya mengakuinya secara terbuka dan
meminta maaf kepada yang bersangkutan dan menyebutkan
kesalahan-kesalahan saya dan memohon kepada Tuhan agar
kesalahan itu tidak terulang lagi.
Saya dibayangkan keadaan itu semua seperti sedang melihat
banyak kran yang berjejer. Kran satu yang ditutup, kran lain dibuka.
Setiap peristiwa atau kejadian yang pahit dan melukai fisik, pikiran,
jiwa dan batin saya, saat saya berlapang hati menerima semuanya
dan mensyukuri bahwa ini baik untuk menebus karma buruk saya,
maka tak berapa lama Tuhan memberi jalan kemudahan yang lain.
Persis seperti kran satu tertutup saat sebuah ujian pensucian usai
dan kran lain terbuka.
Begitulah perjalanan pensucian saya sangat sulit, di manamana orang amat sulit menerima kehadiran saya. Kalaupun ada
saudara atau teman, kerabat atau masyarakat mau menerima, itu
awalnya saja. Tetapi ketika kemudian saya berbicara terbuka dan
menyatakan diri saya adalah mantan Komunitas Eden, mereka
berubah sikap. Walaupun dikeluarkan dari Eden saya tetap beriman
dengan ajaran Eden, yaitu Monotheisme Mutlak. Saya tidak mau
dibujuk terutama oleh keluarga untuk kembali ke keyakinan lama,
Islam. Atau ajakan menjadi Kristen di kalangan Kristen/Katolik di
tempat pekerjaan. Menjadi Buddha atau Hindu di kalangan
meditasi.
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Keberimanan di Eden adalah penyatuan semua keyakinan
menjadi Ketauhidan mutlak, tak berafiliasi ke agama atau keyakinan
apa pun. Setelah dikeluarkan dari Eden, sebetulnya saya bisa saja
bebas memilih keyakinan yang lain, akan tetapi saya tetap memilih
untuk beriman kepada Eden. Apa yang telah saya pelajari selama di
Eden itulah yang saya upayakan untuk diterapkan dalam kehidupan
saya sehari-hari, ialah tidak melakukan kesalahan dan menjauhi
dosa.
Sekitar tahun ke dua berada di luar, saya diundang ke Eden.
Sayangnya pada saat itu saya melakukan pelanggaran lagi yang
sebelumnya sudah diingatkan, yaitu agar tidak masuk ke kamar YM
Bambang Jatmiko. Dan karena pelanggaran itu, hukuman saya
ditambah, yaitu harus putus hubungan sama sekali dengan suami
saya itu, tidak boleh komunikasi lagi. Dan saya pun dilarang untuk
berkomunikasi dengan Komunitas Eden dan mantan Komunitas
Eden sama sekali dan juga dengan kedua anak saya yang tinggal di
Eden bersama bapaknya.
Bumi seperti runtuh. Berat rasanya menjalani semua ini
karena saya mencintai suami saya dan Eden. Hubungan pernikahan
kami sangat indah. Maka di hari-hari selanjutnya, saya lebih banyak
menangis dan menangis dan tak mengetahui apa yang harus
dilakukan. Puji syukur karena Tuhan selalu menguatkan saya
dengan tetap selalu membaca Kitab Suci sehingga akhirnya saya
sadar bila terlarut terus dalam kesedihan, maka itu tak akan
menyelesaikan masalah bahkan semangat hidup semakin lemah dan
tak tentu arah.
Beberapa bulan setelah terpisah dari YM Bambang Jatmiko
di Eden, saya merasakan kesedihan dan putus asa yang luar biasa.
Tapi Tuhan menyadarkan saya agar menerima dengan lapang hati
segala Ketentuan-Nya atas diri saya karena itu baik untuk penebusan
dosa. Saya menyadari kesalahan saya yang berat. Dan semakin saya
tak bisa menerimanya, maka semakin berat terasa beban
penderitaan itu.
553

Sampai akhirnya saya pun sadar bahwa saya harus
melepaskan keterikatan cinta saya kepada Mas Bambang yang amat
saya cintai. Saya berupaya keras berlepas diri dari keterikatan itu
dan kemudian menggantungkan cinta saya sepenuhnya kepada
Tuhan. Sungguh tak terduga, karena tak lama kemudian saya justru
memperoleh izin dari Paduka Bunda untuk berkomunikasi kembali
dengan YM Bambang, meskipun hanya untuk urusan anak-anak.
Kemudian dari seringnya membaca Kitab Suci, saya dituntun
Tuhan dan diberi pengharapan untuk bangkit dan berjalan meniti
hidup dengan kesadaran menerima semua kenyataan dan kemudian
terus berdoa memohon Petunjuk Tuhan bagaimana caranya agar
bisa menjalani hari demi hari dengan Kuasa-Nya.
Walaupun saya boleh berkomunikasi dengan anak-anak saya
dari perkawinan saya yang pertama, namun saya memilih untuk
putus hubungan dengan semua anak, kerabat dan handai taulan
karena saya merasa masih belum selesai dengan diri saya dan masih
banyak yang harus saya kendalikan dari sifat-sifat buruk saya itu.
Saya pun ingin menanggung beban kesalahan saya itu sendiri, tidak
mau melepaskan energi negatif pada orang lain. Saya sepenuhnya
paham dengan proses pensucian yang sedang saya alami, sedangkan
tidak setiap orang mengerti. Maka saya membatasi komunikasi agar
tidak terjadi perdebatan atau salah paham.
Sampai suatu ketika saat ayah saya koma, saya ditelpon
untuk datang ke Bandung. Saat itu kondisi fisik saya pun kurang
sehat karena ada gangguan lemah jantung. Di situlah awal terjadinya
pertemuan saya dengan keluarga besar saya kembali, dan saya
menyadari bahwa sudah waktunya membuka diri kembali dan
menyampaikan Kebenaran Tuhan melalui penyikapan diri yang
benar.
Saya selalu bersyukur mempunyai guru malaikat sehingga di
mana pun berada, segala gerak gerik, tingkah laku, ucapan bahkan
pikiran dan perasaan saya diketahui olehnya. Tentu sangat berbeda
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bila gurunya manusia biasa, bisa cari muka di depan guru tapi saat di
belakang guru sikap akan berbeda. Dan karena saya diberi Tuhan
kesadaran bahwa Kerajaan Tuhan telah turun di muka bumi, maka
saya selalu membayangkan ada Tuhan di depan, di samping, di
belakang, bahkan di dalam diri saya, yang mengetahui semua hal
yang terjadi di setiap nafas dan aliran darah saya.
Saya suka tersadarkan bila sedang keasyikan memegang
handphone lebih banyak dari pada mengingat Tuhan, padahal saya
selalu menganggap Tuhan ada di depan saya. Sehingga saya
membayangkan bila menghadap atasan yang manusia saja kita
bersikap hormat, mengenakan baju rapih dan tubuh berbau harum,
apalagi berhadapan dengan Tuhan. Saat berdoa, bersujud, saya
selalu mengupayakan pikiran agar tak kemana-mana walau butuh
perjuangan untuk pemusatan pikiran karena sungguh saya takut
sekali kalau bersalah.
Nah, yang tak mudah juga adalah saat berbicara dengan
sesama, apalagi dengan orang yang tidak kita sukai atau orang yang
selalu berseberangan pendapat atau yang suka melukai hati. Maka
dalam keadaan seperti itu, saya berusaha membayangkan ada Ruh
Tuhan di dalam dirinya dan mencoba menangkap pesan Tuhan
melalui yang bersangkutan untuk diri saya.

Cara Tuhan Menjerakan untuk Mensucikan
Proses pensucian yang juga saya alami dan sungguh telak
saya rasakan adalah berkaitan dengan satu sifat saya yang ‘tidak
suka pada anak’. Sejak awal masuk Eden, bahkan ketika Eden masih
bernama Salamullah, teguran pada saya adalah pada ketidaksukaan
saya mengurus anak. Maka bagaimana saya bisa mengurus anak
dengan baik, apabila saya tidak suka anak. Dan mungkin karena
itulah dan juga karena pola asuh saya yang kurang baik kepada
mereka, maka 4 anak-anak saya dari perkawinan pertama semuanya
bermasalah dan sulit diatur.
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Mereka bersama dengan ayah mereka pun memusuhi Eden,
bahkan dua di antaranya memberikan kesaksian memberatkan pada
saat persidangan Paduka Bunda yang pertama oleh karena terikut
pada bujukan ayahnya itu. Dengan diantar oleh ayahnya, mereka
yang masih kecil (berumur 8 tahun dan 10 tahun) memberikan
kesaksian bohong atas pengajaran dan pensucian Eden atas mereka,
dalam persidangan Paduka Bunda.
Karena kesalahan itulah, maka ada perintah putus hubungan
dengan semua anak dari perkawinan pertama tersebut (pada tahun
2004). Tetapi hati saya tidak terpengaruh, selain disebabkan
kesalahan berat mereka itu, juga karena memang saya tidak suka
anak. Bahkan saat saya dikeluarkan dari Eden, walaupun tak lagi
masalah berhubungan lagi dengan mereka, saya tetap mentaati
perintah tersebut.
Selain untuk menjaga agar tidak terjadi
pertentangan di antara kami karena saya tahu mereka tak suka Eden
tetapi juga karena saya memang tidak suka anak.
Begitulah Tuhan menghukum saya untuk tidak bertemu
dengan anak-anak saya baik dari perkawinan pertama, maupun dari
perkawinan dengan Mas Bambang, walaupun dengan alasan yang
berbeda. Jadi dalam kasus saya ini ada alasan yang berbeda terkait
dengan perintah pemutusan hubungan dengan anak-anak saya dari
perkawinan pertama dan kedua. Untuk anak-anak dari perkawinan
pertama alasannya adalah karena permusuhan mereka terhadap
Eden, sedangkan atas anak-anak saya dari perkawinan kedua adalah
karena kesalahan saya sendiri terhadap Kerasulan Eden.
Bagi saya, hikmah dari pemutusan hubungan itu rupanya
merupakan Cara Tuhan untuk menjerakan saya dari sikap tidak suka
anak. Saat saya ke sana ke mari sendirian, misalnya pada waktu di
mana saya harus menunggu lama di stasiun kereta api atau ke mana
saja saya pergi, saya melihat anak-anak orang lain. Pada awalnya,
hati saya tidak terpengaruh dengan situasi itu, tak ada rasa. Tapi
setelah lama saya hidup sendiri, saya pun menjadi kesepian, maka
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barulah saya mulai menoleh memperhatikan dan mengamati
keadaan sekitar.
Apabila ada orang bersenda gurau dengan anak-anaknya
atau melihat anak-anak yang sebaya dengan anak-anak saya, tanpa
terasa menetes air mata dan mulai muncul keinginan bertemu
dengan anak-anak, apalagi bila melihat keceriaan keluarga utuh,
orang tua dan anak. Akhirnya keadaan itu pun menyentuh kebekuan
dan dinginnya hati saya yang biasa cuek dan tak peduli kepada anakanak. Perlahan hati yang sekeras batu ini pun luluh. Pelan-pelan
muncul kerinduan kepada anak dan saya mulai sadar bahwa ternyata
ada ‘yang hilang‘ dalam diri ini tanpa suami dan anak-anak. Saya
merasa kesepian dan merasa membutuhkan mereka.
Dulu semasa saya remaja, anak-anak suka takut kepada saya
karena saya ketus, tidak ramah dan suka cemberut. Sekarang saya
tahu, ternyata ditakuti itu tidak enak. Dan dalam perjalanan proses
pensucian saya, saya banyak belajar dan memperbaiki diri. Dalam
kesendirian, saya sering termenung dan memperhatikan bagaimana
cara seorang ibu dekat dengan anaknya. Saya juga mengamati
keadaan di sekitar saya, siapa-siapa yang akrab dan berhubungan
baik dengan anaknya dan saya belajar dari cara mereka
berhubungan dan berkomunikasi.
Suatu hari ada anak yang dengan bahagianya berkomunikasi
dengan saya, tiba-tiba hati saya terasa bergetar, saya sadar ada yang
berubah dalam diri saya, yaitu anak-anak tidak lagi takut didekati
dan berdekatan dengan saya. Saat itu saya sangat bersyukur pada
Tuhan karena ini suatu kemajuan baik dalam hidup saya. Begitulah
Tuhan mendidik saya dengan keras dan telak, menampar kekerasan
hati saya dan menjerakan diri saya.
Begitulah Tuhan Yang Maha Mensucikan, sedikit demi
sedikit telah membimbing saya untuk berubah. Dan pensucian saya
atas hal itu pun dihadirkan Tuhan melalui putri saya, Joke. Masih
jelas teringat di benak saya peristiwa 2 tahun lalu, yaitu pada tahun
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ke-3 saya dikeluarkan dari Eden, suatu hari saya tanpa sengaja
bertemu dengan putri saya yang saya rindukan itu karena
sesungguhnya terlarang bagi kami untuk bertemu.
Ketika itu saya sedang berkunjung ke rumah kakak ipar
untuk bersilaturahmi lebaran, deg.. hati saya bergetar, perasaan saya
campur aduk, haru, sedih sekaligus bahagia karena tanpa disangkasangka saya bisa bertemu dengan putri saya, Joke, setelah berpisah 3
tahun lamanya. Tetapi kebahagiaan bertemu dengannya tidak
sebanding dengan rasa sedih dan keterkejutan saya karena di luar
dugaan, putri saya yang tadinya tinggal dengan Bapaknya di Eden
ternyata harus dikeluarkan juga, mengikuti jejak saya yang sudah 3
tahun dikeluarkan. Joke ternyata mewarisi sifat saya yang tak bisa
tersenyum, dan itulah alasan mengapa dia dikeluarkan dari Eden.
Dan kepedihan saya bertambah ketika mengetahui bahwa
beberapa waktu kemudian Baruna, putra bungsu saya, juga
dikeluarkan dari Eden karena berbuat kesalahan. Saya benar-benar
terpukul karenanya. Sungguh saya benar-benar tidak menyangka
kalau kedua anak saya itu pun dikeluarkan dari Eden.
Mereka lahir dan dibesarkan di Eden, namun karena
kepribadian saya yang sangat bermasalah, saya sadar akan lebih baik
apabila mereka lebih dekat dan diurus oleh Bapaknya di Eden.
Mereka pun memang memilih untuk tinggal di Eden bersama
Bapaknya. Maka ketika mereka juga dikeluarkan, hati saya pun sedih
dan tak tahu harus berbuat apa.
Sungguh penebusan dosa saya masih panjang, masih banyak
yang harus saya tebus, seperti akibat dosa tidak suka mengurus anak
itu. Betapa pedih hati ini karena pada waktu itu mereka juga
menolak kehadiran saya dan peluang untuk tinggal dengan saya.
Berkali-kali saya tanyakan penyebabnya, ternyata ada suatu
peristiwa yang membekas di benak mereka berdua. Dulu saat saya
berkumpul dengan mereka, apabila menyuruh tidur siang, selalu
dengan ancaman. Kalau mereka tidak mau tidur siang, saya
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mengancam nanti kaki mereka akan digantung, kepala di bawah dan
kaki di atas. Dan akhirnya mereka menyalakan kipas angin dan
berpura-pura tidur.
Saya termenung sendiri, tak menyangka bahwa saya segalak
itu kepada anak-anak saya. Putra bungsu saya itu bahkan sempat
tidak mau mengakui saya sebagai Ibunya. Saya sampai berpuasa 50
hari agar terbuka hatinya untuk menerima saya kembali. Namun,
saya sadari itu terjadi karena dulu saya tidak suka mengurus anak,
sehingga sikap mereka kepada saya itu menjadi pembayaran karma
saya.
Begitulah, pada awalnya kami tidak bisa tinggal bersama
karena mereka menolak tinggal bersama saya. Tapi kemudian
setelah saya pulang dari Batam untuk menghadiri pernikahan putra
ke-2 dari mantan suami pertama, Joke dan adiknya, Baruna, bisa
tinggal bersama saya.
Kami pun tinggal bersama dan tentu saja saya berbahagia
karena bisa berkumpul dengan kedua anak saya. Namun, karena
percobaan Tuhan pada kami belum selesai, permasalahan demi
permasalahan mendatangi kami terutama dari sisi keuangan karena
penghasilan saya yang tidak menentu. Kehidupan kami sangat sulit,
saya hanya bisa menyewa sebuah kamar kos yang murah dan kami
pun hanya makan sekedarnya. Tapi saya tetap mensyukurinya
karena itu pun bagian dari pensucian dan penebusan dosa kami.
Obat yang saya gunakan selama proses pensucian ada tiga, yaitu
sabar, tawakal dan tabah. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena
telah mengkaruniai obat tersebut kepada saya.

Doa Paduka Bunda dan Titik Balik Perubahan
Kehidupan Saya
Tak ada kesulitan yang tak berakhir. Tuhan Yang Maha
Pengasih dan Maha Pengampun berkenan menolong kami. Setelah
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mengalami masa pensucian dan penebusan dosa melalui kehidupan
yang sulit, akhirnya titik terang itu datang di tahun ke-4 saya berada
di luar Eden. Dan saya baru tahu bahwa semua itu pun tidak
terlepas dari kasih sayang dan doa Paduka Bunda kepada saya.
Ceritanya berawal pada 7 Juli 2015, ketika Joke, putri saya,
yang juga dikeluarkan dari Eden karena mempunyai sifat yang juga
sulit ditundukkan, diundang ke sebuah perhelatan Eden. Pada waktu
itu Paduka Bunda menanyakan kabar tentang saya yang tidak
pernah beliau ketahui keadaannya. Joke dengan polosnya
menceritakan kesulitan kehidupan kami. Karena memang saat itu
kami tinggal di satu kamar kos dan makan hanya dua nasi bungkus
untuk bertiga, saya, Joke dan Baruna. Sedangkan pekerjaan serta
penghasilan saya tidak menentu, sehingga pada waktu itu saya
memang sedang kebingungan untuk membayar uang kos bulan
berikutnya. Itu memang masa yang sulit bagi saya.
Dan saya baru diberitahu belakangan ini bahwa Paduka
Bunda sangat terharu dan kasihan pada saya dan kemudian
mendoakan saya karena kehidupan saya yang sungguh sangat berat
dan sulit berubah. Paduka Bunda berdoa memohon agar Tuhan
mengampuni saya dan memberi kemudahan kepada saya dalam
menjalani kehidupan saya itu. Dan agar Tuhan melapangkan rejeki
bagi kehidupan saya. Dan tak lama setelah itu perjalanan hidup saya
berubah drastis. Itulah titik balik dari perubahan kehidupan saya.
Sungguh saya terharu mendengar dan mengetahui
bagaimana upaya Paduka Bunda mendoakan saya, karena saya tidak
tahu tentang hal itu sebelumnya. Dan yang lebih mengharukan
adalah bagaimana Tuhan bekerja atas kami dan bagaimana Tuhan
mengabulkan doa Paduka Bunda seketika. Beberapa waktu setelah
Paduka Bunda berdoa, Tuhan membuka jalan rejeki yang tidak
disangka-sangka bagi saya tanpa diketahui oleh beliau. Melalui Bu
Ipuk, mantan Eden yang menawarkan pekerjaan kepada saya,
karena adik ipar beliau, Bapak Djoko, membutuhkan seseorang
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untuk mengawasi rukonya di Bandung dan beliau meminta saya
untuk bekerja di sana.
Puji Tuhan, saya bukan hanya mendapatkan pekerjaan dan
tempat tinggal, namun juga Bapak Djoko almarhum (adik ipar Bu
Ipuk) yang baik hati itu berkenan membantu biaya pendidikan untuk
2 anak saya, biaya kehidupan sehari-hari untuk Neng, bungsu dari
perkawinan pertama saya, yang mendapat beasiswa kuliah di
UNPAD, dan biaya pendidikan Baruna yang masih SD sampai lulus
SMA. Kini saya tidak lagi mengalami kesulitan keuangan.
Sedangkan Joke dipanggil kembali ke Eden karena ia pada
waktu itu terlihat sudah bisa tersenyum. Ujian bagi Joke adalah agar
ia menjadi gadis yang ramah dan mudah tersenyum, sesuatu yang
sulit dilakukannya sampai ia dikeluarkan hampir 1 tahun lamanya.
Ketika ia sudah berhasil menyadari kesalahannya dan
memperbaikinya, maka Tuhan Yang Maha Pengasih dan
Pengampun, mengampuninya dan memanggilnya kembali.
Sedangkan hubungan saya dengan keempat anak saya dari
perkawinan pertama pun kini sudah baik. Walaupun mereka belum
bisa mengimani Eden, tetapi mereka telah bisa menerima
keberadaan saya di Eden dan tidak mempermasalahkannya. Dan
mereka semua pun mendapatkan kehidupan yang baik dari Tuhan
dengan jalan hidupnya masing-masing. Kini saya menyadari betapa
luar biasanya Cara Tuhan mensucikan saya dari sifat tidak suka pada
anak-anak dan saya sungguh bersyukur karenanya.

Hikmah Pengakuan Dosa di Website Eden
Hidup saya sesungguhnya berubah drastis setelah saya
memohon untuk melakukan Pengakuan Dosa di Website Eden.
Ketika saya sudah melakukan Pengakuan Dosa di Ruang Pengakuan
Dosa dan Berdoa di Ruang Berdoa website Komunitas Eden, titik
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terang perubahan kehidupan saya mulai terlihat. Saya pun mulai
boleh hadir di acara yang diselenggarakan Eden bila ada undangan.
Setelah pengakuan dosa di Website Komunitas Eden,
penaklukan sifat-sifat buruk pun mulai mudah dilakukan dan saya
juga mulai mudah beradaptasi dengan lingkungan. Saya merasa
banyak doa dikabulkan setelah melakukan pengakuan dosa di Ruang
Pengakuan Dosa di Website Eden dan berdoa di Ruang Berdoa
Website Eden.
Suatu hari di bulan April 2016, ada prosesi pensucian api
terbatas di Eden hanya bagi mereka yang sulit menaklukan sifat-sifat
buruk atau kelemahannya. Walaupun sesungguhnya hati saya amat
sangat takut, mengingat dosa-dosa saya yang berat, terutama dosa
tak terukur dan tak terampuni yang menembus alam dunia akhirat,
saya memberanikan diri meminta agar diperkenankan menjalani
prosesi pensucian dengan api ini. Dan Puji Tuhan diperkenankan.
Paduka Bunda memberi semangat, “Jangan takut, kan
Marike sudah bertobat”, kata beliau. Menjelang dan selama dibakar,
saya terus berdoa agar semua sisa sifat buruk yang nyata dan
tersembunyi juga potensi dosa dibakar, diangkat Tuhan terutama
apabila masih ada waham iblis Nyi Loro Kidul di dalam diri, agar
dimusnahkan dengan api suci Tuhan. Setelah proses pensucian
tersebut seperti ada yang terlepas dari tubuh saya, hidup menjadi
ringan, hati ceria, penuh cinta kasih.
Pada 10 Mei 2016 saya tiba-tiba mengalami sakit. Seluruh
tulang dan tubuh seperti digebukin, menggigil, demam sakit kepala,
mual, linu, gemetaran dan lemas. Beberapa hari kemudian saya
pingsan. Saya dibawa ke Rumah Sakit Advent, Bandung, dan
diopname selama seminggu.
Selama dirawat, tiap hari saya menjalani tes darah, namun
tak bisa diketahui secara pasti apa sesungguhnya penyakit saya. Hari
ke-2 saat saya dinyatakan boleh pulang, tapi kemudian sorenya
keluar bintik-bintik merah di seluruh tubuh sehingga saya pun
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ditahan oleh dokter. Kemudian saya diberi obat lain, tapi kemudian
saya merasakan gatal luar biasa di seluruh tubuh. Lalu saya diberi
ganti obat lagi. Dokter belum bisa menemukan penyebab gatalnya,
tapi obat berganti terus. Akhirnya saya minta pulang.
Selama saya sakit, Paduka Bunda terus memantau kondisi
kesehatan saya sampai akhirnya saat saya keluar dari Rumah Sakit.
Belakangan saya baru diberitahu, bahwa kata Paduka Ruhul Kudus,
saat di rumah sakit saya itu sesungguhnya bisa meninggal
disebabkan adanya tulah tongkat Bung Karno, perjanjian mistis
Soekarno dengan Nyi Loro Kidul, yang ada di tubuh saya.
Dengan terbukanya Mukjizat Eden, kiranya itu menjadi
pemutus perjanjian keterkaitan kekeramatan sumpah Paduka Ruhul
Kudus dan Paduka Lia Eden terhadap sumpah Nyi Loro Kidul
terhadap Paduka Ruhul Kudus dan Paduka Bunda Lia Eden yang
dibenamkan dalam tubuh Paduka Lia Eden. Dengan demikian tulah
sumpah Nyi Loro Kidul pun terlepas melanglang ke semesta. Namun
demikian bersamaan dengan itu tulah sumpah Nyi Loro Kidul
terdapati menulahiku sebelum terlepas ke alam bebas. Dan itulah
yang menjadikan saya sakit cukup serius dan yang dinyatakan
Paduka Ruhul Kudus, kalau saya tak segera ditolong, maka saya bisa
menemui ajal. Paduka yang diberi tahu tentang hal itu tidak
menyerah begitu saja dan berupaya mencari jalan untuk bisa
menyelamatkan saya.
Kisahnya berawal pada saat terjadi proses pembenaman
tulah tongkat Bung Karno di tubuh Paduka Bunda pada tanggal 22
Agustus 1999 di Pelabuhan Ratu, saya yang bertugas melakukan
pembenaman tongkat itu di dada Paduka Bunda. Akibatnya tulah itu
masuk ke dalam tubuh saya sebagai konsekuensi memperanakkan
reinkarnasi Soekarno. Begitulah dosa saya yang besar itu pun terjadi
karena terkait dengan hal itu. Iblis Nyi Loro Kidul bisa
mempengaruhi saya melakukan kesalahan sedemikian besar karena
saya pun memiliki banyak sifat buruk yang bisa menjadi pintu
masuk baginya.
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Dan saya diberitahu kemudian bahwa sakit saya itu terkait
dengan tulah sumpah itu. Maka tak ada obat yang bisa
menyembuhkan sakit saya kecuali Kuasa Tuhan semata melalui
Mukjizat Surga-Nya.
Kemudian Paduka Bunda teringat saat saya melayani beliau
di Polda Metro Jaya pada saat penangkapan beliau yang ke dua di
tahun 2008. Beliau bercerita bahwa suatu hari hujan sangat deras
dan lebat, kemudian Paduka Bunda berpikir bahwa hari itu saya
akan terlambat datang membawakan sarapan dan pakaian salin.
Namun tepat pukul 07.00 pagi seperti hari-hari sebelumnya, saya
datang dengan pakaian basah, di situlah Paduka Bunda berjanji
dalam hati dan berdoa kepada Tuhan agar diberi kesempatan pada
beliau bahwa suatu hari bisa membalas budi kepada saya.
Begitulah saat saya diopname dengan penyakit yang tak jelas
dan juga karena penjelasan Paduka Ruhul Kudus tentang penyakit
saya itu membuat Paduka Bunda memutuskan bahwa inilah saatnya
beliau menepati janji itu. Kemudian Paduka memimpin doa di Eden
dan memohon kepada Tuhan agar saya disembuhkan. Menurut
Paduka Ruhul Kudus, hanya beliau yang bisa menyembuhkan, dan
itu harus dilakukan di Eden, sedangkan saya dalam perjalanan
pulang ke rumah orang tua di Bandung.
Di rumah orang tua, saya sempat berobat lagi di dokter
langganan keluarga. Dokter itu pun tak mengetahui penyebab
penyakit saya. Kemudian saya mendapat kabar bahwa Paduka
meminta agar saya dijemput karena di Eden ada kuasa mukjizat
kesembuhan. Tapi saya memilih untuk berangkat sendiri karena
saya tidak mau merepotkan Eden bila dilakukan penjemputan.
Meskipun tubuh saya merasa kepanasan dan mulai lemas,
tapi saya bertekad untuk pergi ke Eden. Keesokan harinya saya
diantar keponakan sampai ke tempat travel dan sesampainya di
Jakarta, saya dijemput di tempat travel.
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Di Edenlah saya tahu penyakit saya yang sebenarnya. Hal itu
karena Paduka Bunda menjelaskan bahwa ternyata penyakitnya
memang penyakit non-medis sehingga dokter tak bisa menemukan
penyebabnya. Ini akibat
tulah tongkat Bung Karno yang
mengadakan perjanjian dengan Nyi Loro Kidul. Dan karena saya
telah melakukan pertobatan dan terutama telah melakukan
pensucian api, dibakar seluruh tubuh, maka jadilah saya sakit karena
tulah tersebut.
Akhirnya Tuhan berkenan memerintahkan pelepasan tulah
dari tubuh saya dengan sebuah prosesi dipimpin langsung oleh
Paduka Bunda dengan menggunakan Tongkat Kerajaan Tuhan.
Seusai prosesi pelepasan tulah, tubuh langsung terasa ringan dan
segar, semua penyakit yang dirasa telah hilang, lenyap seketika. Rasa
nyesek, lemas, pusing, mual dan terutama gatalnya juga hilang.
Setelah itu dilakukan sumpah darah dengan sebelumnya
dilakukan sayatan kecil di ujung jari sehingga meneteskan darah
untuk persumpahan itu, yang menyatakan takkan pernah
menyentuh dosa lagi dan kembali menguatkan sumpah bertaat
mutlak dan setia mutlak serta beriman mutlak kepada Tuhan dan
Ruhul Kudus. Sumpah darah diperlukan karena telah pernah
melakukan khianat kepada Tuhan dan sumpah-sumpah yang pernah
diucapkan di Eden sebelumnya.
Dan sebelumnya pun saya menulis pengakuan dosa yang
terutama adalah telah pernah menguasai Eden juga mengakui
pelanggaran sumpah cinta mutlak, taat mutlak dan setia mutlak
kepada Tuhan, kemudian dilakukan pembaharuan sumpah.
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh saya dan juga ada
kesaksian tertulis oleh Paduka Bunda. Setelah usai prosesi tersebut
turunlah Wahyu Tuhan.
Inilah hari bersejarah bagi seorang anak manusia yang
bernama Marike Sukayanti. Tepat pada 21 Mei 2016, Tuhan
mengangkat tulah tongkat Bung Karno dan Nyi Loro Kidul, Tuhan
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mengampuni dosa-dosa saya dan bonusnya adalah pernikahan saya
dan YM Bambang Jatmiko, yang telah 5 tahun terpisahkan, diberkati
Tuhan kembali.
Maka betapa saya sungguh bersyukur atas Pengampunan
Tuhan. Dan saya kini berbahagia menjalani kehidupan saya
berkumpul dengan orang-orang yang saya cintai, diperkenankan
mengabdi kepada Tuhan di Eden setelah sekian tahun saya hidup
terkucil dan dikucilkan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Sri Paduka Maha Raja
Ruhul Kudus, terima kasih Sri Paduka Maha Ratu Lia Eden, semua
ini karena kasih kebijaksanaan dan keikhlasan Paduka Bunda
memaafkan saya walaupun saya nyata dan terang-terangan telah
berkhianat kepada Sri Paduka Maha Ratu Lia Eden.
Walau sudah dikhianati, Paduka Bunda yang penuh kasih
masih terus memohonkan Pengampunan Tuhan dan berdoa untuk
kesembuhan saya. Sungguh penantian panjang yang tak sia-sia.
Sujud syukur hamba kepada Tuhan karena nyata Tuhan mendengar
jeritan doa yang terus hamba panjatkan selama 5 tahun ini. Terus
menerus saya mohon diampuni dosa-dosa dan kesalahan saya,
mohon diterima pertobatan, hamba memohon diberi jalan
bagaimana caranya untuk tobat dan mohon diberi jalan agar
termasuk orang-orang yang diselamatkan.
Maka nikmat Tuhan manakah yang hamba dustakan.
Semoga tak ada umat manusia yang melakukan dosa seperti yang
saya lakukan. Semoga umat manusia terbuka mata hatinya akan
Kemahabenaran Tuhan dan Keselamatan yang sedang Tuhan
ulurkan melalui Tahta Suci Kerajaan Tuhan. Sungguh saya bersaksi
karena saya mengalami sendiri betapa Tuhan Maha Cinta, Maha
Pengampun, Maha Pemurah, Tuhan Hakim Yang Maha Agung, Yang
Maha Adil, Yang Maha Benar, yang telah menurunkan Utusan
Tuhan, penghulu para malaikat, Sri Paduka Maha Raja Ruhul Kudus,
untuk memberi jalan terang kudus dan keselamatan serta
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kebenaran. Walau saya begitu berdosa, Sri Paduka Maha Raja Ruhul
Kudus tak melepas saya menjalani hari demi hari sendirian, di
manapun saya berada.
Semoga Tuhan memberkati dan semoga tulisan ini menjadi
persembahan saya untuk Tuhan. Dan semoga ada umat yang
tergerak sadar dan mau bersuci setelah membaca tulisan ini. Bahwa
proses pensucian di Eden tak menakutkan, tapi luar biasa indah
karena tak ada manusia yang bisa mengganti ruh baru, jiwa baru dan
kepribadian baru selain Tuhan. Kata orang Sunda “tak mungkin adat
kukurukg kuiga (sifat atau karakter buruk yang sudah menetap
dalam diri seseorang) bisa berubah”.
Tetapi saya bersaksi,
merasakan sendiri bagaimana Cara Tuhan bekerja pada diri saya,
bagaimana Tuhan merubah diri saya, menghilangkan sifat-sifat
buruk saya.
Semoga banyak umat manusia terbuka mata hatinya untuk
menerima uluran Kasih Tuhan untuk melakukan pertobatan yang
mudah, sederhana dan murni di Website Komunitas Eden, seperti
yang telah saya alami. Saya bersaksi Tuhan nyata ada dan setia pada
Janji-Nya. Dalam waktu singkat setelah pengakuan dosa secara
terbuka, hidup saya berbalik dan berubah total. Ruh baru, jiwa baru,
kepribadian baru, nyata dalam hidup saya, nyata tak sekedar kata.
Benar-benar Tuhan memberi saya penguatan seperti melalui ‘syair
sebuah lagu’, rangkaian kalimat yang merupakan jalinan kisah yang
terjadi dalam hidup saya:
“Kuyakin saat Kau berfirman. Kumenang saat Kau bertindak.
Hidupku hanya ditentukan oleh PerkataanMu. Kuaman
karena Kau menjagaku. Kukuat karena Kau menopangku.
Hidupku hanya ditentukan oleh Kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak
ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Mukjizat-Nya
disediakan
bagiku.
Kudiangkat
dan
dipulihkan-Nya”.
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Lagu ini selalu saya nyanyikan dan menjadi penguatan diri.
Dan selama menyanyikan lagu ini saya berdoa dan mengafirmasi diri
dengan teguh dan yakin bahwa mukjizat akan terjadi dalam hidup
ini. Demikian saya menyanyikannya dengan khusyuk bahkan kadang
sampai menitikkan air mata. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya dikaruniakan
kepada saya. Saya diangkat dan dipulihkan-Nya.
Terima kasih Tuhan, karena secara resmi Tuhan menyatakan
mengampuni dosa-dosa hamba yang sangat berat. Hamba orang
yang paling berdosa, di antara orang berdosa saja Tuhan memberi
pengampunan. Sungguh, saya bersaksi atas Kemahapengampunan
Tuhan.
Ya Tuhan, 5 tahun hamba disucikan. Walau hamba berdosa,
namun Tuhan dan Sri Paduka Maha Raja Ruhul Kudus tetap
menuntun dan memberi jalan keluar bagaimana caranya bersuci.
Semoga dosa dan kesalahan yang pernah saya lakukan bahkan
sampai potensi dosa tidak akan muncul lagi. Semua ini terjadi
semata-mata karena kebaikan Belas Kasih Tuhan yang tak
selayaknya hamba peroleh.
Terima kasih Tuhan telah mengabulkan doa hamba untuk
bisa kembali ke Pelukan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah
meneguhkan hamba hingga akhir. Hamba mohon setelah pelepasan
ini jagalah hamba dari kesalahan sekecil apa pun bahkan bila masih
berupa potensi kesalahan sekalipun. Sucikanlah setiap nafas, aliran
darah dan langkah hamba, ya Tuhan.
Sucikanlah selalu pikiran, perasaan, ucapan dan perbuatan
hamba. Satukanlah ruh hamba dengan Ruh-Mu Tuhan. Sembah
sujud hamba kepada-Mu Tuhan. Jadikanlah sisa hidup hamba hanya
berbakti kepada Tuhan menjadi pelayan dan upahan-Mu Tuhan,
yang menjalankan sumpah-sumpah yang telah diikrarkan. Genggam
erat tangan hamba jangan sampai terlepas lagi dan janganlah
masukkan hamba dalam percobaan. Jauhkanlah dan bebaskanlah
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dari yang jahat dalam bentuk apa pun. Di manapun hamba berada
musnahkan seluruh keinginan yang tak sesuai dengan Kehendak-Mu
Bantulah hamba melepaskan keterikatan pada dunia dan
izinkan hamba hanya terikat kepada-Mu, Tuhan. Ikatkanlah hamba
di Surga-Mu. Tuhan, bantulah hamba agar bisa membalas kebaikan
Sri Paduka Maha Ratu Lia Eden. Bantulah hamba agar menjadi abdiMu yang setia, taat, beriman dan cinta hanya kepada-Mu. Tuhan,
tolong agar Sri Paduka Maha Raja Ruhul Kudus selalu ada di setiap
nafas pikiran, perasaan, ucapan dan perbuatan hamba. Tuntunlah
agar hamba selalu hidup di Jalan-Mu. Ajarilah hamba bijaksana dan
merasakan Keberadaan-Mu dan hidup dalam Kesadaran Tuhan.
Hamba tak mungkin bisa bertahan hingga hari ini bila bukan
karena Engkau, Tuhan. Usai sudah era kegelapan dalam diri ini
Tuhan. Sembah sujud hamba kepada Tuhan, kepada Sri Paduka
Maha Raja Ruhul Kudus dan kepada Sri Paduka Maha Ratu Lia
Eden.
Demikian kesaksian hamba, semoga Tuhan berkenan
menerima persembahan hamba ini. Amin.
Jakarta, 28 Juni 2016
Marike Sukayanti
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Pengakuan dosa dan Sumpah pertaubatan Marike disertai
dengan tetesan darah:
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Regulasi Ruh, Rotasi dan Reinkarnasi Semesta
adalah Hukum Kehakikian Ilahi
Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa
Atas Nama Kerajaan Tuhan dan Surga Eden

T

idak dinyana ternyata banyak tanggapan atas postingan
saya "Eden Konsisten Melawan Kemusyrikan Demi
Memutlakkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tanggapan demi
tanggapan bergulir menjadi diskusi yang cukup panjang, beberapa
telah saya jawab, dan tulisan ini adalah untuk menjawabkan
beberapa pertanyaan yang belum terjawab sebagai berikut:
1. Binks Bandarjengkol: “Om doel...hehehe...knapa jadi mirip
tayangan burhan (pemburu hantu)”.
2. Veri Muhlis Arifuzzaman: “Roro Kidul bagi urang Sunda adalah
mitos. Sy urang Sunda, Sukabumi. palabuhan Ratu nama ibu
kotanya. Tentu kadang heran, Roro Kidul utu dianggap punya
hubungan dng raja-raja Jawa (Mataram) dan lain sebagainya.
Banyak mitos kain di tatar sunda. Ada Pangen Suryakencana,
Kidang Kencana dll. Mitos itu semua, jikapun ada yg mampu
membuktikan kehadirannya pasti bohong. Gaib kan? Syarat gaib
itu tak bisa hadir”.
3. Iyoh Muniroh: Mungkin ka Rahman dan komunitas Eden tau soal
perjanjian2 mereka dg Roro kidul dan sejenisnya. aku sendiri blm
tau bgmn proses dan bentuk perjanjian trsebut. Krn blm trjelaskan
scr ilmiah aj bagiku ttg prosesnya. Dlm keadaan
kebelumtahuan,aku biasanya juga ga berani komen, tp
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mempercayai aj bhw itu bs dijelaskan, sbgmn yg science sdh
jelaskan ttg santet.
4. Nyoman Widi: “Senang saya dgn diskusi ini. Marilah kita
tinggalkan Sinkretis/me-nyama2kan kitab suci yang satu dengan
yang lain. Kitab Suci merupakan dasar keyakinan Agama. Tidak
boleh menyamakan Al-Qur'an dgn Injil, tdk dibenarkan juga
menyamakan Veda dengan yang lainnya. Tidak dibenarkan pula
mencela keyakinan yang satu dgn yg lainnya. Semua hrs saling
menghargai katena semua kita blm pernah kesana. Pengetahuan
kita semua dari mendengar dan membaca. Dalam hidup ini saya
hanya meyakini Bahwa Tuhan Bersemayam pada semua
kehidupan. Dalam diri orang lain Tuhan bersemayam, sekaligus
dalam diri saya juga. Menyakiti orang lain sama artinya menyakiti
diri sendiri sekaligus menyakiti Tuhan. Berbohong kepada orang
lain sama artinya berbohong kepada diri sendiri sekaligus
berbohong kpd Tuhan. Sy menganut dan meyakini satu agama
tetapi tetap menghormati agama dan keyakinan orang lain”.
5. Aminudin Yakub: “Saya sangat setuju dengan Pak Nyoman
Widi.... sinkretisme agama itu merusak dan menodai agama...
silahkan beragama sesuai ajaran agama dan jangan
mencampuradukkan ajaran agama satu dengan agama yang lain
... dan stlh itu, kita saling menghormati keyakinan kita masing2”.
6. Veri Muhlis Arifuzzaman: “tulisan Kak Rachman (Perlunya
Memahami Konsep Reinkarnasi Secara Komprehensif: Rachman)
soal itu malah aneh hehe. Setiap jiwa memiliki
pertanggungjawaban sendiri. Harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Itulah kenapa dikenal konsep hisab. Tidak berat
bagi Tuhan mencipta apa saja, apalagi jiwa. Tak perlu isi ulang
apalagi reinkarnasi. Perjalanan ruh dari alam rahim, alam dunia,
alam barzah dan alam akhirat adalah proses masing-masing”.
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Dan inilah jawaban kami:
Adapun sistem alam gaib dan kesemestaan taklah ada dalam
pengetahuan saya, ketika saya sedang menuliskan jawaban ini.
Malaikat Jibril Ruhul Kudus lewat Paduka Bundalah yang
menyampaikan pengetahuan itu, sehingga penjelasan tentang ruh
menjadi terbuka sebagaimana yang kami tuliskan ini.
Semua umat yang beriman tentu sepakat bahwa yang
menciptakan alam semesta dan seluruh isinya adalah Tuhan Yang
Maha Esa. Dari kesepakatan inilah saya mengawali tulisan ini. Dan
berikutnya setiap orang yang beriman tentu percaya kalau Kitab
Sucinya itu merupakan Wahyu dari Tuhan yang menciptakan alam
semesta, yang diturunkan kepada Utusan yang dipilih-Nya. Kitabkitab Suci itu apakah itu Veda, Tripitaka/Dhammapada, Injil
maupun Al Quran, niscaya datang dari Tuhan yang sama. Dan bila
dari Tuhan yang sama, maka pada hakekatnya, Kitab-kitab Suci itu
memiliki benang merah yang sama, yaitu Monoteisme
(Berketuhanan Yang Maha Esa).
Karena dari Tuhan yang sama, niscaya Kitab-kitab Suci itu
mempunyai benang merah kesinambungan Pewahyuan antara yang
satu dengan yang lainnya. Kesempurnaannya adalah saling
menyempurnakan, saling melengkapi satu sama lainnya. Sekaligus
juga Kitab-kitab Suci itu secara bersama-bersama memperkaya
khazanah dan hikmat serta pengetahuan bagi manusia akan
Kemahatakterhinggaan dan Kemahaagungan Tuhan. Niscaya
hakekatnya antara ayat-ayat di dalam Kitab Suci yang satu dengan
Kitab Suci yang lainnya tidak saling menegasikan.
Benang merah dan kesamaan hakekat itulah yang kami
temukan setelah Tuhan memperjalankan kami mengenali semua
Kitab-kitab Suci-Nya secara langsung, sekaligus melalui Pewahyuan
terkini yang sedang diturunkan-Nya. Demikian mengapa kami
menghormati dan memuliakan seluruh Kitab Suci Tuhan.
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Jadi bila kami mengatakan bahwa dari Yang Satu itu lahir
keragaman, maka keragaman itu akan kembali kepada Yang Satu,
yaitu Tuhan Yang Maha Tunggal. Dan seluruh alam semesta dan
seluruh isinya berada di dalam keliputan Kemahatunggalan-Nya.
Dan di dalam Wujud-Nya itu, terliputkan seluruh alam semesta dan
seluruh isinya. Semua ajaran agama yang diturunkan dari Tuhan
Yang Maha Satu, hakekatnya menyeru dan mengajarkan kepada
kemenyatuan, bukan pemilahan dan pemisahan. Karena itu, bila ada
ajaran agama yang menyerukan kepada pemisahan di antara sesama
Umat Tuhan, maka ragukan kebenarannya, karena niscaya itu bukan
ajaran dari Tuhan.
Pemisahan itu hanya ada antara yang benar dan yang salah,
terang dan gelap. Dan itulah yang harus menjadi jihad bersama
semua umat beriman. Tuhan hanya menjadikan iblislah sebagai
musuh bersama semua umat yang beriman. Musuh umat manusia
itu bukanlah sesama umat yang beriman apakah Islam, Kristen,
Yahudi, Hindu, Buddha, dan umat yang lainnya, karena mereka
semuanya adalah umat Tuhan.
Namun kini Tuhan melihat umat-Nya saling mengegokan
keyakinan dan kebenarannya, yang berujung pada permusuhan dan
peperangan antar mereka yang beriman. Ketika Tuhan melihat itu,
adakah Tuhan membiarkan keadaan itu? Sedangkan keadaan itu
telah mengarah pada kehancuran bumi ini? Padahal Dia-lah Tuhan
Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Dia menginginkan
seluruh mereka kembali kepada-Nya, luruh dalam kebersamaan
yang tulus dan utuh, menyatu dalam kesatuan menyembah Dia Yang
Satu.
Dalam kebersatuan menyembah Tuhan Yang Satu, banyak
hal akan dapat diupayakan. Waktu dan energi serta segala daya
dapat difokuskan untuk kedamaian dan kesejahteraan kehidupan
umat manusia, bukan sebaliknya seperti yang terjadi saat ini, di
mana peperangan dan penderitaan karena konflik keyakinan terjadi
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di mana-mana. Demikianlah Tuhan berkenan untuk menyatukan
kembali umat-Nya setelah umat-Nya mengalami ketercerai-beraian
antara yang satu dengan yang lainnya. Dan penyatuan ini
merupakan Sunnah Tuhan dalam mempergulirkan seluruh
kehidupan yang berada di dalam Keliputan-Nya.
Manusia adalah Umat yang Satu dari Tuhan Yang Satu
Sesungguhnya, penyatuan ini bukanlah sesuatu yang baru
dalam sejarah keyakinan dan keimanan, karena semua yang terjadi
di alam semesta ini menganut sistem dan pola pengulangan yang
merupakan Hukum Kehakikian Tuhan dalam meregulasikan Ajaranajaran-Nya. Penyatuan seluruh umat beragama itu adalah
pengulangan kembali, karena dahulu umat beragama pada
hakekatnya adalah umat yang satu, yaitu sebelum terjadi
perpecahan-perpecahan. Dan Tuhan ingin mengembalikan lagi
umat-Nya menjadi umat yang satu di akhir zaman ini.
Bila Tuhan menghendaki sebuah perbaikan, maka niscaya
Tuhan membangkitkan kembali Utusan-Nya dari kalangan umatNya sendiri, untuk menyerukan apa-apa yang menjadi KehendakNya, demikian Hukum Tuhan itu dalam mengatur kehidupan
makhluk-Nya. Dan Paduka Bunda Lia Eden-lah yang diamanahkan
mengemban Takdir Kerasulan akhir zaman dan membawa risalah
Penyatuan Semua Agama, karena beliaulah yang dinyatakan Tuhan
sebagai reinkarnasi Maryam yang takdirnya telah dinubuahkan di
dalam Al Quran Surat Al-Anbiyaa 91-93.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Anbiyaa ayat 91-93:
91.

Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah
memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke
dalam (tubuh)nya ruh dari Kami dan Kami jadikan
dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang
besar bagi semesta alam.
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92.

Sesungguhnya (agama tauhid) inilah agama kamu
semua; agama yang satu dan Aku adalah
Tuhanmu, maka sembahlah Aku.

93.

Dan mereka telah memecah belah urusan (agama)
mereka di antara mereka. Kepada Kamilah masingmasing golongan itu akan kembali.

Melalui berbagai tuduhan dan penistaan serta fitnah-fitnah
yang mengganggu segenap dirinya selama ini, Paduka Bunda Lia
Eden tetap tak bergeming atau surut karena putus asa. Demikian
itulah makna dari ayat ini bahwa beliau telah memelihara
kehormatannya sebagai Utusan Tuhan dan Ratu Surga.
Dan di ayat ini tergambarkan betapa penyatuan semua
agama dinyatakan kepada reinkarnasi Maryam.
Betapapun
peristiwa tersebut baru terjadi sekarang ini, bukan di zaman ketika
Maryam masih hidup dahulu yang peranannya hanya sebagai ibunda
Yesus sebagai Utusan Tuhan di zaman itu. Maryam belum
mendapatkan tugas dan tanggung jawab seperti yang tertera dalam
ayat Al Anbiya itu dari Tuhan. Sesungguhnya Surat Al-Anbiyaa 91-93
di dalam Kitab Suci Al Quran itu merupakan salah satu ayat
reinkarnasi karena mengandung nubuah tentang kehidupan
reinkarnasi Maryam di kemudian hari.
Mengapa Kitab Suci Al Quran yang mencantumkan nubuah
tentang Maryam? Itu karena suatu hari kelak reinkarnasi Maryam
akan dibangkitkan dari kalangan umat Islam. Karena pada masa
kebangkitannya pada saat inilah Maryam baru diamanahkan Tuhan
membawa risalah Penyatuan Semua Umat Beragama, setelah umat
beragama mengalami keterpecahbelahan dan terkurung dalam
konflik agama.
Adapun di ayat ini ada perjanjian yang melibatkan
reinkarnasi Maryam ialah penyatuan agama dan perjanjian atas
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turunnya ilmu keilahian sebagai tanda (Kekuasaan Allah), yang
berupa pengetahuan baru dari Tuhan yang menyingkap tabir alam
semesta dan alam ruh. Atas hal itu, Tuhan menjelaskan tentang
Wujud-Nya Yang Bulat yang meliputi seluruh multi semesta alam
agar seluruh umat manusia di dunia ini bertauhid mengesakan
Tuhan. Demikian Tuhan menempatkan Diri-Nya untuk dikaji
melalui sains dan spiritualisme, yang bila menjadi netral, maka
ketauhidan menjadi pulih dan termutlakkan dengan sendirinya.
Penyatuan agama akan mengembalikan seluruh umat
kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai satu-satunya Tuhan
yang patut disembah. Sekaligus dari perjanjian di ayat ini pula terbit
pengetahuan tentang kesemestaan yang selama ini masih menjadi
misteri. Dan Tuhan memberitahukan kepadanya (reinkarnasi
Maryam) tentang Wujud-Nya Yang Bulat dan Berotasi. Demi untuk
menjelaskan hal itu, Malaikat Jibril menuntunkan Ilmu Tuhan itu
sesuai dengan keawaman Paduka Bunda, tapi bisa tertuntun hingga
bisa mencapai esensi yang dituju. Adapun itu dimulai dengan Teori
Jeruk Sunkist yang dibelah dua. Dari sanalah penjelasan demi
penjelasan kemudian mengglobal. Dan itulah penjabaran makna di
ayat ini yang mengatakan, “Tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi
semesta alam”.
Demikian kelak tak akan ada lagi penyekutuan terhadap
Tuhan setelah manusia tahu Kemahabesaran Tuhan yang
sesungguhnya dan Kemahaesaan-Nya. Karena manalah Utusan
Tuhan atau para Dewa dan berhala-berhala itu bisa disekutukan
terhadap-Nya, kalau sesungguhnya peranan Utusan Tuhan, para
Nabi dan para Dewa itu sedikitpun tak berbanding dengan
keleluasaan multi semesta yang berada dalam liputan Wujud Tuhan
Yang Maha Besar itu.
Skala perbandingan bumi ini saja dengan kemahaluasan
multi semesta yang diliputi oleh Kemahaglobalan Tuhan tertera
bumi hanya seperti sebuah titik bulat saja. Betapapun peranan para
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Utusan hanyalah penyampai Wahyu Tuhan kepada umat-Nya.
Perbandingan
Kemahsakralan
dan
Kemahaagungan
serta
Kemahabesaran-Nya sungguh tak berbanding dengan manusia yang
dipuja, atau bumi, atau matahari sekalipun.
Demikianpun hukum reinkarnasi dapat terjelaskan melalui
Surat Al Anbiyaa 91-93 sekaligus penegasan tentang Fatwa Tuhan
atas Penyatuan Semua Agama yang kini diemban oleh Paduka Bunda
Lia Eden selaku reinkarnasi Maryam. Adapun Penyatuan Semua
Agama, penetralan keyakinan dan penyederhanaan peribadatan,
pemakbulan doa melalui penyatuan semua agama serta berkah
kemudahan atas perdamaian semua umat dan perdamaian dunia,
semua itu adalah Hak Otoritas Tuhan semata.
Tak ada kuasa manusia yang bisa diagunkan atas hal itu
semua. Dan tak ada agama yang dapat memastikan kenetralan
dalam mengurusi semua hal itu. Dan tak ada kuasa di dunia ini yang
bisa bersikap adil dan bisa memberi solusi yang terbaik atas masalah
keagamaan, sehingga bisa dipatuhi oleh semua pihak yang bertikai
dan yang saling memerangi.
Demikian itu bukanlah keambisiusan Paduka Bunda Lia
Eden. Maka cobalah menelaah risalah yang dibawanya, mungkinkah
ada seorang ibu rumah tangga yang awam dapat menyajikan sebuah
Pengajaran Ketuhanan dan kesemestaan di antara kehidupan dunia
dan akhirat secara holistik dan koheren?
Ketentuan Tuhan inilah yang seharusnya diketahui oleh
seluruh umat manusia sebagai sebuah hukum kehakikian. Karena
dengan sistem inilah, Tuhan menjaga Pewahyuan-Nya di dalam
Kitab-kitab Suci-Nya, dengan menggenapi penjelasan ayat-ayat yang
terahasia di dalam Kitab-kitab Suci-Nya, sekaligus juga penyatuan
umat-Nya. Karena dahulu umat manusia itu sesungguhnya adalah
umat yang satu, sebagaimana yang dinyatakan Al Quran Surat AlBaqarah ayat 213.
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Kitab Suci Al Quran, Surat Al-Baqarah ayat 213:
“Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul
perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai
pemberi kabar gembira juga pemberi peringatan, dan Allah
menurunkan ber-sama mereka Kitab yang benar, untuk
memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang
mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu
melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka
Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keteranganketerangan yang nyata, karena dengki antara mereka
sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang
beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka
perselisihkan itu dengan kehendakNya. Dan Allah selalu
memberi petunjuk orang yang dikehendakiNya kepada jalan
yang lurus."

Ayat ini tidak berlaku surut, tetapi berlaku untuk saat ini,
sebagaimana keadaan yang dimaksudkan itu baru sesuai dengan
keadaan sekarang ini. Umat manusia menjadi satu setelah timbul
perselisihan. Dan kedatangan para Rasul Tuhan di akhir zaman ini
sudah tergambarkan di ayat itu. Dan para Rasul Eden merupakan
aplikasi ayat ini. Kata jamak para Rasul tak bisa diartikan secara
parsial, sehingga dapat memaknai penggabungan dari banyaknya
orang yang tampil mengaku sebagai Nabi.
Adapun yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah para Rasul
Eden, yang terdiri dari reinkarnasi para Nabi dan adalah orang yang
terseleksi dari Pensucian Tuhan yang telah berlangsung 20 tahun
lamanya. Adapun Risalah Eden yang senantiasa kami rilis adalah
pemberi kabar gembira, Surga, Kerajaan Tuhan dan pensucian serta
Penyelamatan Tuhan dan pemberi peringatan sebagaimana
peringatan-peringatan yang selama ini telah kami sampaikan.
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Adapun Wahyu-wahyu Tuhan telah tersusun dan
terpublikasi melalui website Komunitas Eden. Dan dalam waktu
yang leluasa kami dititahkan Tuhan meruntut Wahyu-Wahyu Tuhan
yang terkini sampai terjalin menjadi Kitab Suci Eden. Demikian
itulah yang disebut dalam ayat ini. “Dan Allah menurunkan
bersama-sama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan
di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan”.
Demikian itulah yang selama ini kami kerjakan. Sungguh tak ada
yang lain dari pada itu.
Pada hakekatnya, umat manusia itu adalah umat yang satu.
Dan fitrah manusia adalah mempercayai Tuhan Yang Satu, namun di
dalam perkembangan kehidupannya yang panjang, terjadi
pergeseran keimanan sehingga banyak hal yang dituhankannya.
Demikianlah, Tuhan pun mengutus kembali para Nabi dari kalangan
mereka sendiri untuk mengingatkan umat-Nya agar semuanya
kembali kepada fitrahnya hanya menyembah Tuhan Yang Satu dan
tidak menjadikan hal yang lain sebagai Tuhan.
Itulah sebabnya setiap Utusan Tuhan dari setiap zaman
selalu membawa risalah Ketauhidan, yaitu mengingatkan umat
untuk kembali menyembah Tuhan Yang Satu yang hakekatnya agar
manusia selalu berada di dalam kesadaran bahwa kehidupannya
terkait langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian mereka
tidak akan salah di dalam menjalani kehidupannya karena selalu
berada di dalam Kesadaran Ilahi yang sebenarnya. Keadaannya akan
menjadi lain apabila mereka salah di dalam memahami konsep
menyembah Tuhan Yang Esa tersebut. Demikian para Utusan Tuhan
selalu membawa Petunjuk Tuhan agar manusia menjadi tauhid,
menyembah Tuhan Yang Maha Esa.
Keragaman syariat pada tiap Utusan adalah keniscayaan
fitrah alamiah yang disebabkan oleh berbagai keragaman yang juga
sebagai sebuah keniscayaan. Tetapi karena ada kedengkian
(penyakit hati) di antara satu umat dengan umat yang lainnya,
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jadilah mereka terpecah belah. Padahal di tangan mereka ada Kitab
Suci Tuhan yang menjadi rujukan, namun mereka tetap
memperturutkan
keegoannya
masing-masing.
Demikianlah
menjadilah terpecah belah umat yang tadinya satu menjadi
berkeping-keping. Dan setiap di antara mereka mengklaim bahwa
dirinyalah pemegang otoritas kebenaran dan yang lainnya salah.
Setiap golongan itu bersikukuh mengatasnamakan Tuhan
dan kebenaran, padahal keegoan akan kebenarannyalah yang
sesungguhnya sedang dibela dan diperjuangkannya. Maka kembali
Tuhan mengingatkan umat-Nya lewat para Utusan-Nya. Itulah
mengapa di dalam sejarah kehidupan manusia di bumi ini, ada
begitu banyak Utusan Tuhan yang telah diturunkan di berbagai
belahan bumi. Berbeda tempat, berbeda zaman, namun
sesungguhnya mereka datang dari Tuhan Yang Satu. Berbeda
bahasa, berbeda syariat, namun pada hakekatnya sama menuju
Tuhan Yang Satu, Tuhan Yang Sama.
Dan di penghujung akhir zaman ini, Tuhan menghendaki
seluruh umat-Nya itu kembali menjadi satu dalam penyembahan
kepada-Nya, dan meluruhkan seluruh keegoan dan berhala-berhala
pada dirinya, luruh menyatu sebagaimana sediakala umat manusia
itu adalah umat yang satu.
Demikian Tuhan menurunkan kembali Malaikat Jibril Ruhul
Kudus untuk menunaikan tugas mulia itu. Dan sejak 20 tahun yang
silam, kami telah menyampaikan Kehendak Baik Tuhan tersebut,
jauh sebelum masalah konflik keyakinan meruncing seperti saat ini.
Dan kami tak beringsut mundur se-inci pun dari menyatakan hal itu.
Maka bisakah itu disebut sebagai sebuah penodaan agama?
Sementara Eden tidak dalam posisi merekrut dan membuat sebuah
agama baru dan mencari umat yang baru dan membentuk sebuah
kekuatan yang baru. Eden hanya diminta menyampaikan Kabar
Gembira dan Peringatan Tuhan agar umat beragama menyudahi
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segala konflik agama dan luruh dalam persaudaraan yang tulus dan
utuh, merajut perdamaian dalam Kasih Tuhan Yang Satu.
Sesungguhnya, kami adalah orang-orang yang diperjalankan
Tuhan untuk melihat keadaan dari Sudut Pandang Ilahi. Dan kami
diminta untuk menyampaikan Pandangan Tuhan terhadap seluruh
umat. Ketika setiap agama bersikukuh memiliki Tuhannya masingmasing, inilah yang disebut pemberhalaan atas agama. Saat ini
misalnya ada sebagian kaum Hindu yang menyatakan Sri Krishna
sebagai Pribadi Tuhan yang maha tunggal, dan sebagian lagi jatuh
pada politeisme, di mana pemujaannya berhenti pada dewa-dewa.
Di sisi lain, ada kaum Kristiani yang meyakini Yesus (Isa AlMasih) sebagai Tuhan itu sendiri. Dan ada umat Islam yang tauhid
tapi menuhankan agamanya, menganggap sebagai satu-satunya
kebenaran tunggal dan mengkultuskan Nabinya dan meyakini bahwa
Tuhan telah berhenti berwahyu setelah kenabian Muhammad.
Semuanya adalah umat beriman dan di tangan mereka ada Kitabkitab Suci Tuhan, tapi semuanya merasa paling benar dan pada
akhirnya merasa memiliki Tuhannya masing-masing sambil
menyatakan Tuhan itu satu, yaitu Tuhan agama mereka sendiri. Dan
inilah yang terjadi di semua agama.
Maka toleransi agama yang ada sesungguhnya masih
artifisial, karena masing-masing umat masih mengegokan dan
memutlakan keyakinannya sebagai yang paling benar. Dan di dalam
keyakinannya, mereka beranggapan bahwa orang yang berada di
luar agamanya adalah salah. Maka, mereka hanya bisa bekerja sama
pada tataran kulit luarnya saja, di mana toleransi yang terwujud
masih sebatas toleransi artifisial yang masih menyimpan persoalan.
Sehingga pada saat-saat tertentu, fanatisme dan keegoan itu bisa
muncul setiap saat, karena akar dari basis epistemologi pandangan
dunianya belum berubah.
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Demikian konflik agama saat ini adalah masalah terbesar
dan terberat dan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Demikian
Tuhan Seru Sekalian Alam mengutus Malaikat Jibril Ruhul Kudus
untuk menyatukan kembali umat-Nya menjadi umat yang satu
karena bumi ini sendiri sedang menghadapi gejolak kekiamatan
alam yang dahsyat. Dan darinya manusia sedang di ambang
malapetaka menuju kehancurannya apabila tidak bersegera
menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri.
Stabilisator Bumi ini sudah tak kuat menahan gempurangempuran terhadap bumi oleh karena pemanasan global dan
perlombaan senjata nuklir yang makin tak terperikan karena
peperangan. Sementara itu benturan peradaban dan agama makin
meruncing dan setiap negara mulai membentengi dan memproteksi
negaranya masing-masing. Konflik dan peperangan di antara umat
Islam di beberapa negara memicu pengungsian besar-besaran.
Sementara radikalisme dan terorisme menghidupkan kembali
keegoan ras setiap bangsa. Lihatlah kini perkembangan dan arus
politik dunia yang semakin suram dan dunia sedang menuju
kehancurannya.
Polarisasi agama dan kebudayaan serta peradaban dunia
sungguh semakin mengkhawatirkan karena kaum terpelajar
sekalipun kini lebih memilih mengamankan diri dan banyak negara
dan bangsa memilih pemimpinnya berdasarkan semangat
primordial dan menjauh dari semangat kebersamaan. Sementara di
tangan mereka kini ada senjata pemusnah massal yang dapat
menghancurkan bumi dan seluruh isinya. Benturan peradaban yang
diikuti kekerasan serta peperangan akan menghancurkan peradaban
yang telah dibangun dengan susah payah.
Demikianlah Tuhan Yang Maha Pengasih telah bersegera
menurunkan Pertolongan-Nya dengan menurunkan Malaikat-Nya
kembali, jauh sebelum keadaan itu menjadi sedemikian buruk.
Tuhan Yang Maha Baik turun tangan untuk menyelesaikan masalah
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itu dengan menurunkan kembali Wahyu-wahyu-Nya, dan
mengingatkan kembali manusia kepada Kitab Suci-Nya,
membongkar basis epistimologi berkeyakinan dan berpikir umat
beragama agar hanya menjadikan Tuhan Yang Tak Terhingga, yang
meliputi semua agama dan kehidupan, sebagai satu-satunya
landasan berpikir, bukan ‘tuhan’ yang sektoral.
Malaikat Jibril turun kembali membawa Ketauhidan yang
membebaskan dan yang memerdekakan, bukan yang membelenggu.
Ketauhidan yang melayani dan mengasihi dan bukan yang
memerangi, ketauhidan yang menyatukan dan bukan yang
memisahkan dan memilahkan antara manusia yang satu dengan
yang lain. Dan itulah yang menjadi perjuangan Surga.
Dari kenyamanan partikularitas kami di dalam beragama
selama ini, kami diperjalankan Tuhan menuju kepada universalitas.
Mengapa Tuhan memperjalankan kami menjadi netral, tidak
berafiliasi kepada salah satu agama? Itu karena masing-masing
agama kini menjadi partikularitas yang berdiri sendiri-sendiri dan
saling menafikan, karena memutlakkan partikularitas keyakinannya
sebagai satu-satunya kebenaran tunggal. Pada titik inilah
partikularitas tercerabut dari universalitasnya, keluar dari
kesatuannya yang tunggal (Tauhid).
Saat ini Tuhan ingin menyatukan umat-Nya kembali
sebagaimana sedia kala. Pesan penyatuan itulah yang diperintahkan
kepada kami untuk kami sampaikan. Landasan Ajaran Tuhan ada di
Kitab Suci-Nya, maka seluruh Kitab Suci Tuhan itu adalah
kebenaran dari-Nya. Dan semua Kitab Suci adalah sempurna karena
semua datang dari Yang Maha Sempurna.
Kemahaadilan dan Kemahasempurnaan Tuhan tidak
memungkinkan bahwa ada dari Kitab Suci-Nya yang kurang
sempurna dari yang lainnya, semuanya tentu diturunkan sempurna.
Dan ketika Kitab-kitab itu terjaga sampai ribuan tahun bahkan
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beribu abad, itulah tandanya Tuhan menjaganya. Itulah tandanya
Kitab-kitab semua itu adalah Kebenaran Tuhan yang diturunkan
oleh para Utusan-Nya, sehingga terjaga keberadaannya sampai akhir
masa. Demikian kami menghormati dan memuliakan semua Kitab
Suci dan menjadikannya panduan hidup.
Jadi di manakah letak sinkretismenya karena kami tidak
dalam posisi mengaduk-aduk sesuatu yang berbeda di antara satu
dengan yang lainnya? Kami ini hanya sedang menyampaikan Wahyu
Tuhan yang disampaikan Malaikat Jibril kepada semua umat-Nya
agar bersatu, agar bisa melihat segala sesuatu secara menyeluruh,
utuh, dari sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan umat beragama dapat
melampaui sekat-sekat dan batas-batas itu, dan bisa menyatu. Sebab
umat manusia itu berbeda-beda tapi hakekatnya dari yang satu
adanya. “Bhineka Tunggal Ika”, berbeda-beda tetapi tetap satu.
Jadi kami ini bukan sedang berupaya mengakur-akurkan
atau menyama-nyamakan antara satu ayat di dalam Kitab Suci
Tuhan yang satu dengan yang lainnya. Tapi sesungguhnya, Tuhanlah yang sedang memperjalankan kami untuk melihat
kesinambungan Kewahyuan-Nya dari semua Kitab Suci yang
diturunkan-Nya. Karena intinya sudah kami dapatkan melalui
penjelasan dari Tuhan, yaitu tentang kekongkritan Wujud-Nya Yang
Maha Bulat dan Tak Terhingga. Sehingga seluruh konsepsi
Ketuhanan baik itu monoteisme, pantheisme maupun monisme
terlingkupkan di dalamnya menjadi satu kesatuan yang utuh dan
tunggal.
Dalam konteks inilah, maka tidak ada realitas yang bukan
Realitas Ilahi. Maka, semua kehidupan ini ada di dalam Tuhan dan
tidak ada ruh makhluk-Nya yang bukan Ruh Ilahiah. Jadi bila alam
semesta yang jumlahnya dalam ketakterhinggaan saja berada dalam
satu kesatuan, maka apalagi agama. Jadi apa yang disampaikan
Eden
bukanlah
sinkretisme
tetapi
penyatuan
sekaligus
kesinambungan pewahyuan dari masa ke masa.
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Malaikat Jibril Membuka Rahasia Nubuah Iblis Akhir
Zaman dari Kitab Suci Injil
Bila kami menyampaikan bahwa sesungguhnya seluruh
Kitab-kitab Suci Tuhan itu dari Veda hingga Al Quran bermuara
kepada Yang Satu itu, apa yang salah dengan itu? Adakah itu disebut
sebagai penodaan agama? Dan itu sesungguhnya bukan sebagai
konsep Eden karena kami memasuki takdir ini tanpa konsep apa pun
sekalipun konsep pembaharuan wawasan.
Kami ini hanya tertarik dan ditarik keluar dari wawasan
kami dulu melalui ketertarikan kuat terhadap kenyamanan
mendapati adanya kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh
Malaikat Jibril secara berkelangsungan, tidak patah-patah dan
sangat rasional, terpercaya dan terbaik. Demikian ketertarikan itu
menguasai diri kami. Dan kami tak merasa tersesatkan olehnya,
karena tak ada tanda-tanda kemusyrikan yang disampaikannya.
Bahkan kami dibawa untuk memerangi kemusyrikan.
Dan kalau Malaikat Jibril ingin membawa kami untuk
mempercayai penjelasannya yang melangit atau tentang
kemagisan/mistik, dia tak pernah membawa kami ke pemikiran
klenik. Bahkan kami diminta membakar dan membuang ke laut
pusaka-pusaka keramat bagaikan barang tak berharga padahal
harganya milyaran rupiah, sebagaimana keris Bung Karno dan yang
lainnya, yang kami dapatkan dari pasien-pasien kami yang ingin
melepaskan diri dari pengaruh magis benda-benda tersebut, tanpa
kami mencarinya. Dan pusaka itu kami buang ke laut setelah dirusak
supaya tak tersisa keinginan kami untuk memilikinya.
Tapi dari sanalah kami percaya bahwa kami tak disesatkan
oleh makhluk gaib yang mengaku sebagai Malaikat Jibril. Maka kami
yakin bahwa kami tidak sesat. Adapun kalau kami ini masih terusmenerus dituduh sesat, kami justru heran, obyektivitas apa yang
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terpakai untuk menandai kesesatan-kesesatan
sesungguhnya itu adalah fitnah terhadap kami

kami?

Maka

Polarisasi agama-agama maupun di antara sekte-sekte
keagamaan pada saat ini justru meningkatkan demand klenik. Tapi
jangan samakan itu dengan apa yang terlihat dalam video Eden yang
berjudul
‘Perlawanan
Terhadap
Kemusyrikan’,
(https://komunitaseden.com/2015/06/23/musyrik-song/), yang di
dalamnya ada yang dianggap sebagai kontaminasi atau kerancuan
mistik yang dikatakan bagaikan “Pemburu Hantu”. Wah… kalau itu
yang Anda katakan pulangkan saja pendapat Anda itu kepada para
ulama yang mempopulerkan perburuan hantu itu.
Adapun kami ini tidak sedang berjibaku terhadap sekedar
hantu-hantu, tetapi kami ini diajak Malaikat Jibril untuk
memusnahkan kemusyrikan di dunia ini, bukan hanya di Indonesia
saja. Tapi untuk itu ada tokoh Nyi Loro Kidul di Indonesia yang
patut dinyatakan sebagai dajjal akhir zaman. Bahkan di Injil Surat
Wahyu 12 bab Perempuan dan Naga, dia disebutkan sebagai ular
naga berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh dan di atas kepalanya
ada tujuh mahkota.
Adapun Kitab Suci Injil sudah menerangkan betapa ada iblis
yang amat berkuasa di dunia, tetapi hanya Ruhul Kudus-lah yang
bisa menyatakan identitasnya yang pasti, yaitu bahwa ular naga itu
sesungguhnya adalah Nyi Loro Kidul, sebagaimana dia adalah ratu
jin yang amat diagungkan di Indonesia dan dia disembah seperti
Tuhan.
Demikian kami diajak melakukan prosesi persumpahan
terhadap Nyi Loro Kidul, sumpah untuk saling memusnahkan. Dan
Paduka Bunda yang berani melakukan sumpah itu, membenamkan
kekeramatan sumpah itu yang berisikan janji untuk saling
memusnahkan itu ke dalam dadanya, demi untuk membatasi agar
tulah kekeramatan sumpah yang maha berat itu tidak tersebar.
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Karena dia bisa menghabisi kami semua bila tidak dibenamkan
dalam tubuh Paduka Bunda, tapi konsekuensinya beliau
menanggung beban berat dan kesakitan selama kekeramatan
sumpah itu masih berada dalam dirinya.
Sampai di sini kami bertanya, adakah para pemburu hantu
itu pernah melakukan hal semacam itu terhadap Nyi Loro Kidul?
Maka jangan asal memperbandingkan suatu yang halal dan suci
dengan kesesatan yang kelewatan. Perjuangan Eden adalah untuk
melawan kemusyrikan, yang tak sama dengan permainan mistik
perburuan hantu. Karena mistik para pemburu hantu itu menurut
Malaikat Jibril adalah mistik yang asal-asalan, tapi dikomersialkan.

Kemusyrikan, Jalan Pintas Menuju Neraka Pergantian
Kodrat
Masalah mistik kalau dikomersialkan, bagi kami hanya
sekedar lelucon belaka. Tak ada hantu yang lari terbirit-birit oleh
trik-trik mistik yang menggunakan jurus-jurus silat atau
pembentakan-pembentakan yang disertai wirid-wirid tertentu yang
ditakutinya. Mengatasi kejahatan mefafisika yang melibatkan jin dan
iblis tidak bisa dengan cara ritual mistik semacam itu. Bahkan
pengusiran jin dengan cara ritual semacam itu dan sejenisnya justru
akan menambah kemusyrikan lebih dalam. Dan dengan siasatsiasatnya itu dapat dipastikan bahwa jin dan setan itulah yang pasti
menang, karena model seperti itu adalah cara-cara yang
kompromistis dan transaksional yang dikehendaki oleh iblis itu
sendiri.
Sangatlah mudah bagi makhluk halus untuk pindah dari satu
tempat ke tempat yang lain. Mereka berkorban sedikit tapi untuk
mendapatkan yang lebih banyak. Dan dalam pola hubungan
komunikasi lintas alam, niscaya manusialah yang akan merugi.
Karena sesungguhnya makhluk halus itu bisa diibaratkan seperti
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renternir atau lintah darat dari dunia ruh. Di dalam persekutuan
dengan mereka, manusia itu dibuatnya terus berhutang dan terus
terikat dengannya. Sehingga manusia tak bisa melepaskan diri, dan
tercapailah apa yang ingin dituju oleh makhluk halus itu atasnya.
Semua makhluk halus yang menjalin komunikasi dengan
manusia, memiliki tujuan dan gol akhir yang ditujunya, yaitu
terwujudnya perjanjian dan kesepakatan dengan manusia. Karena
perjanjian itulah yang akan mengolah keadaan, mengobah kodratnya
menjadi manusia. Sedangkan manusia tidak mengerti apa yang
menjadi siasat iblis kepadanya itu. Mereka diberikan kesenangan
dan janji-janji kesaktian, kehormatan, kekayaan, popularitas dan
lain-lain, padahal kodratnyalah yang akan dirampas iblis.
Maka jangan mengatasi kejahatan jin dan hantu itu dengan
cara dan model klenik juga, karena itu hanyalah bentuk kompromi
sesaat yang justru akan merugikan dalam waktu yang sangat panjang
bagi manusia. Hal inilah sesungguhnya yang harus diketahui oleh
manusia agar tak mudah ditipudayakan oleh iblis.
Hantu, jin dan setan itu nobody dan tak juga bersayap, tidak
memateri. Dan sesungguhnya, makhluk ruh itu hanya takut pada
sumpah atas Nama Allah terhadap dirinya. Karena sumpah yang suci
itu akan memasung ruh dan kodratnya dan ia akan ternistakan
menjadi lebih lama. Dan itu sungguh ditakuti oleh semua makhluk
ruh.
Di alam jin, setan dan para arwah manusia, hanya ada satu
hal yang didambakan mereka, yaitu terlahir menjadi manusia.
Semulia-mulianya kodrat ialah menjadi malaikat. Adapun golongan
berikutnya adalah menjadi manusia. Demikian semua makhluk ruh
sangat menginginkan menjadi manusia sehingga makhluk jin dan
iblis senantiasa berupaya menjalin perjanjian pertukaran kodrat
dengan manusia yang bisa ditipunya.
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Demikian hukum alam di dunia akhirat bahwa jin dan iblis
bila dapat mencapai suatu perjanjian dengan manusia yang
disesatkan olehnya, maka ruhnya dapat menempati kodrat atas
manusia tersebut. Itu seperti lisensi perubahan kodrat bagi jin/iblis
yang artinya mereka sudah memiliki jaminan bisa jadi manusia.
Demikian Malaikat Jibril memperkenalkan Dalil Hukum
Tuhan bagi jin, setan dan iblis yang sudah waktunya berpeluang
berubah kodrat menjadi manusia. Bahwa sesungguhnya habitat jin,
setan dan iblis itu sangat berlawanan dengan manusia dan malaikat.
Maka dalil hukum atas golongan mereka itu pun menggunakan dalildalil hukum kausalitas yang berlawanan dengan teologika. Dalil-dalil
kausalitasnya justru kebalikan dari dalil-dalil hukum untuk manusia
dan malaikat.
Di alam kehakikian tak ada dampak pengaruh atas kesesatan
dan penyesatan, yang merasakan dampak itu hanyalah umat
manusia saja. Demikian pertarungan pengaruh antara malaikat
terhadap iblis, pengaruhnya menjadi nyata di dunia manusia. Jarang
ada kemenangan malaikat karena malaikat mutlak berpatuh pada
Hukum-hukum Tuhan. Tapi sebaliknya, iblis bisa menerobos
Hukum-hukum Tuhan tanpa sanksi apa-apa, karena habitat iblis
secara alamiah memang seperti itu. Tapi ada kemuliaan atas
perbuatan-perbuatan baik, ada berkah dan rahmat, demikian
Kemahaadilan Tuhan. Demikian manusia sering ditipu melalui
angan-angan menjadi sakti dan berkuasa, dan jadilah mereka
menyukai klenik dan perdukunan.
Adapun manusia yang ingin mengamankan lingkungan,
jangan membodohi masyarakat dengan mistik asal-asalan.
Hendaklah mereka menyatakan sumpahnya kepada Tuhan semata
untuk menghilangkan gangguan hantu atau iblis di kalangan itu.
Dan bersumpahlah untuk melawan kemagisan ruh-ruh jahat.
Sesungguhnya bersumpah atas Nama Allah untuk niat yang suci itu
sungguh berpahala. Maka, jangan takut bersumpah atas Nama Allah
590

untuk bertarung dengan jin, hantu atau iblis. Dengan bersumpah
seperti itu dan tanpa menggunakan ritual-ritual mistik, itulah cara
yang benar untuk mengatasi masalah mistik yang benar dan makbul.
Dan itulah cara mengurai pengusikan hantu dan jin kepada manusia.
Maka, cukuplah bagi manusia bersumpah atas Nama Allah
melawan iblis, tak perlu ritual apa pun, apalagi silat-silatan seperti
pemburu hantu, niscaya iblis dan jin itu takut kepada manusia yang
ikhlas bersumpah. Dan orang yang tulus bersumpah untuk melawan
ruh jahat itu bisa diibaratkan seperti selalu membawa ‘borgol’ untuk
ruh jahat kemana-mana. Dan itulah yang ditakuti oleh mereka, para
jin, hantu dan iblis.
Namun, hal itu tak bisa bila kemudian dikomersilkan,
pamrih atau untuk pamer. Bila demikian, maka seketika itu
Perlindungan Tuhan kepadanya niscaya hilang dan ia dapat
dikalahkan oleh iblis, karena sejak saat itu setan dan jin itu tak lagi
takut kepadanya.
Bagi masyarakat modern yang berpikir rasional, tentu sulit
untuk menerima konsep ‘kemusyrikan’. Mereka menganggap hal
semacam ini kuno dan tak logis, dan secara teologis, konsep ini
seperti mengandaikan keegoisan Tuhan yang ingin disembah dan
murka kalau umat-Nya berselingkuh dari-Nya. Pemahaman tentang
Tuhan yang semacam ini sulit mereka terima. Padahal logikanya
tidak seperti itu.
Maka dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan
mengapa Tuhan di dalam Kitab Suci-Nya sangat keras sekali
terhadap kemusyrikan dan mewanti-wanti umat-Nya agar jangan
menyentuh dosa yang satu ini.
Sungguh Tuhan itu Maha Segalanya, tak dipuja dan tak
disembah tak menjadikannya kekurangan pamor, ditinggalkan dan
disekutukan tak juga merugikan-Nya. Dia tetap Tuhan Yang Maha
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Esa dan Maha Kuasa. Dia-lah Tuhan Yang Maha Kaya yang tidak
bergantung kepada apa pun dan siapa pun. Namun Tuhan memiliki
sistem kehidupan atas seluruh makhluk-Nya. Maka Dia menyayangi
umat-Nya dan memberitahu sistem itu kepada umat manusia
melalui Utusan-Nya. Bila manusia menjaga sistem itu dengan baik
maka kelanggengan, kesejahteraan akan menyertainya. Namun bila
dilanggar, maka kerusakan dan kehancuran akan terjadi. Dan semua
itu tergantung pada manusia, tergantung pada pilihannya sendiri.
Kodrat menjadi manusia adalah kodrat yang sangat mulia.
Dan untuk menjadi manusia, ruh itu butuh perjalanan yang sangat
panjang. Karena itulah jin dan setan berupaya sebisa-bisanya
berjuang untuk menggapai harkat kemuliaan menjadi manusia.
Dengan segala macam cara, dia menyesatkan manusia. Dan jalan
pintas menuju ke sana adalah dengan mengiming-imingi manusia
dengan segala macam janji, agar mau bersekutu dengannya hingga
membuat perjanjian. Dan itulah sistem di alam gaib. Ketika
perjanjian itu terjadi, maka menjadilah manusia dan makhluk ruh
yang menjadi sekutunya itu saling bertukar kodrat, padahal makhluk
jin itu adalah makhluk yang berada di alam dan wilayah Neraka.
Setan dan iblis sebagai penyesat iman manusia sudah
merupakan habitat asli mereka. Jadi mereka tak mungkin berbuat
baik kepada manusia, karena yang diincarnya adalah kuota
perubahan kodrat iblis menjadi manusia. Itu seperti kita beriman
dan beribadah supaya masuk Surga dan selamat tetap menjadi
manusia yang mulia. Jadi semua makhluk memiliki habitat alamiah
yang baru bisa berganti apabila mengalami perubahan kodrat. Dan
hanya melalui berpatuh kepada Hukum-hukum Tuhan-lah, manusia
tak akan berubah kodrat menjadi makhluk nista lainnya.
Dan sekali manusia membuat perjanjian, maka sampai
kapan pun, jin dan iblis itu tak akan melepaskannya. Sementara
manusia itu akan kehilangan kodratnya yang mulia sebagai manusia
karena berganti posisi dengan jin yang atasnya dia membuat
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perjanjian sebagai makhluk Neraka. Bila manusia telah terlepas dari
kodratnya sebagai manusia, tak ada jalan untuk kembali menjadi
manusia lagi. Ia harus menunggu perguliran perputaran hukum
regulasi ruh. Bila kodrat manusia telah terlepas, bisa ribuan tahun
lagi bagi ruh manusia yang telah menjadi jin bila ingin kembali
menjadi manusia, tergantung pada kejahatannya. Apalagi bila dia
terkutuk menjadi raja jin, maka perubahan kodrat itu baru terjadi
pada fase kekiamatan bumi.
Demikianlah dosa kemusyrikan itu sangat dilarang oleh
semua Kitab Suci demi kebaikan umat manusia, karena kemusyrikan
itu adalah jalan pintas menuju alam neraka pergantian kodrat.
Demikian setiap Utusan Tuhan selalu memperjuangkan perlawanan
atas kemusyrikan, karena yang terbenar manusia itu hanyalah
menyembah Tuhan Sang Pencipta semata, sehingga mereka akan
selalu berada di dalam kesadaran akan Tuhan selalu. Dan itulah yang
akan menjadikannya selalu terbimbing di dalam kebenaran dan
kesucian. Dan itulah jalan keselamatan.
Namun, sayangnya manusia tidak menyadarinya, bahkan
seringkali tayangan televisi dan film-film menampilkannya sebagai
hiburan dan entertainment, tanpa mereka sadari bahwa
sesungguhnya tayangan mistik yang melibatkan jin itu adalah wujud
alam Neraka di alam ruh. Dan mereka tidak menyadari bahwa
mereka sudah masuk ke dalam perangkap makhluk ruh yang sedang
memburu kodrat manusia. Dan tanpa disadari mereka telah
membuka pintu masuk bagi makhluk ruh itu untuk bisa masuk
mengintervensi alam pemikiran dan perilaku mereka.

Dalil Hukum Tuhan untuk Melawan Kekuatan Iblis
Bersumpah atas Nama Allah untuk melawan ruh-ruh jahat
adalah Dalil Hukum Tuhan. Dan di dalam Dalil Hukum Tuhan
terdapat perjanjian di antara makhluk ruh, bahwa barangsiapa
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menantang lebih dahulu, maka dia harus bersedia bertarung
melawan kekuatan lawannya. Dan kalau bertarung, harus ada sosok
manusia yang menyertai masing-masing pihak yang saling
berlawanan. Maka pertarungan pun dimulai sejak saat itu. Dan
kondisi keadaan pada masing-masing pengikut itulah, yang
menandai siapa yang menang. Tapi itu adalah pertarungan antara
Ruhul Kudus dan dajjal Nyi Loro Kidul.
Adapun kalau sekedar ingin menaklukkan ruh-ruh jahat
seperti pemburu hantu, cukuplah memohon kepada Tuhan
kemampuan mengatasi masalah mistik yang ada di tengah
masyarakat. Dan cukuplah bersumpah berkomitmen suci untuk
mendapatkan hidayah agar bisa mengatasi masalah hantu dan
kerasukan.
Adapun kalau Eden dalam persumpahan terhadap Nyi Loro
Kidul dulu itu, pada kenyataannya Eden kalah, itu karena di negeri
ini tak ada pihak yang bersedia ikut bertarung melawan kemusyrikan
setelah Ruhul Kudus datang dan menggaungkan perlawanan
terhadap kemusyrikan. Bahkan sebaliknya, tuduhan sesat itulah
yang justru terbakukan, hingga Eden diserang ramai-ramai dan
dipenjarakan. Maukah melihat itu sebagai pecundangan oleh Nyi
Loro Kidul terhadap umat Islam yang bersedia diperdayainya
memusuhi Malaikat Jibril dan Eden?
Resiko persumpahan itu mengikat manusia dan makhluk
ruh. Adapun karena yang bersumpah itu adalah Ruhul Kudus
terhadap ratu dajjal sang ular naga yang banyak mahkotanya itu,
demikian juga Eden pernah sempat diaduk-aduk dan ingin dikuasai
olehnya. Kalau Lia Eden terkapar sakit di klinik Lapas Wanita
Tangerang dan jauh dari Komunitas Eden yang bisa menerapinya,
demikian beliau kurang berdaya kala mendapatkan serangan mistik
dari lawannya, Nyi Loro Kidul, itu selama beliau di penjara.
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Dan ketika pertarungan itu ingin diangkat menjadi pelajaran
mistik bagi umat yang ingin melawan kemusyrikan, maka kami
menampilkan kronologis persumpahan itu mulai dari pembenaman
sumpah itu ke dalam dada Paduka Bunda di Pelabuhan Ratu pada
tahun 1999 hingga pencabutannya 16 tahun kemudian.
Dan penderitaan Paduka Bunda sejak saat persumpahan itu,
dan selama persemayaman kekeramatan sumpah tersebut hingga
pencabutannya dari dalam tubuh Paduka Bunda, beliau selalu sakitsakitan. Demikian beliau pun telah mengalami segala resiko
sumpahnya itu, yaitu merasakan kekalahannya sehingga teraniaya
dan diserang, dipenjarakan dan sakit-sakitan.
Walaupun
demikian
turunan
dari
apa
yang
diperjuangkannya itu tetap dilaksanakan seperti halnya mendatangi
rumah dan tempat praktek para dukun dan menemui mereka secara
langsung dan menyampaikan peringatan Ruhul Kudus kepada 250
dukun di tempatnya masing-masing dari Banten hingga
Banyuwangi. Dan itu bukan pekerjaan mudah karena harus siap
menghadapi perbenturan kekuatan gaib, yang harus ditanggung oleh
beliau melalui kesakitan-kesakitan yang disebabkan oleh mistik
black magic dari orang-orang yang memusuhi beliau dan tekanan
magis yang berkutat di dalam tubuh beliau terkait dengan
pertarungan magis Utusan Tuhan terhadap Nyi Loro Kidul. Maka
sejak persumpahan itu, setiap hari beliau sakit dan harus diterapi.
Kami bersaksi atas penderitaan beliau atas pengusikan Nyi
Loro Kidul terhadap beliau. Maka maukah melihat itu sebagai
bentuk cinta dan kasih sayangnya kepada bangsa ini dan umat
manusia dan sebagai bentuk cinta dan tanggungjawabnya kepada
Tuhan untuk melawan kemusyrikan? Karena dampak dari
kemusyrikan atas Nyi Loro Kidul pada bangsa ini sungguh berat,
sebagaimana itu telah terjadi pada saat ini, demikian itulah
perjuangan beliau sebagai Utusan Tuhan.
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Bersafari mendatangi para dukun di kota-kota besar hingga
pelosok desa, itu memakan biaya, energi, dan memerlukan
keberanian melawan ketakutan. Demikian Komunitas Eden tak
hanya mendatangi rumah para dukun, tapi juga tempat-tempat
kemusyrikan seperti di Gunung Kawi dan Pelabuhan Ratu, Parang
Tritis, Parang Kusumo, Kesultanan Jogja dan Keraton Solo dan juga
mendatangi beberapa kiai yang mengajarkan kanuragan yang
melibatkan mistik dan khadam-khadam jin. Peringatan itu bertujuan
agar kemurnian dan Ketauhidan Islam terjaga dari khurafat dan
bid’ah karena sungguh berhubungan dengan jin dan khadam adalah
kemusyrikan.
Adapun kalau kami membawakan surat Ruhul Kudus ke
masing-masing yang dituju itu, maka kami harus bertanggungjawab
kepada Tuhan dengan cara kami harus menyatakan apa isi surat
Ruhul kudus untuk mereka masing-masing. Jadi kami harus bisa
bertatap muka dengan mereka yang mendapatkan teguran dari
Ruhul Kudus itu.
Adapun kami juga mengirimkan Surat Ruhul Kudus pada
Presiden-presiden Indonesia untuk mengingatkan tentang perilaku
kemusyrikan bangsa ini dan bahayanya. Adapun kekalahan Eden
sekarang ini bukanlah kegagalan, melainkan investasi Pentauhidan,
karena dari semua pengorbanan kami itu, tersedia kekuatan gaib
yang kami tabung dari hari ke hari selama kami bertarung melawan
kemusyrikan itu. Dan semua itu merupakan tebusan untuk
membuka Mukjizat Eden.
Dan kalau Mukjizat Eden kini sudah terbuka, demikian
Mukjizat Eden dapat melindungi kami dari segala black magic yang
terkuat di dunia sekali pun. Nan, kemagisan Surga itu tak melukai
dan menyakiti bahkan merupakan pengayoman dan pembuka jalan
keluar serta penyembuhan. Tetapi kemahakeramatan Surga-lah yang
bisa menghadirkan keterkutukan. Demikian Eden pun yang
merupakan Konstitusi Surga dan Kerajaan Tuhan tak perlu ragu lagi
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pada segala bentuk ancaman karena sudah paten perlindungan
seluruh para malaikat di dunia ini atas Eden demi mengusung
pembuktian Mukjizat Eden mendunia.
Demikian Paduka Ruhul Kudus menyatakan betapa
manisnya buah persumpahan melawan kemusyrikan itu, walaupun
kalah dan selalu teraniaya dan terfitnah dan senantiasa terancam
hidup kami, tapi kebenaran hakiki yang kami perjuangkan takkan
gagal. Dan kami sedang menikmati ketelakan Wahyu-wahyu Tuhan
yang sudah memperkenankan kami merilis tentang Wujud Tuhan
Yang Maha Bulat dan Maha Besar dan Berotasi dan Wahyu tentang
ilmu kesemestaan sebagaimana penjelasan itu terdapat di dalam
Surat Ruhul Kudus untuk NASA dan ESA. Demikian kami
kutipkan sebagian penjelasan dari Surat Ruhul Kudus kepada NASA
dan ESA sebagai berikut:
“Kontinuitas
teori-teori
baru
kesemestaan
perkembangannya cepat, sesuai dengan perkembangan
teknologi angkasa luar yang semakin canggih, nan, melulu
sebagai jaminan jangkauan ilmu pengetahuan baru. Namun,
kalau untuk membuat suatu kesimpulan wujud yang meliputi
seluruh kesemestaan, hal itu tak cukup hanya dengan prediksi
yang berjangkau suatu semesta karena semesta itu banyak,
multi-semesta. Berdasarkan hal itu, demikian kami
menyambungkan hasil survei tersebut dengan Firman Tuhan
supaya penelitian untuk mengetahui keliputan semesta
menjadi efisien dan akurat. Dan Atas Nama Tuhan Yang Maha
Esa, inilah Firman Tuhan:
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WAHYU TUHAN UNTUK NASA DAN ESA
“Bila Aku mendapati para ilmuwan ingin mengetahui keliputan
semesta, maka sesungguhnya keliputan semesta itu adalah WujudKu, karena Aku-lah yang meliputi seluruh semesta-semesta. Dan
kalau Aku melihat penelitian itu mengarah kepada wujud kubus,
demikian Aku mengemukakan Wujud-Ku Yang Bulat.
Dan Aku-lah yang menginginkan Wujud-Ku diketahui oleh umat
manusia agar menjadi kemutlakan keyakinan bahwa Aku Maha
Esa dan Maha Mengendalikan seluruh semesta-semesta melalui
Ruh-Ku yang Kuberikan kepada seluruh ciptaan-Ku yang
bersemesta-semesta.
Dan kepada para ilmuwan NASA dan ESA, jadikanlah Wujud-Ku
Yang Bulat dan Berotasi ini sebagai dasar hukum untuk
menyempurnakan seluruh ilmu pengetahuan, khususnya untuk
ilmu astronomi, fisika, dan kedirgantaraan agar umat manusia
dapat mengadakan pembaharuan teknologi penerbangan luar
angkasa sehingga dapat memulai melakukan penelitian dan
pengembangan kedirgantaraan yang bisa melintasi intergalaksi,
agar menjadi alat pengangkut penduduk bumi ini berevakuasi ke
bumi yang lain karena bumi ini sudah berproses kiamat.
Jadikanlah Petunjuk-Ku tentang keliputan alam semesta dalam
ruang bulat itu, untuk mengurai segala teori yang masih
terkendala. Sungguh dengan menggunakan teori semesta dalam
ruang bulat dan berotasi, itu pun dapat digunakan untuk
mendasari pemikiran guna mencapai Teori Segalanya. Dan
jadikanlah ini sebagai Kasih-Ku untuk semuanya.”
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Model Semesta dalam Kubus
Model
semesta
dalam
kubus adalah hipotesis para ilmuan
MIT (Massachusetts Institute of
Technology).
Model
ini
menampilkan alam semesta dalam
bentuk kubus dengan panjang 350
juta tahun cahaya di setiap sisinya.
Namun, ia juga menghasilkan fitur
pada skala yang lebih kecil, yaitu
hanya 1.000 tahun cahaya.
Adapun David Spergel,
seorang profesor astronomi di Universitas Princeton, menyatakan
bahwa di masa depan keberhasilan simulasi ini akan menghasilkan
penilaian yang jauh lebih rinci terhadap berbagai observasi terhadap
penyebaran bintang-bintang dan materi gelap di galaksi Bimasakti.
Sebelum terselenggarakannya teori tersebut menjadi baku,
kami ingin ikut urun rembug dengan menampilkan teori yang lain
yang berbeda dengan teori semesta dalam kubus, karenanya kami
menampilkan Wahyu Tuhan yang menyatakan seluruh semesta
dalam bulatan karena Wujud Tuhan itu Bulat dan Berotasi. Dan
Kebulatan Tuhan itu meliputi seluruh alam semesta (multiuniverse). Di bawah ini kami ingin menjelaskan bahwa tipologi teori
kami senantiasa menjunjung Wahyu Tuhan. Bahwa semua yang
kami nyatakan tak didasari oleh penelitian, melainkan Firmanfirman Tuhan yang diturunkan-Nya ke Eden.
Adapun percobaan-percobaan para peneliti dan simulasi
yang dibuat mereka tak bisa menjelaskan seberapa besar keakuratan
ukuran persegi alam semesta. Dan kalau tidak akurat ukuran itu,
maka ekuilibrium semesta tak bisa diandalkan. Maka teori semesta
dalam kubus perlu kami luruskan bahwa teori semesta dalam kubus
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itu menghalangi kebersamaan teori-teori kesemestaan dan fisika.
Karena bila semesta itu di dalam ruang kubus, rotasi benda-benda
semesta tak dapat bersimultan secara penuh di dalam ruang yang
kubus.
Betapa rotasi seluruh benda semesta itu, pada suatu momen
bisa membentur atau saling terbentur. Dan itu menjadi
ketidaksempurnaan kekekalan semesta. Dan itu menghalangi logika
keterpaduan yang sempurna pada sistem semesta. Karena hanya
melalui keterpaduan sistem yang sempurna pada semestalah yang
bisa menjaga kekekalan semesta

Keliputan Semesta itu Bulat
Wujud Tuhan itu Bulat
dan Berotasi, demikian multisemesta dalam Bulatan-Nya.
Maka keliputan seluruh alam
semesta berada di dalam Wujud
Tuhan Yang Bulat, dan semuanya
itu
beregulasi
dalam
kesempurnaan Sistem Tuhan
yang terkendali.
Dan itu
merupakan kemutlakan hukum
semesta dan hukum Keilahian
yang hakiki. Bahwa Tuhan
Wujud-Nya Bulat dan Berotasi, demikian adanya kekekalan energi
dalam semesta, dan demikian Tuhan itu Maha Esa dan Maha
Mengendalikan.
Dengan demikian teori ini lebih mengalir dalam hukum
kesemestaan, yang mana seluruh benda semesta pun berbentuk
bulat dan berotasi. Dan apabila Tuhan Berwujud Bulat dan Berotasi,
maka seluruh energi rotasi di dalam alam semesta terliputkan dalam
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energi Rotasi Tuhan sendiri sehingga seluruh benda-benda semesta
berotasi sesuai dengan ekosistemnya masing-masing dan
tersesuaikan dengan rotasi global semesta, maka tak akan terjadi
perbenturan atau pergesekan. Anomali-anomali alam tentu ada, tapi
itu lebih merupakan suatu kondisi khusus atas benda-benda angkasa
yang memang sudah waktunya tutup usia. Namun, selalu ada hukum
reinkarnasi atas setiap keberakhiran, tak terkecuali pada benda
semesta. Demikian di semesta ada Black Hole, tapi juga ada
matahari dan bintang yang meledak dahsyat menjadi big bang-big
bang yang menjadi pengembangan semesta.
Nan, apabila Wujud Tuhan Yang Bulat tersebut dipakai
untuk menyempurnakan teori-teori yang sudah ada, demikian Teori
Segalanya bisa ditemukan dengan mudah sehingga teori untuk
membuat pesawat pengangkut intergalaksi dapat ditemukan,
ketimbang memakai teori dan rumus alam semesta dalam kubus.
Ini adalah gambaran hipotesa Teori Semesta dalam Kubus
oleh para saintis yang
berdasarkan
pada
tiga
konstanta c (atau I/c yang
adalah nol ketika c sama
dengan ketakterhinggaan,
infinity), G dan h. Pada
kubus= mekanika klasik (1),
teori gravitasi Newton (2),
teori relativitas khusus (3),
mekanika kuantum (4),
relativitas umum (5), teori
medan
kuantum
(6),
hipotesa teori gravitasi kuantum yang belum ditemukan (7), dan
teori segalanya, yang masih dalam impian para fisikawan (8).
Penyesuaian teori semesta dalam kubus dengan semesta
dalam bulatan, betapa pun harus melalui kacamata spiritual
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universal yang datangnya dari Tuhan pada saat ini. Karena tak
mungkin ilmu pengetahuan keliputan multi semesta itu bisa
diakurkan dengan yang lain sebagaimana hal itu terbit dari Eden.
maka pendalaman atas hal itu, tentunya harus digali melalui
Petunjuk-petunjuk Tuhan yang berikutnya. Dan kesinambungan
Wahyu-wahyu Tuhan hanya bisa didapat di Eden.
Bertahap tapi pasti, para fisikawan akan sampai kepada teori
Gravitasi Kuantum dan Teori Segalanya setelah mengetahui
Wujud Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa Wujud Tuhan itu Bulat
dan Berotasi, maka impian para fisikawan dan astrofisika akan
sampai kepada cita-cita mewujudkan teori Gravitasi Kuantum dan
Teori Segalanya melalui teori baru atas Tuntunan Tuhan kepada
para ilmuwan NASA dan ESA secara langsung.

Perbandingan Teknologi Antariksa Di dalam Ruang Kubus
Alam Semesta dan Ruang Bulat Alam Semesta

Wujud Tuhan Yang Bulat dan Berotasi menjadikan pula
seluruh alam semesta mengikuti Rotasi Tuhan, sehingga originalitas
semacam pesawat UFO dapat dibuat melalui logika semesta itu bulat
dan berotasi. Sehingga pembuatan pesawat pengangkut antariksa
dapat diciptakan lebih mudah ketimbang meneruskan logika
semesta dalam kubus.”
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Demikian cuplikan Risalah Ruhul Kudus untuk NASA dan
ESA kami sertakan di tulisan ini. Sesungguhnya Penjelasan Wujud
Tuhan Yang Maha Bulat dan Tak Terhingga ini untuk menunjukkan
kepada umat manusia tentang eksistensi keberadaan-Nya Yang
Maha Nyata. Tuhan mengkongkritkan penjelasan Diri-Nya untuk
menggenapi kebenaran ayat di dalam Kitab Suci Al Quran, yang akan
memberitahukan kekongkritan Diri-Nya dan menurunkan
pengetahuan, yang dengan pengetahuan itu Tuhan ingin
menyatakan bahwa tidaklah Dia Maha Ghaib. Sebagaimana yang
dinyatakan Kitab Suci Al-Quran, Surat Al A’raaf ayat 7:
Kitab Suci Al Quran Surat Al A’raaf ayat 7:

7. maka sungguh akan Kami kabarkan dengan ilmu (buktibukti keterangan) kepada mereka dan Kami sekali-kali
tidak pernah gaib.
Dari penjelasan ini, dualitas materi dan yang imateri
diselesaikan Tuhan saat Dia menurunkan Pengetahuan-Nya kepada
Utusan-Nya. Padahal ruh dan jasad, imateri dan materi, sesuatu
yang tidak pernah terselesaikan dalam kajian keagamaan maupun
dalam kajian filsafat dan sains selama ini. Dan pada saat inilah
dualitas itu disatukan Tuhan.
Sesungguhnya Tuhan juga telah menyatakan kebenaran
Einstein dengan teori-teorinya, karena dialah Ilmuwan yang
mengimani akan Kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa.
Sesungguhnya dia adalah seorang Nabi di bidang Sains. Oleh karena
itu janganlah membatasi Utusan Tuhan, karena Rasul senantiasa
dihadirkan Tuhan di semua lini kehidupan. Namun, ada yang lokal
amanahnya hingga kepada yang global. Semuanya diturunkan Tuhan
demi untuk menjaga keseimbangan alam semesta-Nya.
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Malaikat Jibril Ruhul Kudus mengatakan bahwa Tuhan
menyatakan dukungannya kepada Ilmuwan yang bertuhan
sebagaimana Einstein daripada ilmuan yang ateis. Demikian di
dalam Risalah Ruhul Kudus “Peranan Tuhan Tak Mungkin
Dinafikan” yang memuat Jawaban Tuhan untuk film sains yang
berjudul
‘Proving
God’
di
History
Channel,
(https://komunitaseden.com /2015/09/04/ peranan-tuhan-takmungkin-dinafikan/ ) dituliskan:
“Menurut Teori Relativitas Umum Einstein, pengaruh gaya
berat bukanlah lantaran kekuatan fisik dalam makna
biasa, melainkan akibat dari bentuk lengkung angkasa luar
sendiri. Bagaimanapun, teori Albert Einstein yang
menyatakan ruang angkasa itu berbentuk lengkung adalah
benar karena seluruh semesta itu berada dalam liputan
Kemahaglobalan-Ku. Itulah Wujud-Ku yang sudah
Kupaparkan.
Bagaimana orang bisa mengukur lengkung ruang
angkasa? Bagaimana Einstein bisa menyimpulkan bentuk
lengkung
angkasa
luar?
Dia
mengembangkan
pengamatannya itu secara teoritis dan diterangkan dalam
rumusan matematis. Betapapun, selangkah lagi Einstein
dapat membuat teori bahwa keliputan seluruh alam
semesta itu bulat. Dan itulah Wujud Fisik Tuhan. Maka
Wujud-Ku sesungguhnya adalah bulat yang meliputi
seluruh benda-benda semesta di dalam lingkaran segenap
alam semesta”.
Kemahaesaan Tuhan harus baku terbukakan di dunia dan di
antara semua umat beragama melalui Keterangan Tuhan sendiri
tentang Wujud-Nya Yang Bulat dan Berotasi dan yang meliputi
seluruh multi semesta. Kiranya itu dapat membukakan
Kemahaesaan Tuhan tanpa penyekutuan lagi terhadap-Nya.
Daripadanya, Malaikat Jibril sejak mula datang, ia sudah membawa
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kami berjuang melawan kemusyrikan dengan menempuh segala
resikonya.
Demikian buah persumpahan melawan kemusyrikan itu
membawa Berkah Tuhan yang luar biasa bagi kami dan seluruh
umat manusia di dunia. Karena Tuhan kemudian memberi hadiah
yang besar sekali, yaitu Wahyu tentang Wujud-Nya Yang Maha Bulat
dan Maha Besar dan Berotasi. Taklah kami dapat membayangkan
implementasi dan maslahat dari Wahyu ini, namun yang dapat kami
pahami saat ini bahwa Wahyu itu dapat menyelesaikan berbagai
permasalahan berat dunia.
Apabila manusia mau berkhidmat dan mau berendah hati di
Hadapan Tuhan dan menyimak Wahyu ini, maka Kemahabesaran
Tuhan dapat dirasakan. Sehingga umat beragama tidak lagi
mengkultuskan para nabinya dan tidak lagi mengegokan agamanya.
Demikian konflik agama kelak dapat diselesaikan dan
pengembangan ilmu pengetahuan yang mensemesta dapat
diwujudkan demi penyelamatan kehidupan manusia di masa
kiamatnya bumi ini.
Demikian kami membela diri karena dianggap sama dengan
para pemburu hantu yang bermain mistik tanpa mereka tahu esensi
hukum mistik dan dalil-dalil persumpahan terhadap makhluk yang
bisa dipakai untuk mengatasi masalah mistik lokal maupun global.
Awalnya, kami diminta memburu tokoh mitos Nyi Loro Kidul yang
ternyata memang ada. Kalau tidak, Kitab Suci Injil Surat Wahyu 12
tak mengidentifikasikannya dalam rahasia sosok ular naga yang
banyak mahkotanya.
Ratu dajjal yang disebut sebagai ular naga merah itu bisa
dibaca di dalam Surat Wahyu 12 ayat 3 bab Perempuan dan Naga.
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Kitab Suci Injil, Surat Wahyu 12 ayat 1-3:
1.

Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: Seorang
perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di
bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas
bintang di atas kepalanya.
2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan
penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan.
3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit; dan
lihatlah, seekor naga merah padam yang besar,
berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas
kepalanya ada tujuh mahkota”.
Dan ternyata di akhir zaman ini telah terbuka identifikasi
perempuan itu adalah Paduka Bunda Lia Eden yang disebut sebagai
perempuan yang berselubungkan matahari (Ruhul Kudus)
sedangkan ular naga itu adalah Nyi Loro Kidul.
Kedua sosok yang saling berlawanan itu mendapat porsi
yang cukup penting dalam rahasia akhir zaman. Demikian Tuhan
menampilkan keduanya dalam kondisi kekinian, dan baru akan
tampil
menyejarah
kalau
Utusan
Tuhan
terperagakan
pertarungannya terhadap dajjal. Dan kekalahan dajjal juga akan
tertulis setelah itu.
Maukah melihat perlawanan Eden terhadap kemusyrikan itu
ternyata hanyalah menjalani nubuah Surat Wahyu 12? Dan itu demi
memutlakkan Monotheisme Mutlak pada semua agama di dunia.
Karena pada kenyataannya, banyak orang yang beriman ternyata
telah menyekutukan Tuhan dengan sang ular naga Nyi Loro Kidul
itu. Bisakah itu dipungkiri?
Betapapun peristiwa tersebut sudah dinubuahkan dalam
Kitab Suci Injil Surat Wahyu yang berisi kalimat-kalimat yang tak
saling berhubungan. Tata bahasanya kacau dan tak bisa dimengerti
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kecuali oleh Utusan Tuhan di akhir zaman. Dan kini, Tuhan
menugasi Paduka Bunda untuk merilis Fatwa-Nya terkait dengan
Penyatuan Semua Agama, namun sebelumnya Tuhan menitahkan
Paduka Bunda untuk melawan kemusyrikan terlebih dahulu agar tak
gamang menghadapi penolakan Fatwa Tuhan tersebut. Dan Eden
dibawa untuk melihat kebenaran agama-agama lain selain Islam.
Demikian tiadalah Eden yang ingin menyatukan semua agama. Apa
daya kami untuk membuat konsepsi semacam itu melainkan itu
adalah Ketetapan Tuhan Yang Maha Mengayomi semua agama yang
berasal dari-Nya.
Sekiranya hal itu sulit untuk diterima, namun terniscayakan
tak akan Fatwa Tuhan itu sampai dimakan usia dan kemudian
terpuruk layu, sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian besar
penganut-penganut agama terhadap Eden. Bagi Tuhan tak sulit
mengkongkritkan Fatwa-Nya menjadi kenyataan dan menjadi yang
dibutuhkan, karena alam semesta akan mengolah Fatwa-Nya itu
menjadi kenyataan. Bagi kami tak ada pilihan lain kecuali menjadi
hamba Tuhan yang taat dan setia kepada-Nya dan takkan menukar
Fatwa Tuhan dengan yang lain demi untuk kompromi.
Sesungguhnya, kami ini hanya sekedar menyampaikan Fatwa-fatwaNya yang maha sakral.

Eden sebagai Kesinambungan Kewahyuan
Adalah suatu keniscayaan bagi Malaikat Jibril Ruhul Kudus
yang bertugas menurunkan Wahyu dari zaman ke zaman, dari
Wahyu di Kitab Suci Veda hingga Al Quran untuk melanjutkan tugas
Pewahyuan di akhir zaman ini. Jadi ketika kami memuliakan seluruh
Kitab Suci dan menjadikannya rujukan, itu bukan sinkretisme
melainkan karena turunnya Malaikat Jibril kembali yang memang
mengemban tugas atas kesinambungan Pewahyuan. Beliau datang
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untuk melanjutkan tugas-tugas Pewahyuan beliau, yaitu menggenapi
Pewahyuan Akhir Zaman.
Adapun
masalahnya
ialah
manusia
modern
itu
menjanggalkan adanya Pewahyuan baru. Tapi dalam kekalutan
keagamaan sekarang ini, adakah kuasa yang kewenangannya
bersedia dipatuhi oleh semua umat beragama dan negara-negara di
dunia sebagaimana Kuasa Tuhan? Maka harus ada Utusan Tuhan
yang dipercaya menyampaikan Wahyu-wahyu-Nya.
Dan adapun identitasnya sebagai Utusan Tuhan akhir zaman
harus dapat dibuktikan dan bukti yang terkuat dan yang tak bisa
tersaingi adalah kesanggupannya membuka makna ayat-ayat
terahasia. Dan pula harus bermukjizat dengan mukjizat yang
bermanfaat besar untuk semua golongan yang diberkati Tuhan,
bukan untuk dirinya sendiri atau golongannya sendiri.
Di dalam seluruh Kitab-kitab Suci, ada ayat-ayat terahasia
atau ‘mutasyabihat’ menurut istilah Al Quran di mana Tuhan
menempatkan rahasia akhir zaman dan diturunkannya Surga dan
Kerajaan-Nya ke dunia manusia. Dan semuanya tersimpan kekal
dalam rahasia Kitab-kitab Suci sampai tiba waktunya untuk dibuka
Tuhan karena telah sampai waktunya.
Dan Malaikat Jibril-lah yang membuka pemaknaan dari
ayat-ayat terahasia (mutasyabihat) itu, karena beliaulah yang
bertanggung jawab menjaga kesinambungan Wahyu-wahyu Tuhan
di dalam seluruh Kitab Suci untuk meretas peradaban berikutnya,
yaitu pasca kekiamatan bumi dengan mempersiapkan peradaban
berikutnya.
Untuk siapakah Kitab Suci dan ayat-ayat di dalamnya?
Niscaya untuk manusia, bukan untuk Tuhan, karena Maha Suci Dia
dari segala kebutuhan. Dan adakah Tuhan membiarkan ayat-ayat
terahasia (mutasyabihat) dibiarkan tak terbuka maknanya untuk
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selama-lamanya? Lalu untuk apa ayat-ayat itu diadakan?
Demikianlah, inilah masa itu, masa akhir zaman. Inilah masa
Malaikat Jibril ditugaskan Tuhan untuk membuka makna dari ayatayat rahasia di seluruh Kitab Suci-Nya. Sehingga terlihat dengan
sangat jelas korelasi antara satu ayat dengan ayat berikutnya, satu
sama lainnya dari seluruh Kitab Suci yang turun di berbagai zaman
dari berbagai tempat. Demikian Tuhan membuktikan kebenaran
seluruh Kitab Suci-Nya dan kekekalan Wahyu-wahyu-Nya.
Jadi tak mungkin kami dapat melakukannya, bahkan
terpikirkan pun tidak. Silakan Anda membaca Wahyu-wahyu yang
menjelaskan makna dari ayat-ayat rahasia akhir zaman yang telah
ditulis oleh Paduka Bunda dan sudah dirilis di Website Komunitas
Eden. Bagaimana mungkin beliau dapat menuliskan keterhubungan
ayat-ayat dari seluruh Kitab Suci dalam kesatuan makna yang
menjelaskan keadaan-keadaan yang sulit yang tak pernah ada di
dalam pemikiran beliau? Belum lagi setiap Kitab Suci itu mempunyai
keunikan bahasa yang berbeda-beda yang terutama ada pada ayatayat rahasia atau mutasyabihat nubuatan akhir zaman. Sungguh tak
mungkin beliau bisa menuliskan itu apabila bukannya Tuhan yang
menetapkan beliau sebagai Utusan-Nya bersama Malaikat Jibril
Ruhul Kudus.
Maka, jangan katakan kepada kami bahwa apa yang kami
lakukan ini adalah inisiatif dan upaya kami sendiri. Sejauh-jauhnya
orang berkhayal dan berilusi tak akan sejauh ini ilusinya. Sungguh
kami hanyalah orang-orang sederhana yang tak memiliki pandangan
jauh, apalagi sejauh ini. Paduka Bunda yang menuliskan Pewahyuan
itu pun sama sekali awam dalam bidang agama dan tak juga pandai
menulis. Tapi bila ribuan halaman terlahir darinya, bahkan di tengah
himpitan sekalipun beliau dapat menuliskan Wahyu-wahyu Tuhan
dari kekosongan pengetahuan, demikianlah Tuhan-lah yang
menjadikannya.
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Jadi apa yang dikerjakan dan disampaikan Eden bukanlah
menurut apa yang menjadi keinginan kami pribadi. Dan untuk apa
pula melakukan itu, dan menjalani kehidupan yang setiap harinya
penuh gejolak dan berdilematis tinggi, menurut istilah kami seperti
naik jet coaster, kalau bukan karena iman kami atas Takdir-Nya,
sebuah takdir penggenapan Surga di bumi.
Ketika Tuhan menurunkan Surga-Nya, maka hukum-hukum
keakhiratan menyangkut hukum-hukum reinkarnasi dan hukum
regulasi ruh memiliki keterhubungan dengan balasan kebaikan dan
kebajikan, darma dan karma. Yang demikian itu haruslah terlihat
nyata di dalam sebuah kehidupan, agar Perjanjian Tuhan tentang
Surga tak lagi berada di alam imajinasi tetapi dia harus nyata terlihat
di dalam kehidupan yang empiris dan nyata. Karena sesungguhnya
Surga dan Neraka itu terlangsungkan di dalam kehidupan, bukan di
alam kematian. Sedangkan di alam kematian yang ada adalah alam
ruh dan di alam ruh itulah hakekat alam akhirat. Sedangkan alam
kehidupan dan alam ruh itu berada bersama di alam semesta ini,
hanya dimensinya saja yang berbeda.
Sungguh tak ada siksaan di alam ruh dan di akhirat. Tubuh
dan jiwa manusialah yang tersiksa bila sedang menderita. Dan tubuh
dengan jiwa manusialah yang berbahagia oleh kebahagiaan yang
dirasakannya. Adapun tubuh manusia yang sudah ditinggalkan
ruhnya, tak akan tersiksa oleh hal apa pun lagi. Ruhnya yang sudah
melayang keluar dari tubuh takkan pernah merasakan tersiksa.
Karena ruh itu immateri, hidup tapi tak bernyawa. Maka ruh itu tak
bisa tersakiti dan mati, maka tak ada siksa kubur dan di akhirat.
Yang dirasakan tak nyaman di alam akhirat adalah apabila mendapat
ketetapan kodrat terburuk, yaitu menjadi iblis. Itu seperti kasta
ternista di alam ruh.
Dan di dunia manusialah segala kodrat itu dipertaruhkan.
Malaikat tentunya ingin kekal selama-lamanya tetap berkodrat
termulia sebagai malaikat. Tapi Ketentuan Tuhan atas hukum
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regulasi ruh tak memungkinkan malaikat kekal selama-lamanya
sebagai malaikat. Adapun malaikat selaku golongan makhluk suci
tak akan pernah tersalah karena habitat ruhnya hanya mengurusi
kesucian, kebenaran, kebajikan, pencerahan dan penjaga iman
manusia.
Karena takkan bersalah, maka malaikat juga adalah Perintah
Tuhan. Namun di dalam azas Kemahaadilan Tuhan, malaikat harus
menjadi manusia untuk menjadi awal penciptaan manusia atau
turun ras menjadi manusia. Dan apabila ekuilibrium makhluk Tuhan
terancam dan menjadi tak berimbang karena banyak manusia yang
akan berubah kodrat menjadi binatang atau iblis sebagaimana di
akhir zaman ini, maka ancaman itu pun juga mengancam kehidupan
mulia para malaikat.
Kuota manusia akan berkurang banyak. Maka apa boleh
buat, malaikat turun derajat menjadi manusia, terlahir menjadi
anak-anak indigo atau ‘star children’ yang cerdas dan berbakat
supranatural. Tapi di sisi yang lain, ada anak-anak autis yang ruhnya
berasal dari jin, juga terlahir di dunia. Demikian ekuivalensi di
antara semua makhluk Tuhan.
Dan di akhir zaman ini pulalah Tuhan menjadikan malaikat
yang merupakan entitas dari alam ruh dan alam akhirat
mengejawantah di bumi untuk menyampaikan pengetahuan alam
ruh dan hukum-hukum keakhiratan yang menyatu dalam kehidupan
dunia. Dan Tuhan membuka pengetahuan tentang ruh saat Tuhan
membuka Takdir Surga-Nya. Demikianlah kami dan umat manusia
kini sedang diperjalankan Tuhan untuk menjadi materi dan isian
dari Kitab Suci Kehidupan yang sedang digelar-Nya.
Maka
yang
harus
menjadi
perjuangan bersama
sesungguhnya adalah mengalahkan keegoan atau partikularitas diri
agar selalu berada di dalam kesadaran atas Dia Yang Maha Esa.
Itulah perjuangan kemanusiaan bagi seluruh orang beriman. Jadi
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sesungguhnya, banyak hal yang tak perlu dirisaukan dan ditakuti
karena penyatuan seluruh umat beragama itu adalah Kehendak
Tuhan. Dan bila Tuhan yang berkehendak, maka baiklah itu adanya.
Dan
bila
Tuhan
berkehendak,
maka
semesta
akan
menyelenggarakannya. Demikian semesta kini sedang beregulasi
menuju ke arah sana.

Hukum Regulasi Ruh dan Hukum Reinkarnasi Berlaku
Bagi Seluruh Alam Semesta
Adapun mengenai pembagian alam ruh, alam rahim, alam
dunia, alam kubur, alam akhirat, sesungguhnya itu adalah
rekonstruksi dari pemahaman umat beragama yang masih
memahami waktu secara linier untuk memudahkan pemahamannya
tentang kehidupan. Tetapi pemahaman itu tidak tepat, tidak sesuai
dengan realita yang sebenarnya.
Setiap jiwa memang memiliki pertanggungjawaban sendiri
dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi itu
semua terliputkan di dalam keberadaan waktu yang ‘siklikal’,
berputar seperti jarum jam. Pembagian alam ruh, alam rahim, alam
dunia, alam akhirat jangan dipahami di atas landasan dan logika
berpikir yang linier, karena logika linier meniscayakan adanya ujung
dan batas akhir. Sementara ‘waktu’ di dalam Tuhan beregulasi dalam
keabadian. Dan ‘waktu’ yang siklikal itu meniscayakan ketiadaan
ujung atau awal dan keakhiran. Wujud Tuhan Yang Bulat dan
Berotasi memungkinkan seluruh ciptaan-Nya terkendali dalam satu
sistem global yaitu hukum regulasi ruh, menjadikan alam semesta
secara integral mengolah sendiri keterciptaan benda-benda semesta.
Adapun partikel-partikel alam terionisasi menjadi ion positif
atau negatif. Dari partikel yang bermuatan akan mudah melakukan
persenyawaan berikutnya atau reaksi kimia. Maka berbagai
kemungkinan penciptaan dalam semesta terawali dari reaksi kimia.
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Itu semuanya tergantung kepada semua macam persenyawaan yang
terjadi pada suatu lingkungan dan kondisi yang memungkinkan.
Proses ionisasi merupakan salah satu penyebab dari suatu
larutan dapat menghantarkan arus listrik (larutan elektrolit).
Adapun arus listrik adalah salah satu fenomena pelepasan energi.
Dan adapun pelepasan energi yang besar seperti kilat dapat
menghasilkan unsur baru. Demikian keterpaduan persenyawaan apa
pun di alam semesta senantiasa dapat menghasilkan unsur-unsur
baru, sehingga keterciptaan itu menjadi beraneka ragam tak
terbatas. Demikian kehidupan semesta dan seluruh makhluk Tuhan
pun seakan tak terbatas, namun Tuhan dalam KemahapenciptaanNya niscaya berkonsep sempurna dan senantiasa bersikap timbal
balik dan seimbang
Bahwa di alam semesta itu, ‘waktu’ adalah kekal,
demikianpun energi, tak bisa dimusnahkan atau diciptakan.
Demikianpun massa yang senantiasa mewujud; berawal dan
berakhir dan mewujud lagi. Itu karena energi Rotasi
Kemahaglobalan Tuhan. Maka seluruh alam semesta berotasi sesuai
dengan Rotasi Tuhan sendiri. Demikian Wujud Tuhan Yang Bulat
dan Berotasi, atas Perintah Tuhan telah kami rilis demi menjawab
hipotesis para ilmuwan dunia terkait dengan alam semesta dalam
kubus.
Seiring dengan itu, Tuhan menjelaskan bahwa Teori Big
Bang itu adalah teori yang prematur. Mohon dilihat tentang hal itu
di website Komunitaseden.com. Maka semua ciptaan Tuhan
dipergulirkan mengarungi kodrat masing-masing, yang berputar
searah dari kodrat terbawah dan kemudian naik dan seterusnya
menurun lagi mengikuti perputaran hukum regulasi ruh yang
berputar searah bagaikan perputaran jarum jam, yang tak
memungkinkan berputar ke arah sebaliknya.
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Begitulah setiap jiwa akan menempuh perjalanan
kehidupannya mengikuti alur hukum regulasi ruh, hukum
reinkarnasi dan hukum karma (hisab) dalam perjalanan waktu yang
siklikal. Dan setiap ruh itu kekal adanya, sebagaimana hukum
kekekalan masa dan energi.
‘Waktu’ itu sesungguhnya tidak linier sebagaimana yang
dipahami umat beragama saat ini. Pemahaman kehidupan dan
waktu yang linier itu tak berkesesuaian dengan proses regulasi alam.
Karena waktu yang linier masih menjadi basis epistimologi berpikir
para pemuka agama pada saat ini, maka jadilah ayat-ayat di dalam
Kitab Suci ditafsirkan dalam kerangka waktu dan kehidupan yang
linier. Tentu saja rumusan para pemuka agama dahulu itu bisa
dipahami karena perkembangan pengetahuan pada masa itu masih
sederhana. Tetapi kini kami tahu bahwa realitanya tidak demikian
adanya.
Jadi sesungguhnya bukan agama dengan Kitab Suci-Nya
yang ketinggalan zaman oleh pengetahuan, tapi para mufasir Kitab
Suci itulah yang masih terkungkung oleh perangkat dan
pengetahuan lama mereka. Demikian sebegitu banyaknya ayat-ayat
yang menjelaskan tentang regulasi ruh dan reinkarnasi atas
perjalanan karma seseorang telah tertulis di Al Quran. Namun
karena terpaku oleh pola pemikiran ‘waktu’ yang masih linier, maka
penafsirannya tak bisa sampai pada pemahaman itu. Dan jadilah
umat menolak dan menyatakan bahwa tak ada reinkarnasi dalam
Islam, sementara bertebaran ayat tentang itu di Kitab Sucinya
sendiri.
‘Waktu’ itu ada karena adanya sebuah pergerakan, dan
pergerakan itu adalah pergerakan perputaran yang berputar dari
sesuatu. Sebagaimana waktu di bumi ini ada karena bumi di dalam
rotasinya berevolusi mengelilingi matahari, demikian bulan dalam
rotasinya bergerak mengelilingi bumi. Demikian pun seluruh bendabenda semesta yang lain, planet, bintang atau matahari, semuanya
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bergerak berputar dan berotasi. Wujud Tuhan Yang Bulat itu juga
berotasi demikian seluruh benda-benda semesta berotasi di dalam
alam-Nya. Maka hukum rotasi itu berkorelasi dengan hukum
regulasi ruh.
Dan sesungguhnya, seluruh benda dari yang terkecil seperti
atom bergerak berputar. Maka, di tingkat atom sekalipun sudah ada
waktu karena ada pergerakan. Struktur atom merupakan satuan
dasar materi yang terdiri dari inti atom yang bermuatan positif
(terdiri dari partikel proton dan neutron) beserta awan elektron
bermuatan negatif yang mengelilinginya. Dan revolusi elektron
mengitari inti berada dalam keseimbangan sangat rumit
sebagaimana planet berevolusi mengelilingi matahari.
Bisakah melihat itu sebagai suatu jenjang pertama rotasi dari
benda terkecil di alam semesta ini? Dan pada kenyataannya rotasi
benda-benda langit yang mengelilingi matahari itu sesungguhnya
terniscayakan karena multi semesta itu berada di dalam Rotasi
Tuhan sendiri. Demikian, hukum regulasi ruh tersesuaikan dengan
perputaran ruh benda-benda semesta yang juga mengikuti hukum
reinkarnasi semesta.
Ledakan bintang Supernova berubah menjadi energi black
hole. Big Bang sesungguhnya bukanlah awal kelahiran semesta,
sebagaimana itu yang dinyatakan Ruhul Kudus kepada kami, tetapi
ia merupakan ledakan black hole yang maha dahsyat. Debu-debu
ledakan itu (nebula) melahirkan keterciptaan kluster-kluster galaksi
di semesta. Silakan mencari keterangan tentang hal ini pada saintis
astrofisika, atau Anda dapat mengaksesnya lewat internet. Tapi
Ruhul Kudus menjelaskan kepada kami bahwa itulah hukum
reinkarnasi semesta.
Adapun ledakan Big Bang itu sudah berkali-kali terjadi di
keleluasaan multi-semesta, maka janggal kalau dinilai sebagai
keawalan semesta. Karena apa yang menyebabkan adanya
keoptimalan tekanan hingga mengakibatkan adanya pelampiasan
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energi yang maha dahsyat hingga terjadilah ledakan Big Bang di
alam semesta? Tentu ada resonansi kekuatan tekanan yang maha
kuat dan yang berlawanan hingga terjadi Big Bang, maka niscaya ada
polaritas energi yang menguasai hingga terlepas menjadi ledakan Big
Bang.
Maka penyebab Big Bang itu tak sendirian. Selalu ada hal
yang berlawanan yang teroptimalisasikan sehingga menjadi ledakan
dahsyat yang menghancurkan. Demikian tak bisa diteorikan bahwa
Big Bang adalah pengawalan semesta, tapi sekedar partikelisasi
benda semesta yang sudah harus menempuh kekiamatannya.
Demikianlah hukum reinkarnasi itu pun berlaku pada benda
semesta.
Persoalannya adalah apabila umat Islam tak mau tahu
tentang hukum reinkarnasi, dan umat Hindu juga keberatan kalau
ada umat lain atau Kitab Suci yang lain menyatakan adanya hukum
reinkarnasi, maka ‘quo vadis’ ilmu pengetahuan tentang Tuhan,
semesta dan sains?
Maka, cobalah semua orang mau menahan diri dari
mengegokan kekhususan agamanya dan Kitab Sucinya masingmasing. Adalah lebih baik untuk bersama-sama serius menghargai
Petunjuk Tuhan tentang spiritualitas yang dikehendaki-Nya dan tak
menolak Petunjuk-petunjuk-Nya hanya karena dicurigai sebagai
kesesatan atau kebohongan belaka. Sedangkan sebagian besar umat
lebih memilih memperolok-olokannya, daripada membaca risalahrisalah yang disampaikan kepada mereka.
Tuhan itu maha menciptakan Sistem dan Hukum-hukumNya. Siapa yang berani menafikan bahwa semesta pun beregulasi
dalam dinamika hukum regulasi ruh? Kalau benda-benda semesta
beregulasi melalui putaran rotasinya, betapa itu menandakan bahwa
semua benda semesta itu ada ruhnya, maka dia bisa berotasi
mengikuti kehidupan alam semesta. Maka, ada Tuhan Yang Maha
Ruh dan yang memberi ruh kepada semua ciptaan-Nya. Dan setiap
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ciptaan-Nya yang diberi ruh oleh-Nya niscaya adalah bagian dari
materi yang mengisi kehidupan di alam semesta yang berotasi. Maka
seluruh sistem kehidupan itu tak ada yang linier, semuanya
mengikuti dinamika hukum regulasi ruh dan hukum reinkarnasi.
Maka jangan meminta kepada ruh yang dikeramatkan untuk
memperantarai doa kepada Tuhan. Sungguh sangat dimungkinkan
ruh-ruh yang dikeramatkan itu sudah terlahir lagi di dunia dan tak
dikenali sebagai figurnya yang lama, yang terkenal dan yang
dikeramatkan. Maka doa itu pun tersia-sia tak sampai kepada
Tuhan. Karena mana Tuhan mau mempedulikan doa-doa melalui
cara seperti itu? Bukankah Tuhan sudah melarang agar tak
menduakan dirinya?
Bila memahami kehidupan itu dengan logika linier misalnya
hanya Neraka atau Surga saja, maka sesungguhnya tak akan ada
orang yang bisa selamat dari Neraka. Bila demikian bagaimana
menjelaskan banyak ayat-ayat suci di dalam Al Quran yang
menyatakan bahwa “ Allah menyesatkan siapa-siapa yang ingin
disesatkan-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa-siapa yang
ingin diberinya petunjuk”.
Bila hanya dengan logika linier, bagaimana menjelaskan
ayat-ayat semacam ini? Adakah Tuhan pilih kasih? Sedangkan Dia
adalah Tuhan Yang Maha Mutlak Keadilan-Nya terhadap seluruh
makhluk-Nya dan sebagaimana janji yang telah dinyatakan-Nya, Dia
tak akan merugikan hamba-hamba-Nya. Demikianlah ayat-ayat yang
menyatakan Dia akan menyesatkan siapa-siapa yang ingin
disesatkannya ini berlaku kepada mereka yang sedang berada di
‘titik turun’ dalam regulasi kehidupannya oleh karena karma-karma
buruknya. Sedangkan orang-orang yang diberi petunjuk adalah
orang-orang yang sedang berada di ‘titik naik’ dalam regulasi
kehidupannya oleh karena perbuatan-perbuatan baiknya.
Demikianlah, Tuhan menciptakan seluruh kehidupan, baik
yang materi maupun immateri, yang ruh maupun yang jasad.
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Semuanya memiliki sistem dan aturan yang sangat akurat dan dalam
sistem perimbangannya yang sangat matematik dan sangat terukur,
dan tak ada yang terlepas dalam keliputan Perhitungan-Nya.
Kami ini sudah dibimbing oleh Paduka Ruhul Kudus
untuk mengimani hukum reinkarnasi dan dia telah pula
memperlihatkan ayat-ayat tentang reinkarnasi di dalam Al Quran
yang jumlahnya sesungguhnya cukup banyak. Maka untuk apa lagi
berdebat tentang ada atau tidaknya hukum reinkarnasi dan
menyatakan Islam tak mengajarkan hukum reinkarnasi karena itu
dianggap sebagai ajaran Hindu? Dan kepada umat Hindu, berbagilah
ilmu tentang reinkarnasi bagi mereka yang belum memahaminya
agar semua umat hidup dalam damai dan kasih.
Dan ketika Eden tampil menyatakan tentang hukum
reinkarnasi,
semua
pihak
pun
menganggap
kami
mencampuradukkan agama dan dianggap sebagai penodaan agama.
Alangkah gampangnya mendakwakan penodaan agama tanpa mau
melihat esensi dari apa-apa yang diwahyukan Tuhan pada saat ini.
Kalau mau mempertahankan keimanan bahwa dalam Islam tak ada
hukum reinkarnasi, ya tak apa. Silahkan saja. Tapi bagaimana
memijakkan kemutlakan keyakinan atas Kemahaesaan Tuhan Seru
Sekalian Alam secara konkrit tanpa melalui pengamatan sains yang
sejalan dengan spiritualisme, dan tanpa memadukan hukum semesta
dan hukum kehidupan makhluk-makhluk-Nya? Padahal semua
makhluk itu hidup bersama-sama di alam semesta.
Hukum reinkarnasi bukan Eden yang membuatnya. Kami
hanya menerima Ketentuan Hukum-hukum Tuhan untuk Surga-Nya
dan kalau kami menyampaikan ke publik melalui Facebook seperti
ini, itu karena ada hal yang mewajibkan kami untuk menjawabkan
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dan niscaya kami menjawab
pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan pengetahuan yang
diberikan Tuhan kepada kami.
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Tuhan senantiasa memberlakukan Dalil-dalil Hukum-Nya
atas hal apa saja di dunia ini. Ada pun apabila tidak mengerti tentang
hukum reinkarnasi dan hukum regulasi ruh, bagaimana Anda bisa
memahami Sikap Tuhan dalam meregulasikan seluruh kehidupan di
Semesta-Nya?
Semesta itu senantiasa berada dalam regulasi kelahiran dan
kematian, kerusakan dan pemulihan, pembaharuan dan penyegaran.
Itulah keniscayaan semesta dan itulah hukum Tuhan. Dalam
menghadapi fenomena proses kekiamatan bumi ini, apakah Anda
mau memilih ada pembaharuan atau kehancuran total? Bagi Tuhan,
tentu Dia memilih penyelamatan, dan itu niscaya melalui
pembaharuan yang mendasar. Kalau tidak seperti itu, bagaimana
menyudahi fanatisme agama yang sudah menyatu, yang berujung
pada konflik agama, radikalisme dan terorisme?
Tuhan Maha Kuasa menciptakan apa pun termasuk
pembaharuan Dalil-dalil Hukum-Nya, apalagi Tuhan justru lebih
memilih mengakurkan semua keyakinan. Dan niscaya itu lebih baik
dan bermanfaat bagi semua umat beragama.
Jadi benarlah bahwa Tuhan itu Maha Kuasa untuk
menciptakan apa pun dan siapa pun, tetapi Tuhan memiliki sistem
yang baku di dalam mencipta sebagai sunnah yang telah digariskanNya dan Dia tidak pernah mengingkari atau keluar dari frame yang
telah dibuat-Nya itu, mulai dari unsur yang terkecil dari yang
terkecil, yang terbesar dari yang terbesar. Semua itu memiliki sistem
yang baku.
Demikianlah seluruh alam semesta dari yang terkecil hingga
terbesar berjalan dalam kebakuan sistem yang utuh dan sempurna,
beregulasi dalam keabadian. Dan semuanya terkorelasi secara
sempurna, tak ada yang tak terkorelasi antara yang satu dengan yang
lainnya. Demikian adanya korelasi atau keterhubungan sempurna di
antara satu dan lainnya, menjadikan proses pengaturan dan
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pengendalian secara simultan atas semuanya teradakan dengan
sempurna.
Tuhan telah mengatur Hukum-hukum Semesta-Nya dengan
cermat dan maha sempurna. Para ilmuwan ateis itu sangat kagum
dengan kemahacerdasan semesta, karena mereka telah melihat
bahwa unsur dari yang terkecil di antara yang terkecil
(mikrokosmos) hingga bintang yang paling terbesar itu memiliki
kecerdasan sendiri dalam meregulasi kehidupan semesta di dalam
dirinya.
Pertanyaannya adalah mengapa setiap unsur itu seperti
memiliki kecerdasan sendiri? Sesungguhnya itu semua bisa berjalan
secara sistemik karena setiap benda itu mengandung Ruh Tuhan.
Dan semua hal dipergulirkan Tuhan dalam tatanan hukum alam
semesta yang kini kita ketahui, bahwa ada hukum regulasi ruh dariNya. Bahwa semua hal di alam semesta itu bersistem kehidupan
sesuai dengan orbitnya masing-masing. Karena masing-masing
memiliki ketentuan jenis ruhnya masing-masing yang sesuai dengan
habitat dan kefungsiannya sebagai benda semesta atau sebagai
makhluk hidup.
Kontribusi ruh semesta memberi kehidupan bagi ruh
makhluk hidup dan ruh alam seperti halnya gunung, lautan, sungai,
tanah, air hujan dan awan. Maka sesungguhnya semua ciptaan
Tuhan yang mana pun dalam hukum alam saling memberikan
kontribusinya. Manusialah yang penuh dosa sehingga tega merusak
alam lingkungannya, kemudian kiamat pun akan merusak sistem
alam semesta yang terkait. Demikian semua kehidupan itu ada
karena diberi ruh oleh Tuhan Yang Maha Ruh.
Jadi sesungguhnya bukan karena semata-mata setiap benda
itu memiliki sistem kecerdasannya sendiri-sendiri, tetapi karena ada
Tuhan Yang Maha Ruh yang memberikan ruh kepada semua
ciptaan-Nya. Bila ruh unsur-unsur itu tak terikat dengan Ruh
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Ilahiyah, maka kecerdasannya itu bisa akan saling memangsa, dan
kemudian akan terjadi kevakuman dan kehancuran sehingga sampai
pada titik ketiadaan. Itulah keparsialan para ilmuan ateis dalam
melihat pola dan sistem kerja semesta.
Keseimbangan dan kelanggengan itu tercipta dan terikat
secara seksama dengan Ruh Tuhan. “Tuhan tak bermain dadu ketika
menciptakan semesta”. Karena Tuhan Yang Maha Ruh memberikan
ruh kepada setiap unsur ciptaan-Nya, maka itulah mengapa setiap
benda di alam semesta ini memiliki pola dengan sistem
kecerdasannya sendiri. Dan seluruh ruh partikularitas di alam
semesta ini terhubung dengan universalitas Ruh Tuhan, tak ada
pengecualian. Oleh karena itu, tak terjadi sedetik pun kevakuman di
alam semesta ini karena setiap kali ada kerusakan, maka dengan
sendirinya akan terbit pemulihan dan pembaharuan, begitu
seterusnya dan seterusnya.
Pengendalian Tuhan melalui pembagian ruh kepada setiap
unsur itulah yang tak dilihat oleh para ilmuwan yang ateis. Oleh
karena itu sejauh-jauhnya pencapaian mereka, tetap saja parsial dan
tak menemukan keutuhan kehakikatannya. Karena itulah Tuhan
menyibakkan khazanah Semesta-Nya pada saat ini melalui UtusanNya, dan itulah salah satu Mukjizat Surga.
Dia-lah Al-Muhith , Dia-lah Yang Maha Meliputi, tidak ada
yang di luar keliputan diri-Nya. Dia-lah Tuhan yang tidak ada satu
pun yang menyerupainya, tetapi tidak ada yang bukan Dia di dalam
keliputan Semesta-Nya. Gelap dan terang, dipergulirkan di dalam
rotasi perputaran semesta-Nya dan seluruh makhluk-Nya seperti
manusia, jin, iblis dan malaikat. Dan seluruh makhluk-Nya berjalan
dalam rotasinya yang siklikal, yang dipergilirkan antara satu dengan
yang lainnya. Itulah hukum regulasi ruh dan hukum reinkarnasi
sebagai penjelasan Tuhan terhadap Kemahaadilan-Nya dan
Kemahasempurnaan-Nya.
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Dan di saat Tuhan membuka Surga-Nya itulah, maka
pengetahuan itu disampaikan-Nya kepada manusia saat ini lewat
Utusan-Nya. Maka Tuhan pun membangkitkan ruh-ruh para
Utusan-Nya, maupun para pemimpin negeri untuk dimintai
pertanggungan jawab atas karma dan darmanya, sekaligus darinya
Tuhan menjelaskan hukum-hukum karma maupun darma, pahala
maupun dosa. Demikian kisah perjalanan hidup mereka yang pernah
mengisi sejarah kehidupan manusia itu, dijadikan Tuhan sebagai
salah satu materi isian Kitab Suci Kehidupan yang dituliskan di Eden
tentang hukum regulasi ruh dan hukum reinkarnasi.
Ruh yang sedang berjalan ‘menaik’ atau sedang berjalan
‘menurun’ dalam rotasi perputarannya baik yang antagonis maupun
yang protagonis dihadirkan Tuhan untuk menjadi penjelasan bagi
umat
manusia
tentang
pahala
dan
dosa
serta
pertanggungjawabannya.
Sungguh banyak di antara kami, yaitu kaum Eden yang total,
baik budi pekertinya dan baik pula pengabdiannya, tapi tak dapat
melanjutkan perjalanan bersama kami. Karena sebagian besar
mereka adalah orang-orang yang mulia ruhnya tapi sedang berjalan
berbalik arah sehingga tak kuat bertahan. Karena perputaran ruhnya
sedang menuju penurunannya, searah jarum jam yang berputar
menurun.
Adapun ruh yang bisa bertahan disucikan adalah ruh-ruh
yang sedang berjalan mendaki dari ‘titik nadir’ jalan turun. Maka
kami yang bisa bertahan ini, niscaya sudah pernah menjadi makhluk
Neraka. Kalau tidak, kami tak bisa bertahan untuk tidak tergoda
untuk melakukan dosa atau kesalahan yang fatal sehingga harus
keluar dari Eden.
Demikian segelintir kami yang saat ini bertahan adalah
orang-orang yang ruhnya dahulu kala adalah ruh orang-orang yang
ternista dan sedang berjalan menaik menuju kepada kemuliaan.
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Karena itulah kami memiliki ketahanan. Tetapi tak ada satu pun di
antara kami yang dapat memastikan dirinya dapat terus bertahan
dari proses pensucian ini. Adakah kami semua dapat terus bertahan?
Semua itu terpulang kepada Tuhan, Allahu a’lam bi al shawab.
Tentu saja banyak varian yang harus disisir satu per satu
sebagai penjelasan tentang pensucian di antara kami, apakah itu
kesuksesan maupun kegagalan kami di dalam meniti Takdir Tuhan
ini. Di dalam Kemahamutlakkan Sistem-Nya dalam meregulasi dan
merotasi seluruh kehidupan makhluk-Nya ada relativitas di
dalamnya karena terdapat begitu banyak kompleksitas kehidupan
ruh di dalam Semesta-Nya, sehingga memiliki varian yang sangat
banyak.

Tak Ada Keawalan Semesta karena Alam Semesta Tak
Berawal dan Tak Berakhir
Dia-lah Tuhan Yang Maha Tetap namun Dia juga adalah
perubahan itu sendiri. Lihatlah Semesta-Nya, itulah tajallilyah-Nya,
yang tidak sedetik pun tidak mengalami pergerakan dan perubahan.
Tetapi setiap pergerakan dan perubahan semesta yang jumlahnya
trilyunan dan tak terbatas tetap terjalin secara sinergi antara yang
satu dengan yang lain dalam kesimultanan yang utuh. Dia-lah AlMuid, Yang Maha Mengulangi, dan menjadikan hukum-hukum
pengulangan sebagai sistem Semesta-Nya sehingga segala ciptaanNya berotasi dalam kesempurnaan dan terus bergerak dan berjalan
dalam rotasi se arah jarum jam yang tak pernah berjalan berbalik
arah.
Untuk mudahnya, dapat dibayangkan alam semesta itu
sebagai tubuh manusia atau seorang ibu yang mengandung bayinya.
Maka segala sesuatunya di tubuh itu memiliki keterhubungan, dari
sistem syarafnya, hormonalnya, peredaran darahnya dan lain
sebagainya. Apabila terjadi distorsi atau keterputusan satu bagian
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kecil saja, maka akan terjadi masalah. Demikian seluruh alam
semesta, di dalam keseimbangan yang harmoni karena ada Hukumhukum Tuhan yang mengaturnya.
Di dalam sistem regulasi ada siklus, pola pengulangan, rotasi
dan tidak ada yang bisa berbalik. Matahari kalau meledak akan
menjadi materi kecil-kecil, demikian pula manusia. Tuhan mengatur
seluruh kehidupan dengan sistem regulasi ruh dan reinkarnasi
sebagai basis hukum semesta yang ditetapkan-Nya.
Bacalah baik-baik seluruh Kitab Suci Tuhan dari Veda, Al
Kitab dan Al Quran. Pernahkah Tuhan menjelaskan di ayat-ayat
tersebut bahwa alam semesta itu tercipta dari ketiadaan? Di dalam
Penjelasan-Nya mengenai keterciptaan alam semesta, Tuhan
menjelaskan bahwa keterciptaan itu dari sesuatu yang telah ada, dan
bukan dari ketiadaan.
Mukjizat Tuhan bernuansa kegaiban yang bekerja atau
mewujud, niscaya bukan dari kehampaan. Ada ion-ion yang
bermuatan positif dan negatif yang saling mengikat menjadikan
sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Walaupun itu terwujud dari
ketiadaan sebagai simbol Kemahapenciptaan Tuhan, demikian selalu
ada unsur-unsur materi di alam yang terolah untuk perwujudan
mukjizat itu. Ada ruh yang terpasang untuk memberikannya
kehidupan yang bisa mewujudkan entitas yang dimaksudkan untuk
suatu kefungsian atas sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Maka selalu
ada materi, energi dan ruh yang terpakai untuk digunakan menjadi
Mukjizat Tuhan.
Tidak ada keterciptaan dari
kehampaan karena
sesungguhnya kehampaan itu tidak ada. Selalu ada unsur-unsur
semesta berupa energi dan massa serta ruh. Ketika Tuhan
berkehendak menjadikan suatu mukjizat, maka Tuhan memberikan
kapasitas ruh yang lebih besar muatannya di dalam energi itu,
sehingga terjadi percepatan (akselerasi) keterwujudan dari apa-apa
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yang menjadi Kehendak Tuhan. Sehingga terjadilah suatu kejadian
atau keterciptaan yang di luar kebiasaan, itulah yang disebut
mukjizat.
Jadi sesungguhnya kemukjizatan itu sendiri berada di dalam
satu sistem yang telah ditetapkan Tuhan dalam mempergulirkan
kehidupan. Namun pemberian ruh yang besar untuk terjadinya
proses percepatan yang di luar kebiasaan atau biasa disebutkan
sebagai mukjizat, itu adalah Hak Prerogatif Tuhan semata.
Kalau ada manusia yang bisa membengkokkan sendok,
membuat pusaka berdiri atau melayang itu adalah sekedar
pertunjukkan akrobatik makhluk ruh. Bisa dibayangkan bahwa jin
yang tak terwujud itulah yang sesungguhnya mengusung benda itu,
sehingga terlihat melayang dan jin juga bisa menggunakan
persenyawaan-persenyawaan kimia di alam untuk melakukan
sulapan membengkokkan sendok atau apa pun yang diperagakan
oleh para pesulap atau mentalist dengan bantuan jin. Semua itu
hanyalah olah hukum alam yang bisa terpakai oleh makhluk ruh di
alamnya.
Ruh seorang pesulap atau mentalist tak bisa digunakan
untuk melakukan sesuatu di luar dirinya. Yang ada ialah mendapat
bantuan kekuatan magis dari makhluk ruh. Adapun bila para jin
mau dikenali sosoknya, maka yang terlihat hanyalah kelebatankelebatan hantu, dan itu pun menggunakan persenyawaanpersenyawaan dalam hukum alam. Mencari hantu dengan peralatan
teknologi itu sangat dimungkinkan karena kapasitas kamera saat ini
sudah memungkinkan. Demikian sekarang ini adalah zaman tabir
gaib terbuka, dan itulah fenomena akhir zaman. Betapapun Hak
Prerogatif Tuhan atas penciptaan tak bisa ditembus oleh teknologi
secanggih apa pun, karena manusia tak bisa menciptakan ruh dan
energinya.
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Adapun itu benar, karena manalah ada kuasa yang lain yang
menciptakan keseluruhan alam semesta kecuali Tuhan Yang Maha
Mencipta. Adapun manusia hendaknya mau menyadari takdirnya
sebagai manusia yang terbatas ilmunya. Karena kalau mau mengusut
bagaimana Tuhan menciptakan dirinya dan bagaimana keterciptaan
awal semesta, maka tingkat kecerdasan manusia takkan pernah
terpuaskan, walau bisa membuat bola yang bisa hidup dan bisa
melakukan berbagai hal.
Demikian Tuhan Yang Maha Kuasa selalu akan membatasi
makhluknya dari mengetahui segala yang terhakikat tentang diriNya, kecuali kalau dipertimbangkan ada manfaatnya untuk hal-hal
yang lebih baik untuk kehidupan manusia dan seluruh hidupnya.
Karena manusia selalu ingin tahu apa saja.
Ayat-ayat Tuhan tentang penciptaan semesta hanya
menjelaskan bagaimana proses alam semesta itu terbentuk dan
tercipta, tidak berbicara bahwa penciptaan semesta itu dari
ketiadaan (creatio ex nihilo).
Adapun keawalan dan keakhiran adalah dalam terminologi
keterciptaan ciptaan-ciptaan-Nya. Tuhan tak pernah terciptakan dan
ada keawalannya. Kalau itu tetap mau diusut, jangan beriman
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Mencipta.
Perhatikan dengan teliti bagaimana Al Quran menjelaskan tentang
penciptaan alam semesta.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Fushshilat ayat 11:
11. Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih
merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan
kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut
perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa".
Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka
hati".
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Hukum regulasi ruh bisa menjawab ayat ini bahwa semua
takdir sudah tertata melalui sistemnya. Dan semua makhluk atau
benda berada di dalam takdirnya tanpa bisa menolak atau terpaksa.
Bagaimana menolak menjadi iblis kalau dia sendiri sudah berada di
takdirnya tanpa bisa menolak. Seperti bagi yang lahir di keluarga
miskin, bisakah dia memilih takdirnya? Demikian pun ruh yang
bertakdir menjadi bumi atau langit, mereka pun tahunya telah
menjadi bumi atau langit dan hidup menurut Ketetapan Perintah
Tuhan atasnya.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Anbiyaa ayat 30:
30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui
bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu
adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan
antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala
sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada
juga beriman?
Dari kedua ayat ini Tuhan menjelaskan proses terbentuknya
langit dan bumi dari yang sudah ada dan bukan keterciptaan dari
ketiadaan (creatio ex nihilo). Alam semesta dan benda-benda
semesta pada awalnya adalah satu kesatuan, kemudian terjadi
ledakan yang maha dahsyat. Itulah yang kemudian populer disebut
dengan ledakan Big Bang, sebagaimana saya sebutkan di atas, Ruhul
Kudus menyatakan bahwa itu bukan keawalan semesta, tapi proses
pengembangan semesta dan merupakan proses regulasi ruh dan
reinkarnasi semesta.
Setuju atau tidak setuju Anda terhadap hukum-hukum
reinkarnasi dan regulasi ruh, itu adalah pilihan Anda. Kewajiban
kami hanya memaparkan dan menyampaikan apa-apa yang Tuhan
sampaikan tentang Rahasia Semesta-Nya, yang saat ini sedang
dibukakan-Nya kepada umat manusia, agar manusia mengenal
Tuhannya Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya. Demikian agar
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manusia khusyuk mengagungkan Kemahabesaran-Nya sehingga
kalimat “Allahu Akbar” ditempatkan di dalam kemuliaan yang
semestinya, bukan digunakan untuk mengobarkan semangat
peperangan dan perbuatan anarkis di antara sesama manusia.
Jadi Big Bang itu bukan pengawalan penciptaan, tapi lebih
tepatnya adalah proses reinkarnasi semesta dan terjadinya
pengembangan semesta. Alam semesta adalah tajalliyat Ilahi, dan
dia berada dalam Kekekalan Ilahi. Karena itu tak ada manusia, jin
dan malaikat yang mengetahui keawalan penciptaannya,
sebagaimana yang dinyatakan Al-Quran.
Para filsuf alam dan juga Aristoteles berpendapat bahwa
‘materi asal’ yang merupakan asal muasal dari terwujudnya alam
semesta ini, itu tidak dicipta melainkan dia ‘ada’ dengan sendirinya.
Pandangan inilah yang ditolak oleh para filsuf Islam karena dengan
tandas Kitab Suci Al Quran menyatakan bahwa Tuhan itu adalah
Pencipta (Khalik). Karena itu mereka menyatakan keyakinan bahwa
‘materi asal’ itu tak dicipta bertentangan dengan Sifat Tuhan Yang
Maha Mencipta. Demikian mereka beranggapan bahwa keseluruhan
alam semesta itu diciptakan Tuhan. Itulah pandangan sebagian
besar filsuf Islam.
Bila alam semesta diciptakan, maka timbul pertanyaan ,
sejak kapankah alam semesta itu diciptakan? Maka terjadilah
perdebatan sengit yang tak berujung pangkal hingga saat ini
mengenai kapan waktu alam semesta itu diciptakan. Perdebatan ini
tentu sungguh menguras energi dan waktu. Perdebatan panjang para
filsuf Muslim tentang penciptaan awal semesta dari zaman ke
zaman, bahkan hingga kini para ilmuan menyatakan energi itu
merupakan dasar asal muasal terbentuknya materi dan alam
semesta. Dan hingga kini para ilmuwan masih berjibaku untuk
menemukan kapan pengawalan penciptaan itu. Dan mereka terus
berambisi dengan segala penemuannya untuk menemukan keawalan
semesta dengan berbagai macam penemuan dan simulasinya. Dan
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yang terakhir mereka menemukan teori yang populer dikenal dengan
teori “Partikel Tuhan”.
Sebagian besar iImuan itu kini cenderung ateis, maka alihalih menemukan ‘kapan awal penciptaan’, sangat dimungkinkan
yang didapatinya malah materi pemusnah massal yang bisa lebih
dahsyat daripada bom atom dan nuklir. Penemuan mereka bukan
tertuntun untuk kesejahteraan tapi malah untuk kemusnahan.
Bukan kepada kemajuan, tetapi malah menuju kepada kehancuran.
Demikian perkembangan sains pun saat ini juga sudah sangat
mengkhawatirkan karena tak menempatkan Tuhan sebagai sumber
etika dan moralitas universal sebagai landasan berpikirnya.
Sementara itu di sisi yang lain ada fanatisme agama,
mengatasnamakan Tuhan dan Surga tapi menimbulkan ketakutan
dan mendatangkan kehancuran. Demikian kondisi saat ini yang
serba menggamangkan di semua lininya. Sedangkan agama dengan
segala kefanatikan umatnya, bukannya memberikan solusi, tetapi
justru membuat suasana menjadi semakin rumit. Karena darinya tak
lagi dapat dipilah perjuangan Ilahiyah dengan fanatisme keegoan
kebenaran dirinya dan kelompoknya. Yang dikiranya sedang
memperjuangkan Tuhan tapi sesungguhnya yang diperjuangkannya
adalah tuhan bagi kelompoknya, tuhan yang sudah dikooptasi dan
terpenjara dalam dogma.
Demikianlah dalam kondisi yang sungguh menggamangkan
dan memprihatinkan ini, Tuhan Yang Maha Baik menurunkan
Malaikat Jibril dengan membawa ilmu dari-Nya dan kewenangan
untuk mengatasi keadaan. Malaikat Jibril Ruhul Kudus memecah
perdebatan tak berujung pangkal tentang asal mula semesta dan
menyatakan bahwa ‘materi asal’ itu, memang tak dicipta. Karena
yang disebut materi asal itu sesungguhnya adalah Ruh Ilahi yang
telah ada dan meliputi seluruh kehidupan di alam semesta. Dan ruh
itulah yang membuat segalanya menjadi ada. Oleh karena itu jauh
lebih baik apabila manusia itu tidak memasuki ‘Wilayah Tuhan yang
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tak berwaktu’. Oleh karena itu, sejauh-jauhnya manusia berimajinasi
dan berpikir, tak akan pernah sampai manusia itu mengetahui
pengawalan semesta.
Malaikat Jibril menyatakan, ”Jangan bertanya soal keawalan
alam semesta karena alam semesta itu tak memiliki keawalan,
karena kekekalannya ada bersama Kekekalan Tuhan. Alam semesta
itu dengan segala kehidupan di dalamnya itu selama-lamanya ada
dan tak memiliki keberakhiran, karena alam semesta itu
sesungguhnya adalah Pengejawantahan Tuhan Yang Maha Esa”.
Bagaimana mungkin alam semesta itu berawal, kalau sesungguhnya
alam semesta itu adalah Tajalliyah Tuhan sendiri.
Maka adalah jauh lebih baik menjadikan seluruh energi dan
kemampuan yang dimiliki umat manusia saat ini untuk melestarikan
semesta-Nya dan mempersiapkan dirinya dari segala musibah dan
bencana di bumi yang tak akan lagi berlaku surut dengan cara
bersuci dan menghadirkan kehidupan yang damai, kehidupan Surga.
Demikian agar banyak manusia yang terselamatkan untuk memasuki
peradaban berikutnya. Karena saat ini kita, umat manusia, sedang
berada di siklus balik perputaran semesta, bumi sedang mendaur
ulang dirinya. Dan dalam bahasa agama, bumi ini sedang dalam
proses menuju kiamatnya dan memasuki babak barunya.
Semua perubahan yang terjadi di alam semesta melibatkan
semua unsur alam semesta di dalamnya, dari materi yang terkecil
hingga yang paling terbesar juga melibatkan ruh-ruh dari seluruh
materi tersebut. Pendek kata, perubahan itu juga diikuti perubahan
di alam ruh karena keduanya adalah satu kesatuan yang tak
terpisahkan. Maka pada saat ini juga terjadi perguliran dan
perubahan dan habitat pada seluruh makhluk Tuhan.
Maka dalam kondisi seperti ini, yang terbaik adalah
menjalani kehidupan suci, jauhi dosa sejauh-jauhnya karena itulah
jalan keselamatan. Tak ada jalan berbalik, sekali Anda kehilangan
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kemuliaan hidup apalagi kehilangan kemuliaan sebagai manusia,
maka sulit untuk jalan kembali kepada kemuliaan. Maka jadikanlah
setiap momen kehidupan itu menjadi berarti, utuh dan jangan
menyia-nyiakannya.
Demikianlah Tuhan telah menyatakan Kemahawujudan-Nya
sebagai Tuhan Yang Tunggal dalam Wujud-Nya Yang Maha Bulat
dan Berotasi, di mana seluruh sistem di alam semesta ini mengalami
rotasi dan tersesuaikan dengan Rotasi Tuhan sendiri. Demikian
dinamika sistem dan hukum alam sesuai dengan dinamika Rotasi
Tuhan dan berdinamika dalam pola pengulangan dan bersiklus.
Itulah yang disebut sistem regulasi ruh. Di situlah Kemahaadilan
Tuhan terhadap seluruh ciptaan dan seluruh makhluk-Nya menjadi
nyata.
Lalu adakah kami yang sedang menyampaikan dan
menyatakan Kemahaagungan Tuhan dengan segala Sistem-Nya yang
maha sempurna, dan memuliakan semua Kitab-kitab Suci Tuhan
karena semua Kitab Suci Tuhan dari Veda sampai Al Quran memiliki
benang merah sebagai sebuah kesinambungan kewahyuan yang
sama, masih ingin dituduhkan melakukan penodaan agama dan
sinkretisme
dalam
pengertian
mengaduk-aduk
agama?
Sesungguhnya tidaklah patut bagi sesama umat beragama untuk
bertikai dan saling menghakimi karena memutlakkan kebenarannya
dan menafikan yang lainnya. Betapapun Eden selama ini dimusuhi
dan dituduh sesat dan Paduka Bunda harus menjalani pemenjaraan
dua kali oleh karena dianggap telah menodai dan menistakan agama.
Sementara sesungguhnya Malaikat Jibril Ruhul Kudus
datang untuk menandaskan dan menkongkritkan Kemahaesaan
Tuhan dan Kemahatakterhinggaan-Nya dan menjelaskan Sistem
Hukum-hukum Tuhan di dalam Kitab-kitab Suci-Nya. Darinya
hukum-hukum itu dapat terjelaskan dan menjadi terlihat nyata, dan
empiris bukan sebagai sesuatu yang mengawang tak dapat dipahami.
Darinya dapat terjelaskan segenap Hukum-hukum Tuhan di dalam
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Kitab Suci-Nya itu berkorelasi dengan hukum-hukum alam
kauniyah.
Maka, baik Firman Tuhan yang kauniyah maupun yang
qauliah menjadi menyatu dan tidak bertentangan dengan
penemuan-penemuan sains modern bahkan ia menyempurnakan
penemuan sains modern, yang pada saat ini beberapa ilmuan masih
mencari-cari bentuk alam semesta sebagaimana ilmuan-ilmuan dari
MIT (Massachusetts Institute of Technology) mensimulasikan alam
semesta dalam bentuk kubus sehingga jangkauan pengetahuan pun
masih terbingkai dalam “bentuk kubus”. Padahal Tuhan menyatakan
bahwa keliputan alam semesta itu bentuknya bulat.
Dan sesungguhnya, Malaikat Jibril Ruhul Kudus pun telah
memberitahukan kepada kami bahwa di alam semesta ini tak
terhingga kehidupan itu banyaknya. Dan kehidupan itu tak hanya di
bumi ini saja, karena bumi-bumi Tuhan yang didiami umat manusia
itu bertebaran banyaknya. Di setiap tata surya di mana ada matahari
juga ada bumi yang seperti ini. Malaikat Jibril bertanya kepada
kami, ”Adakah kalian semua bisa menghitung berapa banyaknya
bintang di jagat semesta Tuhan? Bila kalian tak bisa menghitungnya,
maka sebanyak itulah bumi dengan matahari-mataharinya”.
Malaikat Jibril dan Ruhul Kudus pun sesungguhnya tak
hanya satu tapi juga banyak, karena di setiap bumi ada Ruhul
Kudusnya sendiri. Masing-masing mendapatkan tugas dan tanggung
jawab menjaga dan melanggengkan alam semestanya. Dengan
demikian di bumi-bumi yang lain juga ada Ajaran Tuhan yang
mengatur kehidupan masyarakat di sana. Jadi Ajaran Tuhan itu
sangat banyak di bumi-bumi yang lain. Jadi janganlah memutlakkan
dan mengegokan kebenaran agama dan keyakinan. Sebagaimana ada
pepatah yang sangat terkenal untuk menjadikan diri rendah hati
bahwa “di atas langit masih ada langit”.
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Apa yang telah Tuhan sampaikan pada manusia sungguh tak
seberapa apabila dibandingkan dengan Ilmu Tuhan Yang Maha Tak
Terhingga keluasannya. Dan Tuhan menyatakan di dalam Kitab
Suci-Nya Al Quran bahwa perbendaharaan Ilmu-Nya itu ada di SisiNya. Dan Dia akan menurunkan perbendaharaan Ilmu-Nya itu
kepada siapa-siapa yang dikehendaki-Nya. Karena itulah Tuhan
memerintahkan Nabi Muhammad agar menyatakan kepada umat
manusia bahwa perbendaharaan Ilmu Allah itu tidak ada padanya,
tetapi ada di Sisi Tuhannya. Dan bahwa apa-apa yang telah
disampaikannya hanyalah sebatas apa-apa yang telah diberitahukan
kepadanya. Dan itu diabadikan di dalam Al Quran, Surat Al An’am
ayat 50.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al An’am ayat 50:
50. Katakanlah: "Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa
perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku
mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan
kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti
kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: "Apakah
sama orang yang buta dengan orang yang melihat?" Maka
apakah kamu tidak memikirkan (nya)?
Bila demikian, maka berendah hati dan berbaik-sangkalah
saat Tuhan menurunkan kembali Wahyu dan Pengetahuan yang
datang dari-Nya, karena semua Kitab Suci dan para Nabi seluruhnya
menyatakan bahwa mereka semua adalah hamba-hamba Allah.
Sungguh sangat jauh mereka dari sikap dan tindak-tanduk mereka
dari keegoan atas kebenarannya, apalagi memaksakan kehendaknya.
Demikian Rencana dan Kehendak Baik Tuhan itu. Darinya,
laju ateisme dan sekularisme yang sedang menjadi trend dan
popular di kalangan kaum terpelajar dapat diatasi. Karena darinya
dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya temuan ilmu itu adalah
sesuatu yang sudah ada di alam, dan alam semesta sendirilah yang
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menunjukkannya kepada para ilmuwan itu. Dan alam semesta itu
adalah Pengejawantahan Tuhan yang paling nyata.
Maka menafikan Tuhan di dalam proses lahirnya sebuah
pengetahuan adalah salah satu bentuk keegoan dan kesombongan
terhadap pengetahuan. Padahal pengetahuan yang ada pada saat ini
belumlah seberapa dibandingkan dengan pengetahuan dari Tuhan
yang dititipkan Tuhan kepada Utusan-Nya.
Secanggih-canggihnya teknologi dan pencapaian umat
manusia saat ini, taklah mungkin dapat membawa umat manusia
keluar dari orbit buminya ini menuju ke bumi yang baru, yang ada di
Semesta Tuhan tanpa Bantuan dan Petunjuk Tuhan yang diturunkan
kepada para Utusan-Nya. Demikianlah Wahyu-wahyu Tuhan yang
terkini tidak hanya sekedar memperbaharui doktrin-doktrin agama,
tetapi juga menyempurnakan pencapaian pengetahuan yang ada
pada saat ini. Itulah Janji dan Rencana Tuhan di dalam Takdir Akhir
Zaman ini.
Kitab Suci Al Quran, Surat Ar Rahman ayat 33:
33. “Wahai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup
menembus ( melintasi ) penjuru langit dan bumi, maka
lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan
dengan kerajaan”.
Dan hanya kekuatan Kerajaan Tuhan-lah yang dapat
mengantarkan manusia keluar dari orbit semestanya menuju bumi
yang baru dengan pengetahuan yang diturunkan-Nya demi
kelanggengan peradaban dan kehidupan umat manusia dari
kekiamatan bumi. Demikianlah Tuhan menyayangi seluruh umatNya.
Dan demikianlah Tuhan menurunkan kembali Malaikat
Jibril Ruhul Kudus untuk membawa tanda-tanda Kebesaran Tuhan
di Akhir Zaman sebagai penggenapan dari Wahyu yang telah
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diturunkannya seperti termaktub di Al Quran Surat Fushshilat
ayat 53.
Kitab Suci Al Quran Surat Fushshilat ayat 53:
53.

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda
kebesaran Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka
sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Alquran itu
adalah benar. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa Tuhanmu
menjadi saksi atas segala sesuatu.”

Maka sesungguhnya kami ini hanya menyampaikan apa-apa
yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk menyampaikannya.
Adapun setiap orang kembali kepada pilihan keyakinannya masingmasing. Semoga kedamaian dan persaudaraan antar umat Tuhan
dapat terwujud di bumi ini. Sekian, terima kasih.

Salam Damai
Mahoni, 8 Juli 2016
Abdul Rachman
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Penyerahan Diri dan Ketundukan
adalah Esensi Semua Ajaran Tuhan

K

epada semua teman-teman, dengan izin dan pengetahuan
dan pengalaman yang Tuhan berikan, saya berupaya untuk
menjawab tanggapan dan pertanyaan yang diajukan
teman-teman. Semoga Tuhan berkenan mengaruniakan kepada saya
kemampuan untuk menjawabkannya dengan tuntas sehingga
darinya terjawabkan apa-apa yang menjadi pertanyaan teman-teman
dan juga mungkin pertanyaan terkait dari khalayak yang lain.
Saya mohon maaf tak semua pertanyaan dan tanggapan saya
muat di sini, hanya beberapa yang saya anggap bisa mewakili saja.
Demikian tulisan ini merupakan kelanjutan tulisan saya untuk
menanggapi beberapa pertanyaan dan tanggapan berikut:
1. Erwin Sobirin: ingat kita disini bicara objek wahyu yaitu alquran yg
diturunkan kepd nabi muhammad sebgi nabi terakhir dan tdk ada
lagi nabi sesudahnya.buka srt maidah ayat 3 hari telah aku
spurnakan untuk kamu sekalian agama dan tlh aku sempurnakan
nilmatku dan aku tlh rela islam sebagai agama kalian.ayat ini
menunjukan bahwa allah tlh menyempurnakan agama islam
agama terKhir buat umat manusia dan nabi muhammad adalah
nabi terakhir.
2. Budi Abdullah: Bagaimana mungkin orang yang tidak menentukan
sikap beragama menafsirkan DALIL2 dari seluruh Agama untuk
membenarkan kata2 NETRAL, UNIVERSAL, JUJUR dst.
Penyempurnaan terahir LAILA HA ILLA ALLAH MUHAMMAD
RASULULLAH dan ISLAM sebagai agama penyempurna dari
agama2
sebelumnya....
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Agama Samawi jelas menyuruh umatnya berbuat baik dan seluruh
warga
negara
WAJIB
mencantumkan
agama...
Syariat dan Hakekat sudah disempurnakan dengan HADIS dan Al
QURAN...
Tidak ADA WAHYU setelah NABI AKHIR ZAMAN. Coba uploud
KTP.nya dikolom agama, klo memang bener2 kosong ??
3. Syaf Agis : Membaca tulisan atau blog nya dul rohman..itu bukan
menjelaskan takdir tuhan..Tpi menyesat kan..kejalan takdir
tuhan..!!! Rupanya banyak org pandai orang pintar menggunakan
akalnya tuk mempertahankan hujahnya.. Sehingga mengklaim
dirinya sebagai manusia pilihan..namun amat disayang kan jauh
dari KEBENARAN.yg telah diajar kan ajaran ajaran Allah swt dan
rosulnya Muhammad saw.
4. Rahmatullah Ya pd tobat aja deh yg jelas Muhammad khatamun
nabiyyin pen.wassalam.E
5. Nurman Kholis: Islam yang belum sempurna dan diturunkan: (1) di
Hindia disebutlah HINDU, (2) kepada kaum keturunan Yahuda
disebut YAHUDI, (3) di Nazaret disebut NASRANI, (4) dibawa oleh
Sidharta Budha Gautama disebutlah BUDDHA, (5) dst.....semua
nama agama besar di dunia dinisbatkan kepada nama tempat atau
nama orang. Penyematan nama-nama tersebut menunjukkan
pada mulanya agama-agama itu agama tauhid....TAPI BELUM
SEMPURNA dan kemudian terjadi penyimpangan hingga muncul
nabi Muhammad SAW penyempurna ajaran tauhid sejak zaman
Nabi Adam as dengan nama ISLAM. Kata yang berasal dari kata
kerja salima (menyelamatkan) dan aslama (berserah diri)...
6. Evie Yana Farida: Terima kasih Rahman 😊, biar sekarang saya
kemukakan juga dalil2 ayat qur'an yg menunjukkan dan
menyatakan bahwa Islam adalah agama pilihan akhir untuk
manusia, dan jika dalam proses perjalanan hidup manusia di dunia
banyak terjadi penyimpangan2 bukan berarti ada agama atau
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ajaran baru yang harus dipanuti, penyimpangan terjadi adalah
karena ulah syetan da jin musuh utama manusia yang memang
tugasnya adalah untuk menyesatkan, dalam berargumentasi
terkait masalah inj, saya tidak ingin menggunakan logika, apalagi
pendapat saya sebagai manusia lemah, terus akan saya rujuk pada
kitab suci saya, tolong simak:
Buka Alquran surat Al-Maidah ayat 3: ....." Pada hari ini telah Aku
sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukup kan
nikmatKu bagimu, dan telah Aku ridhoi Islam sebagai agamamu.."
Ali Imron ayat 19: " sesungguhnya agama di sisi Allah adalah
Islam Ali Imron ayat 85: " dan barangsiapa yg mencari agama
selain Islam tidak akan diterima, di akherat nanti dia termasuk
orang2 yg merugi".
Al Baqoroh ayat 120:" Dan orang2 Yahudi dan Nasrani tidak akan
Ridho kepadamu ( Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama
mereka, katakan lah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk
sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah
ilmu ( kebenaran) sampai kepadamu, maka tidak akan ada
bagimu pelindung dan penolong dari Allah".
Al Baqoroh ayat 42: " dan janganlah kamu campur adukkan
kebenaran dan kebatilan , dan janganlah kamu sembunyikan
kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya".
Ali Imron ayat 102: " hai orang2 yg beriman bertakwalah kepada
Allaah sebenar benarnya taqwa kepadaNya, dan janganlah sekali
kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam".
Terakhir, solusi paling tepat atas apa yg sedang terjadi pada umat
manusia ini adalah terfirman jelas dalam surat An Nisa ayat 59: "
hai orang2 yg beriman taatilah Allaah dan taatilah RasulNYA dan
Ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan oendapat
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tentang sesuatu maka kembalikan lah ia pd Alquran dan as sunnah
jika kamu benar benar beriman pd Allaah dan pada hari kemudian.
Yang demikian adalah lebih utama bagimu danlebih baik
akibatnya. Tidak perlu kita menganalogikan kewujudan Allaah
dengan begini begitu yg sangat komplikasi ,mwujud nya kita,
wujudnya semesta alam sudah menjadi dalil mutlak atas
keberadaanNya.
Kemusyrikan yg seang merajalela pun, tugas kita untuk
meluruskannya dengan menyebarkan ajaran2 yg benar sembari
mengingatkan
tanpa
perlu
mencipta
ajaran
baru.
Netral? Artinya apa? Dalam kehidupan politik boleh2 saja kita
netral , dalam mengarungi kehidupan dunia jni, mana mungkin
kita bisa netral sambil mencaplok caplok ayat sana sini dari
berbagai kitab agama sementara sebagai muslim berdasarkan
ayat2 di atas kita sudah tau jelas dan pasti bahwa hanya qur'an
dan as sunnah solusi kita .mjangan kita mencampuradukkan yg
benar dengan hg batil , jng menyamakan Yahudi, Nasrani dengan
Islam setelah Allaah kemukakan dalil2 ayat2 di atas.
Saya juga bukan lulusan falsafah apalagi perbandingan agama (
dlm kehidupan saya sdh cukup dikerumuni dengan saudara2 yg
bercampur aduk Islam kristen dan budha), jadi saya tidak mampu
memberikan analisa2 yg begitu canggih sesuai dengan pemikiran
dan aliran falsafah ini dan itu..cukup dengan ayat2 diatas sudah
meyakinkan.. Dan akhirnya bismillaah saya pilih agama Islam
sebagai pedoman hidup saya😊.
Mohon pendapat akhi Abdurrahman , apa analisa antum terkait
ayat 2 di atas? Sekali lagi terima kasih ya Rahman...
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7. Anang Azharie Alie: Abdul.......ente bilang gini : Ya Allah...jika
Engkau Yang Maha Benar tunjukkan kebenaran itu pada hamba,
dan tetapkan keimanan hamba hanya kepadaMu ya Allah (dengan
sepenuh hati dan ikhlas mencari kebenaran dari Allah, jangan dari
manusia), dan Jika Muhammad itu benar sebagai Nabi akhir
zaman, maka kuatkanlah kecintaanku hanya kepadanya dan
risalah yang dibawanya ya Allah.... Ente lakukan doa itu dalam
kesunyian malam....hanya dengan Allah Swt. Jika Allah
menghendaki, pasti Allah akan bukakan kebenaran tsb. Tapi
ingat...jika kecenderungan hatimu kepada kebenaran ala otak
manusia, logikanya manusia, maka hidayah tentang kebenaran itu
tdk akan datang. Karena cahaya Allah tdk akan masuk kedalam
hati yang masih mengingkarinya, kecuali terhadap orang yang
sungguh sungguh mencari kebenaran yg real dari kegalauan
hatinya selama ini.
8. Anang Azharie Alie: Baca dan fahami kebenaran di dalam Al
Qur'an sampai tamat...lakukan berulang ulang....pasti ente
kembali taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW.
Kepada semua teman-teman yang saya cintai, juga kepada
guru saya yang saya hormati Ustadz Anang Azhari Alie, saya ucapkan
terima kasih atas segala perhatian, cinta, dan doanya. Saran yang
Ustadz sampaikan agar saya selalu berdoa dan memohon petunjuk
di dalam keheningan dan kesunyian itulah sesungguhnya yang selalu
saya lakukan setiap saatnya, tak pernah lepas.
Saya merasakan bahwa cinta saya kepada para Utusan-Nya,
kepada Islam dan umatnya, dan Al Quran Kitab Suci-Nya jauh lebih
besar pada saat ini, ketimbang dahulu. Bahkan kini saya dapat
merasakan cinta yang lebih besar lagi kepada seluruh umat Tuhan.
Betapa indahnya cinta itu saya rasakan kini, karena bertambah cinta
itu tanpa ada sekat-sekat yang menghalanginya lagi. Cinta yang
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terlepas dari kecenderungan ashabiyah di antara sesama umat dan
golongan. Cinta kepada semua manusia yang dalam diri mereka
semua ada fitrah Ilahiyah (fitratallahi allati fatarannasa alaiha la
tabdila likhalqillahi zaliladdinul qayyim walakinna aksarannasi
laya’lamun) itulah jalan dan agama yang kukuh, yang dibentangkan
Tuhan untuk manusia, melihat manusia sebagai manusia yang
tercipta atas Fitrah yang cenderung pada kebenaran. Semuanya
tercipta dari Yang Satu dan akan kembali kepada Yang Satu.
Darinya pemahaman akan Tuhan dan semesta-Nya menjadi
semakin luas dan bermakna karena saya tidak lagi dalam
pengembaraan, petualangan pencarian logika dan intelektualitas.
Semua pertanyaan dan pencarian saya terjawabkan oleh Tuhan
melalui Wahyu-wahyu yang sedang diturunkan-Nya. Semua itu saya
dapatkan di Eden bersama Paduka Bunda Lia Eden. Dan sejak itu
saya memutuskan mengabdi kepada Allah sepenuhnya bersama
Paduka Bunda yang diawali dengan melayani orang-orang sakit.
Saya sungguh sudah berbahagia dengan pengabdian itu, menjadi
saksi atas Kewahyuan sambil mengobati orang sakit. Tak terpikir
oleh saya bahwa ternyata Tuhan Yang Maha Baik justru mempunyai
rencana yang sungguh di luar jangkauan pemikiran saya yang
sederhana, maka saya pun menjalankan segala Titah-Nya
sebagaimana sumpah saya kepada-Nya.
Di awal-awal tahun 1997, ustadz juga menjadi saksi, betapa
saya berkeliling dan berdoa, agar Tuhan memberikan kekuatan dan
ketabahan kepada bangsa ini, terkhusus kepada umat Islam agar
diberi kekuatan oleh Tuhan agar dapat melewati segala peristiwa
yang berat yang akan dilaluinya. Terakhir saya ketemu ustadz
bersama Paduka Bunda, saat kami bersilaturahmi ke pesantren
Subulussalam meminta izin untuk berdoa bersama para santri di
sana. Tapi ustadz sedang takziyah ke Gintung karena ustadz Rifai
wafat. Kami pun langsung bergegas pergi ke Gintung untuk takziyah.
Akhirnya kami bertemu ustadz di sana.
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Bagi saya, ustadz tetaplah guru bagi saya karena
pengetahuan dan kebajikan yang pernah saya dapatkan dari ustadz
tak pernah hilang. Namun saat ini saya pun harus jujur dengan apa
yang saya alami dan apa yang saya saksikan dan apa yang saya
ketahui, dan saya tak bisa untuk tidak jujur. Sungguh saya pun tak
bisa lari dan menghindari dari apa-apa yang saya alami,
seberapapun besarnya ketakutan yang saya miliki dalam 20 tahun
perjalanan saya di Eden. Saya tetap harus berkata jujur, karena
hanya itulah yang saya miliki. Bila untuk jujur saja saya tak bisa
memenuhinya dalam kehidupan ini, untuk apa pula saya
menjalaninya lebih lama.
Atas segala apresiasi, keprihatinan, perhatian dan rasa
sayang teman-teman semua kepada saya, saya ucapkan terima kasih,
saya tetaplah teman Anda semua. Namun bila teman-teman semua
bertanya kepada saya tentang pandangan dunia saya (worldview)
dalam melihat kehidupan, maafkan saya kalau saya menjawab dan
memberi kesaksian sebagaimana pengalaman dan pengetahuan yang
ada pada saya saat ini. Dan saya tak bisa tidak menyatakan selain
apa adanya.
Berkaitan dengan Kerasulan dan Amanah Tuhan yang
diembankan kepada saya, biarlah itu menjadi Urusan Tuhan, dan
biarlah waktu dan semesta yang membuktikannya. Karena bila saya
pikirkan pun tak akan sampai saya kepada tanggung jawab itu. Bila
memang itu benar-benar dari Tuhan Yang Maha Benar, maka
niscaya dia akan bertahan di muka bumi ini. Namun bila itu
kebohongan, maka niscaya dia akan hilang semudah hilangnya buih.
Saya hanya bertanggung jawab kepada diri saya untuk menyatakan
apa yang saya alami, apa yang saya saksikan, dan apa-apa yang saya
ketahui.
Apabila diperumpamakan, saya ini seperti berada dalam satu
ruangan yang mengenal dunia lewat jendela yang ada di ruangan itu.
Saya meyakini dan bersikukuh bahwa dunia itu adalah ini dan itu.
Dan saya sudah berbahagia dan nyaman dengan itu semua. Tetapi
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ketika bingkai jendela itu diperbesar, saya semakin kaget dengan apa
yang saya lihat. Ternyata dunia itu tak sebagaimana yang saya
saksikan dahulu. Dan saya semakin kaget lagi ketika saya
diperjalankan keluar dari ruangan itu dan melihat seapa-adanya di
keluasan semesta, tanpa bingkai dan jendela pandang lagi.
Dan ketika teman-teman yang berada dalam suatu ruangan
bertanya kepada saya, maka saya harus jujur dengan apa yang saya
saksikan. Walaupun apa-apa yang saya sampaikan tak mudah untuk
diterima dan dipahami, karena setiap orang telah memiliki
kenyamanannya sendiri-sendiri dengan keyakinan dan pengetahuan
mereka sendiri, dengan pandangan dunianya sendiri-sendiri. Karena
itulah saya tak berpretensi untuk menjadikan orang lain seperti saya,
karena setiap orang punya perjalanan subyektifitasnya masingmasing.
Yang terpokok dan terpenting bagi saya adalah dalam
berbagi pengalaman dan pengetahuan itu tetap berada dalam
“kesadaran yang utuh” sehingga keragaman itu tidak saling
menegasikan, tetapi justru melahirkan kematangan, kedewasaan dan
kearifan. Keragaman itu adalah suatu yang kodrati dan Ilahiyah.
Karena keragaman itulah yang melahirkan keindahan dan dinamika
sehingga kehidupan itu tidak lagi menjadi monoton. Yang penting
keragaman itu jangan terlepas dari kesatuannya, karena bila
terlepas. Dia akan melahirkan kerusakan. Dan kesatuannya adalah
Tuhan semesta alam, yang menciptakan dan mengikat semuanya,
yang kepada-Nya semua kehidupan berpulang.
Sungguh melalui diskusi dan dialog yang sehat, banyak hal
yang bisa dicairkan, banyak kebaikan dapat dihadirkan. Dan dialog
yang sehat itu mengandaikan adanya saling percaya yang didasarkan
pada prasangka baik, bebas dari buruk sangka. Di antara sekian
banyak perbedaan yang kita miliki, semoga ada satu atau dua
kesamaan. Dan mencari titik temu kesamaan di antara perbedaanperbedaan yang tajam pada saat ini di antara umat-umat beragama
adalah jihad bagi kami.
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Adapun bila pada akhirnya tak terjadi titik temu dan setiap
orang tetap meyakini pilihan dan jalannya masing-masing, itu
adalah hak setiap orang. Karena setiap orang berhak untuk memilih
keyakinan masing-masing dan tidak ada otoritas apa pun yang boleh
memaksa seseorang dengan keyakinan dan pilihannya. Karena setiap
diri bertanggung jawab kepada Tuhan dengan pilihan-pilihan
hidupnya.
Seberapapun tajamnya perbedaan di antara kita, saya
berharap agar dialog dan sharing kita ini tetap konstruktif dan
sehat. Karena itu saya tak akan menanggapi debat kusir yang
berorientasi untuk saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain,
karena tak ada kebaikan yang dapat dicapai dari cara semacam itu.
Karena saya ingin membangun pertemanan ini dalam dialog yang
sehat, konstruktif dan bermanfaat, untuk mencari titik temu
kesamaan dari sekian puluh dan ratus perbedaan yang ada di antara
kita.
Oleh karena itu saya berharap kepada teman saya, Budi
Abdullah, untuk tidak mengumbar fitnah kemana-mana dengan
menyebarkan blog Ar-Risalah institute, yang dikomandoi oleh
Hartono Ahmad Jaiz karena terlampau kotor bagi saya untuk
menanggapinya. Sungguh saya bersaksi apa-apa yang dituliskan
tidak sebagaimana yang sebenarnya. Dan tak ada yang dituju dari
fitnah melainkan kerusakan dan kepunahan yang ditujunya. Dan
bukankah fitnah-fitnah itu yang sekarang menghanguskan dunia
Islam? Namun, bila fitnah dan kekotoran dan olok-olok yang
memang ingin Anda pilih, maka biarlah Tuhan yang menjadi saksi
antara saya dan Anda .
Eden itu hanyalah menyampaikan apa-apa yang
diperintahkan Tuhan, tak lebih dari itu. Dan kami tidak pernah
merekrut orang untuk menjadi anggota Eden. Telah 21 tahun Paduka
Bunda menerima Risalah Ilahi, namun jumlah kami yang setia
menjalankan Amanah Tuhan hingga kini hanya 28 orang. Saya tak
berpretensi untuk menjadikan teman-teman seperti saya, karena
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setiap orang memiliki pahala dan kebajikannya sendiri-sendiri
dalam perjalanan ruhnya dan memiliki pertanggungjawabannya
sendiri-sendiri di Hadapan Tuhan.
Adapun saya tidak sedang mengarang-ngarang jawaban
sendiri. Dan dengan sangat jelas saya sampaikan bahwa Malaikat
Jibril-lah yang mengajarkan dan menuntunkan jawaban demi
jawaban kepada kami. Saya ini sesungguhnya tak bisa menulis
artikel, karena itu tak ada satu karya tulis pun yang saya hasilkan
sejak menjadi mahasiswa kecuali skripsi. Saya memang aktivis
gerakan ketika menjadi mahasiswa, tapi saya tak bisa menulis.
Karena itu tak ada artikel bagus yang pernah saya buat sejak
mahasiswa. Tetapi sejak 4 bulan yang silam, Tuhan memerintahkan
saya untuk membuka Facebook dan menjawab segala pertanyaan
tentang Eden. Demikian seketika itu juga ratusan lembar halaman
saya tuliskan. Dan semua tulisan itu sudah ada di dalam pikiran
saya, saya hanya menuangkannya saja apa yang sudah ada.
Apabila itu disebut sebagai karunia kecerdasan dari Tuhan,
demikianlah yang terjadi. Ketika Tuhan mengamanahkan sebuah
pekerjaan kepada saya, Dia pun menganugrahkan perangkatnya agar
saya dapat menunaikan tugas dari-Nya. Tapi, tahukah teman-teman
bahwa kemampuan itu pun seketika dapat dicabut Tuhan apabila
saya melakukan kesalahan dan tidak menepati perjanjian dengan
Tuhan. Demikian Tuhan bisa mengaruniakan kecerdasan dan
mencabutnya kembali. Sebab segala karunia dari Tuhan itu
terpulang kembali kepada tanggapan manusia atas karunia itu.
Maka berkaitan dengan beberapa pertanyaan dan tanggapan
yang teman-teman sampaikan, adalah kewajiban saya untuk berbagi
dan menjelaskannya. Dan apa pun yang menjadi tanggapan temanteman terhadap Eden, itu sangatlah bisa saya pahami. Karena
dahulu pun pemahaman saya juga sebagaimana yang dipahami
teman-teman, apalagi bila itu menyangkut keyakinan dan keimanan.
Saya sendiri pun berproses dan diperjalankan Tuhan cukup panjang
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untuk sampai kepada pengetahuan sebagaimana yang saya yakini
saat ini.
Dahulu pun saya memahami agama Islam dan juga agamaagama yang lain sebagaimana yang teman-teman pahami. Karena
demikianlah pemahaman itu saya dapatkan dari para ustadz dan
kyai di pesantren (semoga Tuhan membalaskan kebaikan mereka),
demikian pula ketika saya belajar di IAIN. Sebagaimana yang
diyakini oleh mainstream umat Islam, doktrin yang saya terima
selama ini adalah bahwa Islam telah sempurna. Maka logikanya tak
akan ada lagi Kewahyuan setelah itu.
Doktrin semacam inilah yang menjadi landasan dan pijakan
yang sangat kukuh sekali dipegang oleh umat Islam, padahal
kesempurnaan Wahyu-wahyu Tuhan itu adalah sebuah keniscayaan
di setiap Kerasulan. Tapi itu tidak berarti bahwa Wahyu Tuhan tidak
akan turun lagi setelahnya. Jadi doktrin “Tak ada lagi Kewahyuan
setelah Nabi Muhammad”, adalah doktrin yang dibangun oleh umat
sendiri. Karena Kitab Suci Al-Quran sendiri dengan tandas
menyatakan bahwa Malaikat Jibril dan Wahyu Allah masih terus
akan diturunkan Allah sepanjang masa yang Allah kehendaki.
Demikianlah Tuhan memperjalankan saya untuk mengenalNya secara langsung lewat pengalaman yang saya saksikan dan alami
secara langsung di Eden. Dan itu saya rasakan sangat dalam. Saya
telah melihat kebenaran yang ada pada Paduka Bunda dan saya
berjanji kepada Tuhan untuk menyertai perjuangan beliau sampai
akhir hayat hidup dan mewakafkan diri saya berjuang bersamanya.
Tapi saya sendiri sesungguhnya tak pernah mengira kalau saya
diperjalankan Tuhan sebegini jauhnya.
Kalau Anda membaca catatan pergulatan saya untuk
menerima apa yang kini saya imani, Anda akan melihat bahwa
proses itu sangatlah tidak mudah. Ada pergolakan antara doktrin
yang saya pahami tentang Islam selama ini dengan pengalaman
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spiritual yang saya alami mau pun saya saksikan secara langsung di
Eden atas Petunjuk Tuhan dan pembimbingan dari Malaikat Jibril.
Dan pergolakan batin yang terutama justru dialami oleh
Paduka Bunda sendiri yang ditetapkan Tuhan sebagai Utusan-Nya.
Karena beliau tak melayakkan dirinya mendapat tugas dari Tuhan,
tetapi Tuhan selalu punya cara untuk meyakinkan beliau sehingga
beliau dapat menjalani ketetapan takdirnya ini walau tak mudah.
Ayah beliau adalah seorang ulama, dan beliau terlahir di Makassar
dari kalangan Muhammadiyah dengan pemahaman dan keyakinan
Islam yang sangat kental.
Demikian perjalanan pensucian itu cukup berat dan tidak
mudah kami alami terutama berkaitan dengan penolakan keluargakeluarga kami sendiri yang beragama Islam karena mereka mengira
kami sesat, sebagaimana yang difatwakan MUI. Namun, panggilan
hati dan iman kami telah mengukuhkan dan menyanggupkan kami
untuk beristiqomah di Jalan Tuhan yang kami yakini kebenarannya
ini. Dan kami berbahagia karena Tuhan berkenan menganugrahkan
itu kepada kami dan memperkenankan kami menjalankan Amanahamanah-Nya di Eden.
Mengenai hal ini, saya telah menulis catatan yang berjudul
“Pergulatan Batin Seorang Utusan Tuhan” di https:/
/www.facebook.com/notes/abdul-rachman-eden/pergulatan-batinseorang-utusan-tuhan/231465763876336.
Jadi di dalam menapaki fenomena Eden, pada awalnya
memang ada pergolakan dan pertentangan dalam diri saya, antara
pengetahuan yang telah saya miliki dengan pengalaman yang saya
alami. Pengetahuan tentang keterakhiran kewahyuan dengan
pengalaman yang saya alami sendiri bersama Malaikat Jibril pada
saat ini. Namun Kebenaran Tuhan yang saya saksikan dan alami
sendiri di Eden sungguh luar biasa. Demikian atas Petunjuk-Nya,
saya pun mendapatkan Jawaban Tuhan melalui Malaikat-Nya. Dan
ayat demi ayat yang menjelaskan takdir Paduka Bunda dan Eden
647

dibukakan pemaknaannya, yang tak hanya dari Al Quran, tapi juga
dari seluruh Kitab Suci Tuhan mulai dari Veda, Injil dan juga
Dhammapada.
Pada akhirnya saya mencoba mengkaji kembali doktrin
keterakhiran Kewahyuan setelah Nabi Muhammad, dan juga ayatayat yang menyatakan bahwa agama Islam adalah agama yang
terbenar dan terakhir dari Al Quran. Demikianlah atas Petunjuk
Tuhan, saya menemukan Kitab Suci Al Quran secara jelas dan sangat
tandas menyatakan bahwa Pewahyuan itu masih terus
berkelangsungan seperti yang termaktub di dalam Kitab Suci Al
Quran surat An Nahl ayat 2, Al Mukmin ayat 15 dan Al Isra 95.
Ternyata doktrin yang menyatakan bahwa Pewahyuan telah terhenti
itu, bertentangan dengan Kitab Suci Al Quran sendiri.
Kitab Suci Al Quran, Surat An Nahl ayat 2:
2. “Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa)
wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia
kehendaki
di
antara
hamba-hamba-Nya,
yaitu:
"Peringatkanlah olehmu sekalian, bahwasanya tidak ada
Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka hendaklah kamu
bertakwa kepada-Ku."
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Mukmin ayat 15:
15. “(Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang
mempunyai 'Arsy, Yang mengutus Jibril dengan
(membawa) perintah-Nya kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hamba-Nya, supaya dia
memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan (hari
kiamat).”
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Kitab Suci Al Quran, Surat Al Israa ayat 95:
95. Katakanlah: "Kalau seandainya ada malaikat-malaikat
yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya
Kami turunkan dari langit kepada mereka seorang
malaikat menjadi rasul".
Ayat-ayat ini justru menubuahkan kedatangan Malaikat
Jibril membawa Wahyu kepada hamba-hamba yang dipilih Tuhan.
Kalimat ‘yunazzilu’ di dalam ayat itu menggunakan fi’lul mudori
yang berarti untuk masa datang. Jadi kesimpulannya, Pewahyuan itu
masih terus berkelangsungan. Dan Malaikat Jibril tak pernah
pensiun menyampaikan Wahyu-wahyu Tuhan.
Setiap Agama Diturunkan Tuhan Secara Sempurna
Tuhan Yang Maha Sempurna dan Maha Adil tidak akan
mungkin menurunkan kesempurnaan hanya pada satu Ajaran-Nya
saja, melainkan Dia menurunkan seluruh Ajaran-Nya itu sempurna.
Tuhan Yang Maha Sempurna dan Maha Benar, menciptakan segala
sesuatu dengan Kesempurnaan-Nya secara proporsional dan
menciptakan banyak kebenaran di seluruh alam semesta-Nya,
demikianpun atas agama-agama-Nya. Demikian semua agama di
bumi-bumi Tuhan yang banyak itu bermuara kepada Tuhan Yang
Satu. Maka menganggap hanya agamanya sajalah sebagai yang
terbenar dan tersempurna itu adalah sebuah kesalahan. Karena itu
melampaui kehendak dan Kemahasempurnaan dan Kemahabenaran
Tuhan yang memiliki semua agama.
Lalu bagaimana dengan Pernyataan Tuhan di dalam Kitab
Suci Al Quran Surat Al Maidah ayat 3 yang menyatakan:
“…..Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu Nikmat-Ku,
dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka
barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja
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berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.”
Ayat tersebut secara gamblang menyatakan bahwa telah
sempurna Wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad
dan Tuhan telah ridha Islam (berserah diri) sebagai jalan (agama)
kepada Nabi Muhammad.
Adapun ayat ini turun setelah umat Islam telah sampai
kepada kemenangannya, pada saat haji wada yaitu terjadi setelah
“fathul Mekkah”, pada saat Risalah Nabi Muhammad telah
sempurna (utuh) diturunkan Tuhan dalam kesempurnaannya
kepada Utusan-Nya, yang tak lama kemudian beliau wafat. Nabi
Muhammad dan para pengikutnya pada saat itu telah membuktikan
kesetiaannya pada perjuangan Tuhannya dan memenuhi segenap
perjanjiannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memenangkan
mereka. Dan Tuhan pun menyatakan kesempurnaan Risalah-Nya
itu.
Namun yang tidak dipahami sebagian besar umat Islam
adalah bahwa sesungguhnya setiap kali Tuhan menurunkan AjaranNya kepada para Rasul-Nya, niscaya selalu sempurna Wahyu yang
diturunkan-Nya untuk masanya. Namun bila di kemudian hari
terjadi penyimpangan pada ajaran tersebut, maka adalah Hak Tuhan
untuk mengutus kembali Rasul-Nya.
Dan Tuhan pun memberikan kepada Nabi dan umatnya pada
saat itu, pujian sebagai umat terbaik. Nabi Muhammad dan
pengikutnya pada waktu itu memang layak dan pantas mendapatkan
Pujian Allah. Demikian Tuhan meninggikan umat Islam pada waktu
itu yang setia pada perjuangannya dan menghadirkan Ajaran-Nya
menjadi rahmat bagi masyarakat, membangun peradaban yang
mulia dan menghormati kemanusiaan.
Namun, yang perlu dan patut diketahui adalah bahwa tak
hanya kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang setia pada saat
itu, Tuhan berkata demikian. Karena Tuhan pun di dalam Al Quran
650

menyatakan hal yang demikian kepada Nabi Musa dengan kaumnya
Bani Israil. Perhatikan ayat berikut ini:
Kitab Suci Al Quran, Surat Al A’raaf 137:
137. “Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas
itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian
baratnya yang telah Kami beri berkah padanya. Dan telah
sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji)
untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka. Dan Kami
hancurkan apa yang telah dibuat Fir`aun dan kaumnya dan
apa yang telah dibangun mereka.”

Di ayat ini ditulis “Dan telah sempurna Perkataan
Tuhanmu Yang Maha Baik (sebagai janji) untuk Bani Israel
karena kesabaran mereka”. Bandingkan itu dengan kalimat
“…...Telah Aku sempurnakan untukmu agamamu” di Al
Quran surat Al Maidah ayat 3 tersebut.
Demikian pula di dalam Kitab Suci Injil dahulu pun, Tuhan
menyatakan hal sedemikian kepada orang-orang Yahudi dan
Nasrani. Tuhan menyatakan kesempurnaan ajaran Yesus dan adalah
sebagai satu-satunya jalan menuju Tuhan bagi manusia:
Kitab Suci Injil Lukas 4 ayat 21:
“Pada hari ini
mendengarnya”.

genaplah

nas

ini

sewaktu

kamu

Kitab Suci Injil Yohanes 14 ayat 6:
“Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan
hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa,
kalau tidak melalui Aku.”
Dari ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua
ajaran yang diturunkan Tuhan itu sempurna kepada setiap NabiNya. Tuhan itu Maha Sempurna, maka tidaklah mungkin Dia
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menurunkan ajaran yang tak sempurna kepada setiap Utusan-Nya.
Dan Tuhan pun Maha Adil maka adalah tak mungkin Dia
menurunkan ajaran yang lain lebih sempurna dari yang lainnya. Jadi
kesempurnaan Pewahyuan Tuhan bukan hanya dimiliki oleh salah
seorang Nabi, tapi Tuhan pun menyatakannya kepada setiap UtusanNya yang lain.
Dan yang perlu dicatat adalah segala pujian itu datang
kepada Nabi dan kaum yang menyertainya itu, kala mereka lulus
dalam Ujian-ujian Tuhan yang sangat berat dan memegang teguh
tali perjanjiannya dengan Tuhan. Ketika mereka berhasil
menunaikan segala tugas yang diamanatkan, maka Tuhan pun
memberikan pujian, sebagaimana pujian itu diabadikan di dalam Al
Quran:
Kitab Suci Al Quran, Surat Ali Imran ayat 110:
110. “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari
yang munkar, dan beriman kepada Allah…”

Demikian Tuhan tak hanya memuji Nabi Muhammad dan
kaum yang menyertainya, tapi Tuhan juga memuji kaum yang
lainnya, sebagaimana banyaknya pujian yang dinyatakan-Nya untuk
Bani Israel. Sebagaimana itu dinyatakan Kitab Suci Al Quran, yang
salah satunya ada di Al Quran, Surat Al-Baqarah ayat 47.
Kitab Suci Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 47:
47. “Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku
anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya Aku
telah melebihkan kamu atas segala umat”.

Sebagaimana juga Tuhan menyatakan pujian kepada Nabi
Isa dan yang setia menyertainya (Hawariyun) di Al Quran Surat AlMaidah ayat 111.
Kitab Suci Al Quran Surat Al-Maidah ayat 111:
111. “Dan (ingatlah), ketika Aku wahyukan kepada pengikut
Isa yang setia: "Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada
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Rasul-Ku". Mereka menjawab: "Kami telah beriman dan
saksikanlah (wahai rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah
orang-orang yang patuh (kepada seruanmu)".

Dari ayat-ayat Al Quran tersebut nyata bahwa Tuhan
memuliakan seluruh Nabi dan Utusan-Nya dan juga kaum yang
menyertainya. Tapi kesempurnaan ajaran atas Utusan-Nya dan
Pujian Tuhan kepada kaum-kaum tersebut itu tidak kemudian
membuat Tuhan tidak menurunkan Utusan-Nya kembali.

Tuhan Menurunkan Utusan-Nya Kembali
Ketika Suatu Umat Melanggar Perjanjiannya
dengan Tuhan
Ketika Tuhan menyatakan kepada Yesus bahwa Risalah-Nya
telah genap diturunkan kepada Yesus dan sebagai satu-satunya jalan
kebenaran, tapi kemudian umat Nasrani menuhankan Yesus, maka
Tuhan pun menurunkan Ajaran-Nya kembali kepada Nabi
Muhammad. Jadi, Sunnah Tuhan terhadap Kerasulan itu tak
mungkin dapat dibatasi. Karena itu kehendak semesta dengan
siklusnya yang selalu menyeimbangkan agar terwujud kelestarian
dan kelanggengan alam semesta dengan seluruh ciptaan-Nya yang
ada di dalamnya. Jangan menentang arus perjalanan semesta karena
semesta adalah perwujudan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semesta
adalah kauniyah Firman Tuhan yang nyata. Alam semesta
senantiasa luruh dalam Kehendak Tuhan (berserah diri-Islam).
Itulah yang disebut jalan dan agama fitrah.
Kala kaum yang diamanahkan Tuhan menyimpang dari
perjanjiannya dengan Tuhan. Maka adalah Hak Tuhan untuk
menganulir kemuliaan dan pujian yang diberikannya kepada kaum
itu. Sebagaimana ketika kaum Yahudi tidak lagi menjaga
perjanjiannya dengan Tuhan, maka segala pujian yang Tuhan
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berikan kepadanya itu berganti dengan kehinaan dan mereka pun
mengalami penderitaan yang sangat panjang . Maka menjadilah
mereka sebagai pengungsi di negeri-negeri lain, terhina lagi
menderita dan Tuhan mengalahkan mereka di mana-mana.
Mengapa Tuhan menghinakan mereka? Itu karena kesombongan
dan keegoan mereka. Kesombongan dan keegoan, niscaya akan
dibalaskan Tuhan dengan kehinaan.
Sesungguhnya keadaan itu sama sebagaimana yang dialami
umat Islam saat ini, yang mengegokan kebenarannya sebagai satusatunya kebenaran tunggal dan sangat meyakini sebagai umat yang
terbaik. Dan kehancuran itu telah menjadi nyata. Mereka tak juga
mau menyadari dan berintrospeksi diri atas segala musibah yang
didatangkan Tuhan kepada mereka. Sebagaimana keadaan umat
Islam yang menderita melebihi penderitaan umat yang lainnya pada
saat ini. Demikianlah adalah Hak Tuhan untuk menggantikannya
dengan umat dan kaum yang lain, yang mencintai Tuhan dan
kebenaran, dan Tuhan pun mencintainya.
Selain itu yang perlu saya tegaskan di sini adalah bahwa
sungguh berbeda antara Ajaran Tuhan yang termaktub di dalam
Kitab-kitab Suci-Nya dengan keadaan umat dan kaum yang
menerima Ajaran Tuhan tersebut. Ajaran Tuhan yang mengajarkan
Keesaan dan Kemahakuasaan Tuhan dengan segala sifat-sifat luhur
dan mulia seperti kasih sayang, cinta, keadilan, kejujuran dan
sebagainya, itu kekal dan langgeng, tak lapuk oleh waktu dan usia.
Dan Tuhan pun menjaga Wahyu-wahyu-Nya itu di dalam Kitab-kitab
Suci-Nya. Maka yang kekal itu adalah nilai-nilai luhur Ajaran Tuhan.
Tetapi menyangkut syariat dan ritual, ia selalu mengalami
pergantian sebagaimana yang dikenal dengan konsep nasakh dan
mansukh. Setiap kali Kerasulan, biasanya terjadi pembaharuan
hukum dan syariat tergantung pada dialektika Pewahyuan itu sendiri
dengan umat dan zamannya. Sebagaimana setiap umat itu berbedabeda cara dalam ritual penyembahannya kepada Tuhan.
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Demikian yang terpelihara dan terjaga selama-lamanya itu
adalah Ajaran-Nya yang Tauhid. Tetapi Tuhan tidak menjaminkan
umat yang menerima Ajaran-Nya itu berada dalam kelanggengan
kemuliaan. Karena pujian dan kemuliaan itu terpulang kepada
bagaimana umat tersebut menyikapinya. Kalau pujian dan
kemuliaan itu justru menjadikan keakuan dan keegoan, maka
sungguh kemuliaan dan pujian itu bisa dianulir Tuhan setiap
saatnya. Dan bila sudah keterlaluan, Tuhan pun Maha Kuasa untuk
menggantikannya dengan umat yang lain, yang dapat memegang tali
perjanjiannya dengan Tuhan. Dan semua itu terpulang kepada
pilihan umat itu sendiri.
Kalau umat yang telah dipilih Tuhan itu di kemudian hari
mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan, maka adalah Hak Tuhan
untuk menganulir umat tersebut. Seberapa banyak kemuliaan dan
kelebihan Bani Israel yang dinyatakan Tuhan di Al Quran? Demikian
ketika mereka melanggar perjanjiannya dengan Tuhan, karena
kemudian mereka menjadi sombong, maka Tuhan pun mengangkat
kemuliaan yang ada padanya. Dan Tuhan pun menghinakan mereka.
Demikianpun dengan kaum Nasrani, yang juga telah
menerima Perjanjian Tuhan, tetapi ketika mereka menyimpang dari
Ketauhidan, Tuhan pun menyusulkan Kerasulan Nabi Muhammad
dengan kaum Muslimin yang mengimaninya. Tetapi kemudian
ketika kaum Muslimin juga tak dapat menjaga perjanjiannya dengan
Tuhan dengan tak menjadikan ajaran Islam sebagai agama yang
rahmatan lil alamin, sebagaimana saat ini agama telah menjadi
sumber konflik dan peperangan, maka adalah Hak Tuhan untuk
menganulir segala pujian dan kemuliaan yang pernah disampaikan
Tuhan di dalam Al Quran kepada mereka.
Sesungguhnya Perjanjian Tuhan dengan umat Islam adalah
menjadi umat yang terbaik yang mengimplementasikan Islam
menjadi rahmat bagi semesta alam, dan menjadi ummatan wasata,
umat yang selalu berada di tengah, mengayomi, dan selalu menjaga
hukum keadilan. Ketika perjanjian itu dilanggar, maka Tuhan pun
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dapat dan kuasa untuk menggantikannya dengan umat yang lain,
sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahudi dahulu.
Apa yang dialami umat Islam saat ini sesungguhnya adalah
sedang mengulangi kesalahan umat Yahudi dahulu. Maka, tidaklah
mungkin Tuhan membiarkan penderitaan umat Islam seperti
sekarang ini, bila bukan karena kesalahannya sendiri. Demikian itu
semua merupakan akibat dari mengingkari perjanjiannya dengan
Tuhan.
Demikian berlakulah hukum-hukum ini dalam kesejarahan
yang panjang, yaitu pasang surutnya agama-agama dari masa ke
masa dengan umatnya. Bahwa kebenaran primodial dan keegoan
kelompok, tak akan bertahan menempuh masa. Bahwa
kelanggengan suatu umat itu tergantung pada seberapa jauh umat
tersebut memegang teguh perjanjiannya dengan Tuhan dan
manusia.
Demikian Hukum Tuhan itu terus berkelangsungan terhadap
kaum-kaum yang ada di muka bumi ini, tak ada pengecualian. Tetapi
Ajaran Tuhan yang tauhid tetap berkelangsungan. Demikianlah
Jaminan Tuhan yang berjanji menjaga Firman-firman-Nya. Tetapi
Tuhan tak menjaminkan bahwa suatu kaum atau umat itu langgeng.
Karena kelanggengan itu hanya terletak pada seberapa besar kaum
dan umat itu menjaga, menepati perjanjiannya dengan Tuhan. Bila
Tuhan pernah menganulir Bani Israel karena kesombongannya,
umat Nasrani dahulu pun pernah mengalaminya, maka jangan
pantangkan Tuhan tidak menganulir umat Islam saat ini. Dan
demikianlah hukum sejarah dan semesta akan menuju ke sana.
Demikianlah Pujian Tuhan kepada umat Islam sebagai umat
terbaik, taklah juga bersifat kekal dan abadi. Selama umat Islam
dapat menjaga konsistensi perjanjiannya dengan Tuhan, maka
mereka akan menjadi sebaik-baiknya umat. Tetapi ketika umat Islam
tak lagi dapat menjaga perjanjiannya dengan Tuhan, maka pujian itu
serta merta akan hilang. Terlebih bila pujian itu justru menjadikan
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umat itu sombong, merasa lebih mulia dan terhormat dari umat
yang lainnya.
Sudahkah kaum Muslimin mengimplementasikan Ajaran
Islam sebagai rahmat bagi semesta alam? Sudahkah umat Islam
memenuhi janjinya untuk menjadi ummatan wasato, umat yang
selalu berada di garis kenetralan dan moderasi? Sudahkah Umat
Islam memenuhi syahadahnya yang telah diikrarkannya untuk tidak
membeda-bedakan para Utusan Tuhan antara yang satu dengan
yang lainnya (lanufarriq baina ahadimmirrusulih )?
Jangan nafikan itu, sebab sesungguhnya konflik dan
peperangan dan berbagai kesulitan dan penderitaan di dunia Islam
saat ini menandakan bahwa Umat Islam telah melanggar
perjanjiannya dengan Tuhan. Karena tiadalah Tuhan menimpakan
kesulitan, kesengsaraan dan penderitaan atas suatu kaum apabila itu
bukan karena ada kesalahan yang besar pada mereka. Demikian pula
dengan perang berkepanjangan, keterbelakangan, keterusiran,
menjadi pengungsi dan kehilangan kehormatannya, bahkan
sebagian mereka tenggelam di lautan lepas.
Dan yang paling mengherankan adalah kota sucinya sendiri
dinodainya dengan bom bunuh diri. Mengapa Tuhan membiarkan
semua ini terjadi? Maka cobalah mau berendah hati untuk melihat
itu semua karena tentu ada kesalahan pada umat Islam, yaitu telah
melanggar perjanjian dengan Tuhan tapi masih terus merasa benar
dan tak merasa salah. Karena segala apa yang dialami adalah buah
dari perbuatannya sendiri.
Sulit untuk dipungkiri anggapan dunia bahwa umat Islam
kini telah merusuhi dunia, karena terorisme dan keberadaan kaum
radikalnya. Radikalisme dan Islam sudah seperti dua sisi mata uang
yang sama. Padahal, terorisme itu menodai Islam itu sendiri. Tetapi
juga sulit memilah dan membedakan antara terorisme dengan Islam
karena segala tindakannya itu senantiasa merujuk pada Al Quran
maupun fatwa-fatwa para ulamanya.
657

Nasib dan penderitaan umat Islam saat ini adalah buah dari
Perjanjian Tuhan yang diingkari, karena itu jangan mencari musuh
dan dalang penyebab dari kondisi dan nasib buruk umat Islam.
Perbaikilah kembali perjanjian itu, seberapa besar Perjanjian Tuhan
yang dipenuhi umat Islam, maka sebesar itulah pertolongan dan
kelapangan yang Tuhan berikan.
Jadi kondisi umat Islam itu kini sesungguhnya sama dengan
kondisi umat Yahudi pada masa dahulu. Sehingga jadilah Tuhan
mengutus Rasul-Nya kembali untuk mengingatkan mereka.
Sebagaimana kini Tuhan pun mengutus Utusan-Nya kembali, yaitu
ketika umat Islam tak lagi dapat diingatkan, kecuali Tuhan
mendatangkan kepada mereka seorang Utusan yang didatangkan
dari kaumnya sendiri.

Makna Hakiki Pengertian Kata ‘Islam’
Ayat-ayat di dalam Al Quran yang menyebutkan kata ‘Islam’
sesungguhnya lebih merujuk pada pengertian yang bermakna
‘tunduk dan patuh’, atau makna lainnya ‘berserah diri’. Itulah makna
kata Islam dalam pengertian lughawi (bahasa). Jadi kata ‘Islam’ di
dalam Al-Quran tidak merujuk kepada makna ‘Islam’ dalam
pengertian institusional atau Islam dalam pengertian kelembagaan.
Tuhan tidak menurunkan seorang Utusan-Nya melainkan semangat
pembebasan dan penyatuanlah yang ditujunya ini. Karena Utusan
Tuhan itu niscaya menyatukan, bukan memilahkan. Dan ajarannya
niscaya lebih pada memurnikan penyembahan kepada Tuhan dan
membangun akhlaqul karimah.
Karena itu pemakaian kata ‘Islam’ tersebut bersifat universal,
sebagaimana Al Quran menyatakan bahwa semua yang ada di langit
dan di bumi adalah ‘Islam’, begitupun seluruh para Nabi adalah
‘Islam’. Dalam hal ini, tentu saja pengertian ‘Islam’ bukanlah nama
institusi agama. Bagaimana mungkin apa yang ada di langit dan di
bumi itu beragama Islam dengan segala syariatnya? Dan bagaimana
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bisa memaknai apa-apa yang ada di bumi dan di langit itu beragama
Islam? Padahal makna yang sesungguhnya dari ayat-ayat tersebut
adalah bahwa sesungguhnya segenap apa-apa yang ada di langit dan
di bumi (di alam semesta) itu, tunduk dan patuh (Islam) kepada
Tuhan.
Demikianlah pengertian ‘Islam’ yang sesungguhnya.
Sebagaimana semua yang ada di alam semesta (benda-benda
semesta) ini tunduk kepada Hukum-hukum Tuhan, maka secara
alamiah mereka bergerak atau menjalani kehidupannya sesuai
dengan Hukum-hukum Tuhan atasnya atau sesuai dengan fitrahnya.
Ketundukan seluruh alam semesta dan seisinya kepada Tuhan, yang
disebut di dalam Al Quran dengan kata ‘aslama man fissamawati
wal ardi tauan wakarhan wailaihi yurjaun’. Bukan dalam
pengertian ‘Islam’ nama dari sebuah insitusi agama.
Seluruh agama dan seluruh para Nabi membawa ajaran yang
mengajarkan ketundukan dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha
Esa. Demikianpun Malaikat Jibril menyampaikan bahwa di bumibumi yang bertebaran di multi-semesta ini, mengajarkan ajaran yang
sama, yaitu tunduk dan patuh serta berserah diri kepada Tuhan.
Karena ketundukan, kepatuhan dan kepasrahan kepada Tuhan
itulah jalan keselamatan bagi manusia. Dan Utusan-utusan Tuhan di
masa datang pun mengajarkan hal yang sama, tak ada yang keluar
dari bingkai ini. Pengajaran Tuhan kepada seluruh Nabi dan di
dalam Kitab-kitab Suci-Nya ini, dalam bahasa Arab disebut dengan
kata ‘Islam’, tetapi dalam bahasa Ibrani, Sansakerta dan yang
lainnya tentu saja menggunakan kosakata menurut bahasanya
sendiri. Tapi hakekatnya sesungguhnya sama, yaitu penyerahan diri.
Tetapi adalah habitat setiap manusia bahwa di dalam dirinya
itu ada keakuan, sebagai pribadi maupun keakuan sebagai
kelompok. Dan sayangnya keakuan ini juga memasuki ranah
keagamaan. Kemudian, setiap umat beragama merumuskan suatu
doktrin dan kemudian mengunci mati dengan membuat rumusan
yang canggih, sehingga tak memungkinkan ada kebenaran yang lain
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di luar agamanya atau kelompoknya. Itulah sesungguhnya yang
terjadi pada setiap agama. Yahudi, Nasrani dan Islam masingmasing memiliki klaim-klaim kemutlakan kebenarannya sendirisendiri. Dan masing-masing merasa sebagai pemilik otoritas
keselamatan dan Surga sebagaimana kondisi ini diabadikan di dalam
Al Quran Surah Al Baqarah 113.
Kitab Suci Al Quran Al Quran Surah Al Baqarah 113:
113. Orang-orang Yahudi: “Orang Nasrani tak mempunyai
suatu (pegangan)”, dan orang Nasrani berkata: “orang
Yahudi tak mempunyai suatu (pegangan) padahal mereka
membaca Kitab (yang sama). Demikian pula orang-orang
yang tidak mengetahui mengucapkan seperti ucapan
mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka
pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih
padanya.
Kaum Yahudi maupun kaum Nasrani merasa bahwa
agamanyalah yang paling benar dan juga akan berkata umat
sesudahnya, yang mereka tidak mempunyai pengetahuan akan
mengucapkan seperti ucapan mereka. Siapakah yang dimaksudkan
dengan ayat itu, bila bukan umat Islamlah yang menyatakan
pernyataan yang sama dengan mereka, bahwa agamanyalah yang
terbenar dan tersempurna? Dan Allah-lah yang akan menghakimi
dan menjelaskan apa-apa yang mereka perselisihkan, demikian
bunyi ayat tersebut.
Demikianlah Allah menggenapi Perjanjian-Nya dalam ayat
itu di hari menjelang kiamat dengan mengutus Malaikat Jibril Ruhul
Kudus menjadi Hakim-Nya untuk mengadili dan menjelaskan apaapa yang mereka perselisihkan. Demikianlah risalah akhir zaman ini
sesungguhnya telah dinubuahkan Tuhan. Dan Penjelasan Tuhan itu
bukan berada di alam setelah kematian, melainkan kala manusia
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masih berada dalam kehidupannya, dan saat inilah penjelasannya,
yaitu di hari menjelang kiamat.
Maka, ketika menerjemahkan ayat-ayat Al Quran yang
mengandung kata Islam, sebagaimana ayat-ayat yang diberikan oleh
saudari Evie Yana Farida, terjemahkanlah arti ‘lughawi’ dari kata
‘Islam’ itu juga. Sehingga Surat Ali Imron ayat 102 misalnya,
seharusnya ia diterjemahkan menjadi: " hai orang2 yang beriman
bertakwalah kepada Allah sebenar benarnya taqwa kepada-Nya,
dan janganlah sekali kali kamu mati melainkan dalam keadaan
berserah diri kepada Tuhan".
Demikianlah ayat-ayat di dalam Al Quran tentang kata
‘Islam’ adalah universal maknanya, sebagai sebuah keadaan yang
dikehendaki Tuhan atas hamba-hamba-Nya, yaitu tunduk, patuh
dan berserah diri kepada-Nya. Itu sesungguhnya adalah suatu yang
‘fitrah’ yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Jadi makna ‘Islam’
itu bukan dalam pengertian institusi atau kelembagaan sebuah
agama.
Bila suatu hari kelak misalnya Anda diminta berbicara di
depan markas PBB, yang dihadiri berbagai macam agama dan
bangsa, kemudian Anda mengutip salah satu ayat di dalam Al Quran:
“Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam”. Tentu orangorang yang hadir di sana tak dapat menerima pernyataan yang Anda
sampaikan, karena mereka merasa agamayalah yang diterima oleh
Tuhan sebagaimana juga klaim Anda.
Tetapi bila yang Anda sampaikan, “Sesungguhnya agama di
sisi Allah adalah berserah diri”, maka, umat dari agama yang lain
pun dapat menerimanya, karena berserah diri merupakan hakekat
universal yang dimiliki semua agama. Demikianlah kebenaran
Firman Tuhan di dalam Al Quran tersebut tak dapat ditolak oleh
umat yang lainnya, itulah yang menandakan bahwa Al Quran itu
hudan linnas (petunjuk bagi umat manusia) yang bersifat universal.
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Demikianlah makna ‘Islam’ yang dinyatakan Al Quran itu
universal karena dia lebih merujuk kata sifat daripada ‘nama’ sebuah
agama. Ajaran ritual peribadatan Islam yang diamalkan oleh kaum
Muslim dengan segala syariat dan ibadahnya hanyalah salah satu
jalan dari sekian banyak jalan yang terbingkai dalam pengertian
‘Islam’ yang universal.
Ada satu contoh pengajaran yang sangat bagus yang
dicontohkan Nabi Muhammad dan diabadikan di dalam Al-Quran
Surah Al Baqarah 135.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Baqarah 135:
135. Dan mereka berkata: Menjadilah kamu Yahudi, atau
Nasrani, supaya kamu dapat petunjuk. Katakanlah: Bahkan agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia dari
orang-orang yang musyrik.
Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani berseru kepada Nabi
Muhammad dan orang-orang yang setia menyertai beliau agar
mereka menjadi Yahudi atau Nasrani, karena hanya kedua umat
inilah yang mendapat Petunjuk Tuhan, tetapi Tuhan justru
menyuruh kepada Nabi Muhammad agar menyatakan kepada
mereka agar berkiblat kepada Ibrahim, karena sesungguhnya
Ibrahim itu tidak mempersekutukan Tuhan.
Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan tidak meminta Nabi
Muhammad agar mereka semua mengikuti agama yang dibawanya?
Apabila agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad-lah yang
tersempurna dan tak ada keselamatan di luar Islam yang dibawanya,
mengapa Tuhan justru mengarahkan penjelasannya kepada kedua
kaum itu agar menegaskan ketauhidan sebagaimana Ibrahim nenek
moyangnya? Karena sekali-kali tiadalah Nabi Ibrahim itu
mempersekutukan Tuhan. Dari ayat ini saja bisa terlihat jelas bahwa
misi terbesar Nabi Muhammad adalah membawa Risalah Keesaan
Tuhan, (Tauhid).
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Demikianpun Nabi Muhammad dalam dakwahnya kepada
para Ahlul Kitab, Tuhan senantiasa memerintahkan kepada beliau
agar menyatakan kepada mereka semua untuk menjaga kejernihan
dalam penyembahan kepada Tuhan, sebagaimana yang diajarkan
nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim. Seruan Nabi Muhammad ini
diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 64.
Kitab Suci Al Quran Surat Ali-Imran ayat 64:
64. “Katakanlah: ‘Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada
suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara
kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan
tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak
(pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai
Tuhan selain Allah’. Jika mereka berpaling Maka Katakanlah
kepada mereka: ‘Saksikanlah, bahwa Kami adalah orangorang yang berserah diri (kepada Allah)’.

Jadi sesungguhnya, setiap Utusan Tuhan menyerukan hal
yang sama dari zaman ke zaman dan mengajak umat pada ajaran
Ketauhidan dan akhlakul karimah (budi pekerti). Pada kedua hal
itulah terkandung seluruh ajaran para Nabi. Dan itulah yang
terpokok. Membawa manusia untuk bisa selalu berada pada
kesadaran akan Tuhan dan sebagai makhluk sosial yang harus
berbudi pekerti luhur. Demikianlah, konsep hubungan manusia
dengan Tuhan dan dengan manusia yang lainnya, ‘hablum minallah
dan hablum minannas’ terimplementasikan dengan sebenarbenarnya dan sebaik-baiknya. Maka menjadilah setiap umat itu
menjadi rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin.
Tuhan selalu mengingatkan para Nabinya agar tidak terbawa
arus pada polarisasi yang sedang terjadi di tengah kaumnya, baik itu
polarisasi agama, bangsa atau suku. Karena itu misi Kenabian selalu
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berorientasi pada ‘membebaskan’, bukan yang ‘membelenggu’.
Karena sesungguhnya Ajaran Tuhan itu menghidupkan fitrah
kemanusiaan dan Keilahian dalam diri seseorang untuk berkembang
menjadi universal bukan sebaliknya. Agar potensi kemalakutan yang
ada pada setiap diri manusia itu menjadi aktif dan dapat menuju
kepada kesadaran universalitas Ilahiah.
Dan itulah tugas para Utusan Tuhan di setiap masa,
membawa manusia mencapai keadaan itu. Sayangnya kemudian
doktrin-doktrin agama telah ‘membelenggu’ fitrah itu dan
menjadikannya tidak aktif, bahkan mengkerdilkannya. Karena
sesungguhnya doktrin-doktrin itu tak terlepas dari interpretasi
manusia yang terbatas dengan ilmunya dan zamannya. Sebagaimana
doktrin-doktrin fanatisme yang ada pada setiap agama.
Bahwa benar adanya setelah masa kewafatan dan Risalah
Nabi Muhammad sempurna diturunkan Tuhan, maka setelah itu
selesailah Kewahyuan yang diterima oleh Nabi Muhammad dan
tidak turun lagi, karena beliaulah yang menjadi Utusan Tuhan pada
waktu itu. Maka setelah beliau tiada, Wahyu pun tak turun lagi
sampai Tuhan memilih Utusan yang lain lagi di masa dan tempat
yang hanya Tuhan sendiri yang menetapkannya. Maka letakkanlah
‘la nabiyya ba’dah’ dalam konteks yang sebenarnya karena itu
berlaku temporal dan kontekstual. Karena berpuluh-puluh ayat Al
Quran menyatakan bahwa Kewahyuan itu terus mengalami
keberlangsungan.
Maka, tidakkah cukup akhlak yang dicontohkan Nabi
Muhammad dalam menghadapi umat-umat yang lain (Ahlul Kitab)
bahwa Tuhan memerintahkan beliau untuk menyatakan agar
mereka, para ahli kitab itu, menjaga kejernihan dalam Kebertuhanan
(Tauhid). Mengapa Nabi Muhammad tidak diperintahkan Tuhan
untuk berkata kepada kedua kaum itu, “Ikutlah padaku karena
akulah seorang Nabi dan Utusan yang hakiki dan keselamatan ada
padaku”? Dari ayat 64 surat Ali Imran itu, ada pelajaran yang sangat
berharga bahwa perjuangan Utusan Tuhan tidak terjebak pada
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polarisasi agama dan kelompok, tetapi berdiri di atas landasan
keuniversalan, itulah yang saya maksudkan dengan istilah
netralitas.
Jadi sesungguhnya, ajaran yang dibawa para Nabi itu simpel
dan tidak rumit seperti yang kita saksikan pada saat ini, pada umatumat beragama. Institusionalisasi agama sesungguhnya baru terjadi
belakangan, ketika pergesekan antar umat beragama makin keras.
Fanatisme terhadap agama itu dibentuk oleh lingkungan dan situasi
keagamaan yang sudah mengalami polarisasi yang sangat tajam,
sehingga sangat sulit sekali untuk melihat orang lain atau umat
agama lain yang sesungguhnya juga memiliki kebenaran yang sama
dengan yang dimilikinya.
Seharusnya tugas semua umat yang beriman adalah
membawa pada penyatuan dengan platform yang sama yaitu “Tuhan
Yang Maha Esa”, sebagaimana itu menjadi perjuangan setiap Utusan
Tuhan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad.
Karena persaudaraan antar umatlah yang dituju oleh setiap Utusan
Tuhan bukan fanatisme dan klaim-klaim sebagai umat yang terbaik
di antara satu dan yang lainnya, karena itu bertentangan dengan
ajaran yang dibawa setiap Nabi.
Kesempurnaan itu ada di Sisi Tuhan bukan milik satu
kelompok atau golongan. Karena itulah klaim-klaim kebenaran
mendapat kritik tajam dari Tuhan, sebagaimana Kitab Suci Al-Quran
menyatakan dalam Surat Al-Baqarah 111-112.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al-Baqarah 111-112:
111. Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali
tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang
beragama) Yahudi atau Nasrani". Demikian itu (hanya)
angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah:
"Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang
yang benar".
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112. (tidak demikian) bahkan Barangsiapa yang menyerahkan
diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya
pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Jadi kami bukan sedang ingin mencampuradukan antara
yang hak dan yang batil dengan menyama-nyamakan antara Islam,
Nasrani dan Yahudi. Sungguh mereka adalah umat Tuhan yang
sama, Al Quran juga memuliakan mereka sebagai umat Tuhan dan
bukan suatu yang batil.
Dan kami tidak sedang menyama-nyamakan di antara ketiga
kaum tersebut. Kami hanya menyerukan agar ketiganya berdiri di
atas satu landasan Ketauhidan. Bukankah Nabi Muhammad dalam
dakwahnya juga mengajak kepada kaum Yahudi maupun Nasrani
bersepakat dalam satu kalimat yang sama “kalimatun sawa”, untuk
tidak mempersekutukan Tuhan dengan apa pun dan siapa pun?
Bukankah itu pesan Al Quran dan misi Kenabian Muhammad?
Adapun ayat-ayat pemisahan antara Yahudi, Nasrani dan
Muslim sebagaimana yang saudari Evie kutipkan dari Al Quran
surah Al Baqarah ayat 120, “Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani
tidak akan ridho kepadamu sebelum engkau mengikuti agama
mereka……”, itu perlu dijelaskan lebih dalam. Supaya jelas
bagaimana sesungguhnya latar belakang sosial dan psikologis ayat
itu turun, saya ingin membawa penjelasan ini kepada keadaan Eden
dengan umat Islam saat ini, walaupun mungkin ilustrasi ini tak Anda
sukai.
Seberapapun Peringatan Tuhan yang disampaikan Eden
kepada umat dalam kurun waktu 20 tahun, tetap saja umat Islam tak
dapat menerimanya, yang ada justru memusuhinya. Seberapapun
jawaban yang saya sampaikan, tetap saja umat Islam tak dapat
menerima penjelasan yang saya berikan, kecuali segelintir orang
saja. Karena yang mereka mau bukanlah penjelasan yang Tuhan
datangkan kepada saya untuk mereka. Yang mereka mau saya
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kembali kepada keyakinan yang lama sebagaimana yang mereka
anut. Karena mereka merasa itulah yang terbenar.
Tetapi
akankah
saya
berpaling
setelah
Tuhan
memperjalankan dan memberikan pengetahuan kepada saya dengan
bukti-bukti dan keterangan yang jelas? Demikian keadaan itu
sesungguhnya sama, kondisi Eden saat ini dengan kondisi pengikut
awal Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan kaum Yahudi dan
Nasrani.
Andaikan Tuhan berfirman yang semacam itu pada saat ini
di Eden, yaitu tentang ketidaksenangan umat Islam terhadap kami,
oleh karena peringatan dan penjelasan yang kami sampaikan, karena
yang mereka mau saya mengikuti mereka, adakah ayat semacam itu
bisa menjadi rujukan dan pijakan untuk selamanya? Padahal dalam
kenyataannya, ada teman-teman Muslim yang justru tercerahkan
dengan apa yang disampaikan seberapapun kecilnya. Maka sangat
berbahaya bila ayat semacam ini kemudian digeneralisir dan
dijadikan pijakan untuk selamanya, padahal ayat ini bersifat
‘kontekstual’ dan psikologis.
Ilustrasi ini mungkin saja tidak disukai teman-teman, tetapi
saya harus menyatakannya untuk meluruskan penafsiran ayat-ayat
di dalam Al Quran mengenai kaum Yahudi dan Nasrani dahulu yang
memusuhi Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman yang
menyertainya.
Hendaklah ayat itu ditempatkan pada tempat dan
konteksnya, jangan digeneralisir. Kaum Yahudi dan Nasrani yang
memusuhi Nabi dan umat Islam itulah yang dikecam Tuhan dalam
ayat itu. Bukankah Tuhan juga menyatakan bahwa ada di antara
Ahlul Kitab, umat yang lurus dan tidak mengambil sikap
permusuhan dengan kaum Muslimin sebagaimana Raja Najasi yang
menolong dan menampung umat Islam? Bahkan Tuhan menyatakan
mereka adalah orang yang saleh, demikianlah Al Quran
mengabadikan mereka di dalam Al Quran surat Al-Imran ayat 113:
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Kitab Suci Al Quran, Surat Al Imran ayat 113:
113. “Mereka itu tidak sama: di antara Ahlil Kitab itu ada
golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat
Allah pada beberapa waktu di malam hari sedang mereka juga
bersujud”.

Patutkah umat Islam memusuhi umat Nasrani, padahal kini
Vatikan menyeru umatnya dan negara-negara Eropa agar menerima
para pengungsi yang datang dari negara-negara Islam, yang sedang
dilanda konflik dan peperangan? Jerman menerima satu juta
pengungsi dari berbagai negara di bawah pimpinan Angela Merkel
dari partai Kristen Demokrat, walaupun dia harus kehilangan
popularitas dan perolehan suara partainya menurun, oleh karena
kebijakan pemerintahannya terhadap pengungsi.
Bandingkan itu dengan pelayan dua kota suci (Kerajaan
Saudi Arabia), mereka tidak melayani dan mengayomi sesama
Muslim sebagaimana janjinya. Mereka malah membombardir
Yaman yang sesama Muslim, sehingga penduduknya melarikan diri
mencari keselamatan ke negara-negara yang disebut oleh mereka
sebagai negeri kafir. Bandingkan itu dengan Paus Fransiskus Vatikan
yang mencium kaki pengungsi Muslim sebagai simbol pelayanan dan
kasih sesama umat Tuhan dan membuka pintu Vatikan untuk
pengungsi Muslim.
Maka bijaklah meletakkan ayat-ayat Tuhan itu pada
tempatnya. Bila Eden adalah Takdir Kerasulan yang sesungguhnya,
dan telah 20 tahun Eden menyampaikan Peringatan Tuhan, tetapi
yang didapatinya adalah pemenjaraan, penzaliman dan penistaan,
dan itu datang dari umat Islam. Bila ada Wahyu Allah turun dan
mengecam perilaku umat Islam karena telah memusuhi KerasulanNya, sebagaimana Wahyu Tuhan yang sangat keras terhadap MUI,
karena MUI-lah yang dianggap Tuhan paling bertanggung jawab,
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sehingga Kerasulan Eden tak diterima umat oleh karena fatwanya
yang menyatakan Eden adalah sesat dan menyesatkan, dan yang
telah membuat Eden sekian lama mengalami penzaliman,
bagaimana menurut Anda, bisakah kemudian Firman Tuhan yang
turun di Eden yang berkaitan dengan MUI itu berlaku untuk selamalamanya?
Padahal MUI adalah sebuah lembaga yang mungkin terjadi
regenerasi setelahnya. Bisa saja generasi yang lama itu berbeda
dengan generasi yang baru. Bisa saja di suatu masa kelak, keturunan
dari orang-orang MUI itu justru sangat beriman dan rendah hati dan
mengimplementasikan sifat-sifat Ilahiyah yang universal dan luhur
dalam kehidupannya. Sementara anak keturunan dari orang-orang
yang mengimani Eden hari ini, bisa saja di masa datang justru
sebaliknya, mereka menjadi sombong dengan kebenarannya karena
telah berada dalam kemuliaan dan kemenangan sehingga lupa diri.
Karena itu Wahyu Tuhan yang diterima Eden yang berkaitan
dengan MUI dan ulama-ulama yang mengambil sikap permusuhan
secara nyata dan serius, tak dapat dijadikan pijakan untuk
selamanya. Karena yang ditegurkan itu bukan orangnya dan
golongannya, tetapi sifat dan perilakunya. Semoga hal ini dapat
dibedakan, karena sifat perilaku bisa menimpa siapa saja.
Maka lihatlah makna dan esensi dari ayat itu. Jangan
terpaku pada kalimat secara harfiahnya semata. Yang ditegurkan
Tuhan kepada kaum Yahudi itu adalah perilakunya yang sombong
bukan kaumnya itu sendiri. Dan perilaku kesombongan dalam
beragama itu sudah menimpa umat Islam pada saat ini, dan juga
pada umat yang lain. Dan setiap umat mengalami pasang surutnya,
dan itulah siklus kehidupan.
Bahkan dalam konteks hari ini, orang-orang Nasrani dalam
hal ini Vatikan, jauh lebih baik daripada Saudi Arabia, yang telah
membuat penduduk Yaman luluh-lantak oleh karena perebutan
kekuasaan dan mazhab.
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Tuhan itu tak membenci umat-Nya. Tapi Dia menegur
perilaku umat-Nya kala mereka telah menyimpang dari Ajaran-Nya.
Tuhan menegur umat-Nya bila mereka berpaling dan khianat
dengan perjanjiannya. Tapi itu tidak untuk selamanya. Bila umatNya itu telah berbalik, maka dia akan memeluknya kembali.
Demikian kasih sayang Tuhan itu adil dan seksama. Dia-lah Tuhan
Yang Maha Adil kepada umat Israel, Nasrani dan juga Islam, dan
seluruh umat di muka bumi ini.
Adapun mengenai Surat An Nisaa ayat 59. “...jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada
Allah dan rasul”. Demikianlah bunyi ayat tersebut menyatakannya.
Dalam setiap ucapan dan argumentasi yang saya kemukakan, saya
tak pernah berbicara atas keinginan dan hawa nafsu saya, dan tak
ada penjelasan saya yang tidak berdasarkan kepada Al Quran dan
Malaikat Jibril-lah yang menjadi Rasul Allah yang menyampaikan
penjelasannya kepada kami, sebagaimana yang disebutkan di dalam
ayat itu.
Jadi tak ada yang saya langgar, justru saya sedang
mengukuhkan ayat tersebut sebagai sebuah kebenaran yang hakiki.
Yang membuat ayat ini menjadi berbeda karena Anda memahami
Rasul yang disebut dalam ayat ini adalah sunnah atau hadis Nabi,
padahal sesungguhnya ayat tersebut menyatakan secara harfiah
adalah Rasul. Dan kami mengimani Al Quran yang dibawa oleh Nabi
Muhammad dahulu dan mengimani Malaikat Jibril yang turun
membawa penjelasan tentang kehakikian makna dari Al Quran itu
sendiri.
Jadi tentu tidak benar kalau dikatakan bahwa kami
mencampurkan yang hak dan yang batil sebagaimana Saudari Evie
mengutipkan pada kami surat Al Baqarah ayat 42. Karena kami ini
hanya melanjutkan Risalah Kewahyuan yang dibawa oleh Malaikat
Jibril dari zaman ke zaman, risalah para Utusan Tuhan yang
menyerukan ketauhidan, persaudaraan dan akhlaqul karimah.
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Kami ini tidak sedang mengarang-ngarang sendiri. Sungguh
tak ada kemampuan kami untuk merangkum jalinan makna di
semua ayat di dalam Kitab-kitab Suci Tuhan yang berkorelasi satu
dan lainnya, berkorelasi dengan zaman dan kesemestaan secara
koheren dan integral, bila bukan Tuhan melalui Malaikat Jibril
sendirilah yang membawa penjelasannya kepada kami. Dan adalah
tugas dan kewajiban kami untuk menyampaikannya kepada umat
sebagaimana janji dan sumpah kami kepada Tuhan untuk
melaksanakan segala Titah-Nya atas kami.
Adapun pengetahuan tentang alam ruh itu baru dibuka
Tuhan pada masa akhir zaman dan Malaikat Jibril-lah yang
menurunkan pengetahuan tentang alam ruh itu sebagai suatu Sistem
Ilahiyah. Al Quran menyatakan: “Inna alaina bayanah”,
(Sesungguhnya di sisi Kamilah penjelasannya). Jadi yang memiliki
hak atas penjelasan suatu ayat itu adalah Tuhan, dan Tuhan-lah yang
menjadikan Malaikat Jibril sebagai pembawa Wahyu-wahyu-Nya,
sekaligus penjelasannya.
Jadi janganlah penjelasan ayat-ayat mutasyabihat yang
dibawa Malaikat Jibril yang membukakan rahasia maknanya
dinyatakan sebagai sesuatu yang batil. Bijaklah menyatakannya,
jangan menyimpulkan sebagai suatu yang batil atas Wahyu-wahyu
Tuhan hanya karena adanya kesamaan pengajaran Eden dengan
doktrin dan ajaran dari agama yang lain.
Maka menjadilah Muslim yang rendah hati, bijaksana dan
berbaik sangka kepada segala kebenaran, andaipun kebenaran itu
berada di luar kebenaran Anda sendiri. Karena Tuhan itu Maha Tak
Terhingga. Adakah seseorang itu dapat memilih di lingkungan
agama apakah dia dilahirkan dan dibesarkan? Maka niscaya Tuhan
Yang Maha Sempurna dan Maha Adil tak meninggikan atau
merendahkan satu ajaran dari yang lainnya. Dan Tuhan tidak
melihat golongan apa dan agama yang dianut seseorang itu. Yang
dilihat Tuhan adalah seberapa totalitas penyerahan dirinya, dan
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ketundukannya
kehidupannya.

(Islam)

kepada

Tuhan

dalam

ia

menjalani

Hanya oleh karena kebaikan (dharma) dan dosa (karma),
masing-masing manusia menempati posisinya dalam setiap
kelahirannya. Tuhan itu niscaya membalaskan segala kebaikan atau
kejahatan terhadap siapa pun dan agama apa pun, baik mereka
percaya kepada Tuhan atau tidak. Itu karena hukum timbal balik
atas dosa dan pahala berlaku universal kepada semua orang tanpa
terkecuali. Karena hukum kausalitas dan timbal balik adalah hukum
semesta Ilahiyah yang darinya semua ciptaan Tuhan
berkelangsungan dan tak bisa lepas darinya.
Setiap Umat Memiliki Batas Masa Waktunya, Semesta
Mempergulirkannya dan Tuhan Menyatakan-Nya
Alam semesta dan seluruh isinya berputar secara siklikal
bagai jarum jam yang tak akan berbalik arah. Tak ada satu makhluk
hidup pun di alam semesta ini yang dapat keluar dari hukum
semesta yang Tuhan telah tetapkan ini. Demikianpun halnya dengan
kaum atau umat semuanya mengalami perputaran. Demikianlah
kehidupan ini berkelangsungan, seperti manusia lahir menjadi bayi
dan anak-anak, remaja, tua dan mati. Demikian perguliran Hukum
Tuhan di alam semesta-Nya.
Segala sesuatu berawal dari yang kecil kemudian
berkembang luas dan menjadi besar, lambat laun semakin bergeser
jauh dari kebenaran awalnya dan akan sampai pada batas masanya.
Beriringan dengan masa berakhirnya itu, akan tumbuh atau akan
muncul kebenaran yang baru lagi untuk menggantikannya.
Demikianlah, pergantian satu umat dengan umat yang lainnya telah
terjadi berulang kali, sebagaimana itu merupakan hukum sejarah
dalam keabadian kehidupan. Dan sebagaimana hukum semesta itu
mengalami perguliran dan Al Quran menyatakannya:
672

Kitab Suci Al Quran, Surat Al A’raaf ayat 34:
34. “Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila
telah
datang
waktunya
mereka
tidak
dapat
mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula)
memajukannya.”

Kitab Suci Al Quran, Surat Muhammad ayat 38:
38. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk
menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara
kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir
sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri.
Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orangorang yang membutuhkan (Nya); dan jika kamu berpaling
niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang
lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini).
Demikian setiap umat dan kaum itu ada batas dan masanya.
Jikalau kaum itu tak menjaga perjanjiannya dengan Tuhan, maka
niscaya Tuhan akan menggantinya dengan kaum yang lain yang
dipilih-Nya. Demikian Tuhan mempergulirkan keberadaan satu
umat dengan umat yang lainnya. Dan adalah Hak Tuhan juga
mengganti satu umat dengan umat yang lainnya. Demikian setiap
hal mengalami hukum perguliran mengikuti hukum semesta. Dan
semua tergantung kepada umat itu sendiri dengan menjaga
perjanjiannya dengan Tuhan.
Adapun mengenai waktu dan umur umat Islam,
sesungguhnya di masa awal-awal Islam sudah terjadi perbincangan
di antara para ulama Islam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari
(dalam kitab Shahihnya) dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu
‘anhuma, bahwa beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda:
“Sesungguhnya
masa
menetapmu
(umat
Islam)
dibandingkan dengan umat-umat sebelum kamu adalah
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seperti waktu antara shalat Ashar sampai terbenamnya
matahari...”
Banyak ulama besar di masa awal Islam yang menuliskan
mengenai “umur umat” ini, antara lain: Al Hafizh Ibnu Hajar Al
Asqalani, Imam Jalaluddin ‘Abdurrahman As Suyuthi, Al Imam Abu
Ja’far Ibn Jarir Ath Thabari,‘Abdurrahman Ibn ‘Abdillah As Suhaili,
Al Imam Al Baihaqi, Al ‘Askari.
Walaupun banyak umat Islam menentang pembicaraan
mengenai umur umat Islam, konsepsi mengenai “umur umat”
memiliki dasar pijakan yang jelas dan diperkuat dengan Peringatan
Allah di dalam Al Quran bahwa Dia sanggup mengganti sebuah
kaum dengan kaum yang lain, jika kaum tersebut melanggar
perjanjiannya dengan Tuhan. Namun, kalau mereka mau membuka
diri dan obyektif, sebenarnya di dalam Islam pun dikenal konsepsi
mengenai “umur umat” yang menunjukkan masa berlakunya
Ketentuan Tuhan dalam sebuah kelompok masyarakat, yang berlaku
pada kelompok manapun tanpa kecuali.
Bahkan beberapa orang di antara para Ulama itu telah
menyatakan bahwa umur umat Islam adalah “1400 tahun lebih
sedikit” atau “tak lebih dari 1500 tahun”. (“Umur Umat Islam,
Kedatangan Imam Mahdi, dan munculnya Dajjal”, Amin
Muhammad Jamaluddin (Mesir), terjemahan Indonesia (2000)).
Adapun Solusi dari Tuhan di masa akhir zaman ini adalah
penyatuan umat-Nya, dan Eden lah yang diturunkan Tuhan untuk
menyampaikan risalah penyatuan umat-Nya itu. Karena
sesungguhnya itulah solusi yang terbaik. Maka kepada umat Islam,
janganlah belum-belum sudah menolaknya dan memusuhinya,
bahkan hampir seluruh ulama Islam lebih memilih menentang dan
memusuhinya.
Bahkan sebagian mereka tak berpantang menyiarkan fitnah
yang kotor sebagaimana Hartono Ahmad Jaiz, di dalam blognya ArRisalah institute dan berita semacam itulah yang disebar luaskan
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sebagaimana yang dilakukan oleh Budi Abdullah di Facebook ini.
Sungguh fitnah-fitnah itulah yang sekarang ini menghanguskan
dunia Islam, karena adalah menjadi hukum semesta bahwa fitnahfitnah itu kembali kepada mereka sendiri.
Demikian, menjadilah umat Islam saat ini terkepung oleh
fitnah dan khianat. Jadilah mereka saling memerangi di antara
mereka sendiri dan saling mengkafirkan, bahkan hingga masjid
tempat bersujud bagi kaumnya sendiri diledakkan, bahkan hingga
‘kota sucinya’ sendiri. Sayangnya mereka meyakini apa yang mereka
lakukan adalah jihad dan mereka merasa bahwa yang mereka
hancurkan adalah masjid ‘diror’, yang berdiri bukan di atas landasan
takwa, tapi dibangun dan didirikan oleh orang-orang munafik yang
bekerja untuk orang-orang kafir. Bila keadaan sudah sedemikian
rupa, adakah Tuhan membiarkan kekejaman atas Nama-Nya dan
agama-Nya terus berkelangsungan? Demikian Hak Tuhan untuk
mengutus Rasul-Nya kembali.
Sungguh pada saat ini, tak ada umat yang lebih
membutuhkan Pertolongan Tuhan, selain umat Islam. Demikian
Surga diturunkan agar terjadi keseimbangan, pemulihan dan
penyelamatan. Untuk itu, Penyatuan Agama adalah prasyarat mutlak
yang harus dipenuhi agar seluruh energi tidak terbuang secara
percuma sebagaimana konflik agama yang selama ini sedang terjadi.
Iblis saat ini sedang mempermainkan ajaran agama,
mengolah fanatisme, kecupatan, kesombongan dalam beragama
untuk menjadi pemantik api peperangan, dan dia berhasil
melakukannya. Lihatlah api peperangan itu menghanguskan apa
saja yang dilaluinya. Itulah wujud Neraka yang diinginkan oleh iblis
karena dia menginginkan bumi ini menjadi Neraka melalui
propagandanya.
Pada saat ini agama menjadi sarana yang efektif bagi iblis
untuk menghancurkan peradaban manusia. Fanatisme agama
didorong sedemikian rupa sehingga proses kehancuran makin cepat.
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Proses ini tak disadari oleh umat beragama karena semua telah
terperangkap dalam jebakannya. Keegoan agama dan kekuasaan
dijadikan alat, bak pusaran magnet yang sangat kuat, hingga
menarik semua orang masuk dan terlibat di dalamnya.
Bila telah terbit kebenaran, maka semua orang pun lebih
memilih kebenaran universal yang menyuarakan kebersamaan dari
pada pertentangan dan fanatisme. Tapi Berketuhanan secara mutlak
dan hidup suci bukan hanya dalam tindakan tapi juga kesucian dan
kejernihan pikiran yang senantiasa terjaga karena selalu berada
dalam kesadaran universal, yaitu kesadaran Ilahi. Karena ada
masanya manusia lelah dengan segala konflik yang tak berujung.
Karena itulah fitrah dasar manusia yang cenderung kepada
kebenaran dan kedamaian.
Semoga suatu hari kelak manusia lebih memilih Surga di
dalam menjalani kehidupan sehingga terwujudlah kedamaian, kasih
sayang dan cinta yang utuh dalam kebersamaan. Bukan memilih
Neraka sebagaimana yang kita saksikan saat ini.
Maka, sudahilah mempertanyakan apalagi memperolok-olok,
apakah Tuhan masih berkata-kata lagi kepada manusia, apakah
Ruhul Kudus masih berperan pasca Nabi Muhammad? Karena Allah
dan Ruhul Kudus sebagai kesatuan sistem senantiasa hadir dan
berbicara kepada manusia yang dipilih-Nya, setiap saat Tuhan
menghendaki.
Jangan menutup Sapaan Tuhan. Kuduskan jiwa agar Tuhan
dan Ruhul Kudus bisa menuntun Anda. Itulah anugerah terbesar
yang Surga berikan saat ini. Karena, bila manusia menolak anugerah
terbesar Tuhan ini, maka Nerakalah yang manusia pilih. Neraka
adalah sebuah keadaan di mana manusia menjadi jauh dengan
Tuhannya, dan segala kejahatan dan peperangan menyatu dalam
kehidupan, sehingga tak ada ketenteraman dan kedamaian. Tuhan
tidak meninggalkan manusia, tapi manusia sendirilah yang
meninggalkan-Nya. Maka jangan batasi Kehendak-Nya, jangan
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batasi Kemahakuasaan Tuhan dalam menurunkan Pertolongan dan
Kewahyuan-Nya.
Mengapa agama itu justru dijadikan penutup saluran
komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya? Baiklah bila
tujuannya adalah demi menjaga keimanan dari penyesatan iblis yang
dapat merusak iman dan agamamu, dari nabi-nabi palsu, yang
diberitahu oleh jin, karena mencuri dengar Rahasia Tuhan. Namun
arif dan bijaksanalah dan telitilah dan jangan sembrono dan gebyahuyah menyamakan Eden dengan sekte-sekte sesat yang berkembang
saat ini.
Telah 20 tahun kami menyampaikan Peringatan Tuhan dan
tak pernah kami beranjak mundur dari apa-apa yang kami nyatakan
dan tak pernah ada yang kami sembunyikan, dan setiap pernyataan
kami pertanggungjawabkan. Kami tak pernah berjalan melipir di
pinggir. Kami selalu berada di tengah, karena itulah yang
diperintahkan Tuhan kepada kami. Kami hanyalah bidak-bidak Ilahi
dalam menjalankan Amanah-Nya. Lihatlah itu sebagai sebuah
kepastian akan kebenaran yang puguh dan kukuh, karena
sesungguhnya Kebenaran Ilahi-lah yang kami bawa.
Arif dan bijaksanalah dalam menetapkan sesuatu, karena
Allah Tuhanmu dan Tuhan seluruh agama tak pernah menutup
jalannya Wahyu pada hamba-hamba yang dipilih-Nya. Ruh dan
Perintah-Nya selalu hadir, selalu datang menemani umat manusia
sepanjang masa, sepanjang hayat kehidupan. Bila umat beragama
menutupnya, bagaimana mungkin kehidupan akan langgeng,
sejahtera, tenteram dan damai? Dunia ini akan menjadi Neraka,
karena Anda sendirilah yang menutup rapat Pertolongan Tuhan.
Biarkan diri Anda menjadi Kehendak-Nya, maka Ketetapan
Tuhan akan sampai kepada Anda . Maka berhentilah dari
mengatakan bahwa Malaikat Jibril tidak akan turun lagi menyapa
manusia. Dan bila itu dijadikan oleh umat beragama sebagai akidah
yang tak dapat diganggu gugat, maka jangan salahkan Allah
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Tuhanmu yang tak akan menolongmu, karena kamu sendirilah yang
memilih tak berpenolong, dan kamu sendiri yang akan melihat
bagaimana akibat yang ditimbulkannya.
Adapun penjelasan bahwa Kerasulan tak pernah mengalami
keberakhiran itu sesungguhnya telah terdapat puluhan ayat di Kitab
Suci Al Quran yang menjelaskannya. Ayat-ayat tersebut kami
cantumkan sebagai lampiran dari tulisan ini. Bacalah kembali Al
Quran dalam kejernihan hati agar Tuhan dan para malaikatlah yang
menyapa Anda secara langsung, longgarkan segala doktrin yang
mengungkung, biarkan Al Quran yang merupakan warisan Nabi
Muhammad itu berbicara ke dalam hati Anda.
Demikian, Tuhan-lah yang menyatakan Takdir-Nya dan
Tuhan pula yang akan membuktikannya. Apabila itu benar, maka
semesta dan waktu yang akan membuktikannya. Bila apa yang
disampaikan Eden itu kebohongan dan kebatilan, niscaya dia akan
hilang sebagaimana mudahnya buih di lautan hilang. Bila apa yang
disampaikannya adalah kebenaran dari Tuhan, maka seberapapun
itu dianggap sebagai suatu kemusykilan, tetapi bila Tuhan yang
menghendaki niscaya akan terselenggaralah apa-apa yang
Dikehendaki-Nya dan bertahan di muka bumi ini.
Duhai Yang Maha Sempurna ampunilah diri hamba atas segala
ketidaksempurnaan
hamba
dalam
menjawabkan
segala
pertanyaan, namun sempurnakanlah pekerjaan-pekerjaan hamba
dan ingatkanlah hamba bila ada kesalahan dan kekurangan
karena sesungguhnya hamba masih jauh dari kesempurnaan
sebagaimana yang Engkau kehendaki. Jadilah kehendak-Mu
semata atas hamba.
Wassalam
Mahoni, 12 Juli 2016
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Ayat-ayat yang Menyatakan
Bahwa Kerasulan itu Berkelanjutan
Diturunkan Tuhan
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Araaf ayat 35:

35. ”hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari
kamu yang menceritakan kepadamu Ayat-ayat Ku, maka
barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan,
tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula
mereka bersedih hati”.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Israa ayat 95:

95. ” Katakanlah: "Kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang
berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya Kami
turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat
menjadi rasul".
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Furqon ayat 51-52:
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51. ”Dan andaikata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus
pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan
(rasul).
52. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan
berjihadlah terhadap mereka dengan Al Qur'an dengan jihad
yang besar.
Kitab Suci Al Quran, Surat An Nahl 113:

113. ”Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang
Rasul dari mereka sendiri; tetapi mereka mendustakannya;
karena itu mereka dimusnahkan adzab dan mereka adalah
orang-orang yang zhalim.
Kitab Suci Al Quran, Surat Yunus 47:

47. ”Tiap-tiap umat mempunyai rasul; maka apabila telah datang
rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan
adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya”.
Kitab Suci Al Quran, Surat Thaahaa 134-135:

134. Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab
sebelum Al Qur'an itu (diturunkan), tentulah mereka berkata:
"Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul
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kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum
kami menjadi hina dan rendah?"
135. Katakanlah: "Masing-masing (kita) menanti, maka
nantikanlah oleh kamu sekalian! Maka kamu kelak akan
mengetahui, siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa
yang telah mendapat petunjuk".
Kitab Suci Al Quran, Surat An Nahl ayat 84:

84. ”Dan (ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan dari tiaptiap umat seorang saksi (rasul), kemudian tidak diizinkan
kepada orang-orang yang kafir (untuk membela diri) dan
tidak (pula) mereka dibolehkan meminta maaf”
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Hadiid Ayat 25:

25. ”Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan
bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya
manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan
besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa
yang menolong (agama)Nya dan Rasul-rasul-Nya padahal
Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi
Maha Perkasa”.
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Kitab Suci Al Quran, Surat AN Nahl 89:

89. “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiaptiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan
Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas
seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu alKitab (al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan
petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang
yang berserah diri.”
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 170:

170. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah
diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya
mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek
moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun
nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak
mendapat petunjuk?"

Kitab Suci Al Quran, Surat Ali Imraan ayat 179:
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179. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang
beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia
menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mu'min).
Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada
kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa
yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu
berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulNya; dan jika kamu
beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 38:

38. Kami berfirman: "Turunlah kamu semua dari surga itu!
Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang
siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada
kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih
hati".
Kitab Suci Al Quran, Surat Ali Imraan ayat 194:

194. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan
kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan
janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat.
Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji."
Kitab Suci Al Quran, Surat An Nisaa ayat 165:
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165. (Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita
gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada
alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya
rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.
Kitab Suci Al Quran, Surat An Nisaa ayat 170:

170. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul itu
kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu,
maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan
jika kamu kafir, (maka kekafiran itu tidak merugikan Allah
sedikitpun) karena sesungguhnya apa yang di langit dan di
bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Maidah ayat 45:

45. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi
dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa
yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu
(menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak
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memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,
maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Maidah ayat 104:

104. Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa
yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka
menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati
bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka
akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek
moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak
(pula) mendapat petunjuk?
Kitab Suci Al Quran, Surat An Nisaa ayat 174:

174. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti
kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mu`jizatnya. )
dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang
benderang (Al Qur'an).
Kitab Suci Al Quran, Surat Al An’aam ayat 7-9:
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7. Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu
mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri,
tentulah orang-orang yang kafir itu berkata: "Ini tidak lain
hanyalah sihir yang nyata".
8. Dan mereka berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya
seorang malaikat?" dan kalau Kami turunkan (kepadanya)
seorang malaikat, tentu selesailah urusan itu, kemudian
mereka tidak diberi tangguh (sedikitpun).
9. Dan kalau Kami jadikan rasul itu (dari) malaikat, tentulah Kami
jadikan dia berupa laki-laki dan (jika Kami jadikan dia berupa
laki-Iaki), Kami pun akan jadikan mereka tetap ragu
sebagaimana kini mereka ragu.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al A’raaf ayat 5-6:

5. Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada
mereka siksaan Kami, kecuali mengatakan: "Sesungguhnya
kami adalah orang-orang yang zalim".
6. Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang
telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya
Kami akan menanyai (pula) rasul-rasul (Kami)
Kitab Suci Al Quran, Surat Al A’raaf ayat 53:
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53. Tiadalah yang mereka tunggu kecuali bukti kebenarannya (Al
Quran). Pada hari datangnya bukti kebenaran itu, orangorang yang sebelumnya melupakan itu berkata, ”Sungguh
telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran,
maka adakah bagi kami penolong-penolong lalu memberi
pertolongan kepada kami, atau kami dikembalikan (ke dunia)
lalu kami akan beramal selain dari yang kami amalkan
(dahulu)?”. Sungguh mereka telah merugikan diri mereka
sendiri, dan telah hilanglah dari mereka apa-apa yang mereka
ada-adakan itu.
Kitab Suci Al Quran, Surat At Taubah ayat 128:

128. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari
kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat
menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat
belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mu'min.
Kitab Suci Al Quran, Surat Yunus ayat 57:

57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran
dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang
berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orangorang yang beriman.
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Kitab Suci Al Quran, Surat Yunus ayat 108:

108. Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang
kepadamu kebenaran (Al Qur'an) dari Tuhanmu, sebab itu
barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya
(petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan
barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu
mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang
penjaga terhadap dirimu".
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Israa ayat 89-90:

89. Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang kepada
manusia dalam Al Qur'an ini tiap-tiap macam perumpamaan,
tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali
mengingkari (nya).
90. Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak percaya
kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi
untuk kami,
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Anbiyaa ayat 2:

Tidak datang kepada mereka peringatan (Al Qur'an) pun yang
baru (diturunkan) dari Tuhan mereka, melainkan mereka
mendengarnya, sedang mereka bermain-main,
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Kitab Suci Al Quran, Surat Al Mu’minun ayat 44:

44. Kemudian Kami utus (kepada umat-umat itu) rasul-rasul Kami
berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada
umatnya, umat itu mendustakannya, maka Kami perikutkan
sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan Kami
jadikan mereka buah tutur (manusia), maka kebinasaanlah
bagi orang-orang yang tidak beriman.
Kitab Suci Al Quran, Surat Asy Syu’araa ayat 5-6:

5. Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan
baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka
selalu berpaling daripadanya.
6. Sungguh mereka telah mendustakan (Al Qur'an), maka kelak
akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita
yang selalu mereka perolok-olokan.
Kitab Suci Al Quran, Surat Asy Syu’araa ayat 198-200:

198. Dan kalau wahyu (al-Quran) itu Kami turunkan kepada salah
seorang dari golongan bukan Arab,
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199. lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir);
niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
200. Demikianlah Kami masukkan wahyu(Al Qur'an) ke dalam hati
orang-orang yang durhaka.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Qashash ayat 44-48:

44. Dan tidaklah kamu (Muhammad) berada di sisi yang sebelah
barat ketika Kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan
tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan.
45. Tetapi Kami telah mengadakan beberapa generasi, dan
berlalulah atas mereka masa yang panjang, dan tiadalah
kamu tinggal bersama-sama penduduk Mad-yan dengan
membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, tetapi Kami
telah mengutus rasul-rasul.
46. Dan tiadalah kamu berada di dekat gunung Thur ketika Kami
menyeru (Musa), tetapi (Kami beritahukan itu kepadamu)
sebagai rahmat dari Tuhanmu, supaya kamu memberi
peringatan kepada kaum (Quraisy) yang sekali-kali belum
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datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu
agar mereka ingat.
47. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa
mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan: "Ya Tuhan
kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada
kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan jadilah kami
termasuk orang-orang mu'min"
48. Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami,
mereka berkata: "Mengapakah tidak diberikan kepadanya
(Muhammad) seperti yang telah diberikan kepada Musa
dahulu?". Dan bukankah mereka itu telah ingkar (juga)
kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu?; mereka
dahulu telah berkata: "Musa dan Harun adalah dua ahli sihir
yang bantu membantu". Dan mereka (juga) berkata:
"Sesungguhnya Kami tidak mempercayai masing-masing
mereka itu'.
Kitab Suci Al Quran, Surat Asy Syu’araa ayat 208-209:

208. Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeripun, melainkan
sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan;
209. untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali tidak berlaku
zalim.
Kitab Suci Al Quran, Surat Saba ayat 34:

34. Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang
pemberi peringatanpun, melainkan orang-orang yang hidup
mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami
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mengingkari
apa
menyampaikannya".

yang

kamu

diutus

untuk

Kitab Suci Al Quran, Surat Al Qashash ayat 59:

59. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum
Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan
ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami
membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam
keadaan melakukan kezaliman.
Kitab Suci Al Quran, Surat Saba ayat 43-44:

43. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang
terang, mereka berkata: "Orang ini tiada lain hanyalah
seorang laki-laki yang ingin menghalangi kamu dari apa yang
disembah oleh bapak-bapakmu", dan mereka berkata: "(Al
Qur'an) ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadaadakan saja". Dan orang-orang kafir berkata terhadap
kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka: "Ini
tidak lain hanyalah sihir yang nyata".
44. Dan Kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitabkitab yang mereka baca dan sekali-kali tidak pernah (pula)
mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi
peringatanpun.
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Kitab Suci Al Quran, Surat Faathir ayat 42:

42. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuatkuat sumpah; sesungguhnya jika datang kepada mereka
seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih
mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain).
Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, maka
kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali
jauhnya mereka dari (kebenaran),
Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 6:

agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak
mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 16-17:

16.

Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa
sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.

17. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan
(perintah Allah) dengan jelas".
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Kitab Suci Al Quran, Surat Yaa Siin ayat 20-21:

20. Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan
bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusanutusan itu,
21. ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan
mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Kitab Suci Al Quran, Surat Ash Shaffaat ayat 36-37:

36. dan mereka berkata: "Apakah sesungguhnya kami harus
meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang
penyair gila?"
37. Sebenarnya dia (Muhammad. ) telah datang membawa
kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya).
Kitab Suci Al Quran, Surat Shaad ayat 8:

8. mengapa Al Qur'an itu diturunkan kepadanya di antara kita?"
Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Qur'an-Ku, dan
sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku.
Kitab Suci Al Quran, Surat Ghafir ayat 22:

22. Yang demikian itu adalah karena telah datang kepada mereka
rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata
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lalu mereka kafir; maka Allah mengazab mereka.
Sesungguhnya Dia Maha Kuat lagi Maha Keras hukumanNya.
Kitab Suci Al Quran, Surat Fushshilat ayat 5-6:

5. Mereka berkata: "Hati kami berada dalam tutupan (yang
menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan di telinga
kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding,
maka bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja (pula)".
6. Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia
seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan
kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah pada
jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun
kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang
yang mempersekutukan (Nya),

Kitab Suci Al Quran, Surat Ghafir ayat 82-84:
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82. Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka
bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang
yang sebelum mereka. Adalah orang-orang yang sebelum
mereka itu lebih hebat kekuatannya dan (lebih banyak) bekasbekas mereka di muka bumi, maka apa yang mereka usahakan
itu tidak dapat menolong mereka.
83. Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul (yang diutus
kepada) mereka dengan membawa keterangan-keterangan,
mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada
mereka dan mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu
mereka perolok-olokkan itu.
84. Maka tatkala mereka melihat azab Kami, mereka berkata:
"Kami beriman hanya kepada Allah saja dan kami kafir
kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan
dengan Allah.
Kitab Suci Al Quran, Surat Shaad ayat 4:

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi
peringatan (rasul) dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir
berkata: "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta".
Kitab Suci Al Quran, Surat Fushshilat ayat 44:

44. Dan jikalau Kami jadikan Al Qur'an itu suatu bacaan dalam
selain bahasa Arab tentulah mereka mengatakan: "Mengapa
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tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Qur'an)
dalam bahasa asing, sedang (rasul adalah orang) Arab?
Katakanlah: "Al Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi
orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak
beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Qur'an
itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti)
orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh".
Kitab Suci Al Quran, Surat Az Zukhruf ayat 24:

24. (Rasul itu) berkata: "Apakah (kamu akan mengikutinya juga)
sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata)
memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapakbapakmu menganutnya?" Mereka menjawab: "Sesungguhnya
kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk
menyampaikannya."
Kitab Suci Al Quran, Surat Ad Dukhan ayat 2-5:

2. Demi Kitab (Al Qur'an) yang menjelaskan,
3. sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang
diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi
peringatan.
4. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,
5. (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami
adalah Yang mengutus rasul-rasul,
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Kitab Suci Al Quran, Surat Ad Dukhan ayat 13-14:

13. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal
telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi
penjelasan,
14. kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia
adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi
pula seorang yang gila.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Hadiid ayat 28-29:

28. Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul),
bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya,
niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua
bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan
cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu.
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,
29. (Kami terangkan yang demikian itu) supaya ahli Kitab
mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikitpun akan
karunia Allah (jika mereka tidak beriman kepada
Muhammad), dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan
Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakiNya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
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Kitab Suci Al Quran, Surat Al Fath ayat 8-9:

8.
9.

Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa
berita gembira dan pemberi peringatan,
supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih
kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

Kitab Suci Al Quran, Surat An Najm ayat 56:

56. Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara
pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.
Kitab Suci Al Quran, Surat Ash Shaaf ayat 8-9:

8.

Mereka ingin hendak memadamkan cahaya (agama) Allah
dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap
menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir
benci.

9. Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk
dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas
segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci.
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Kitab Suci Al Quran, Surat Ath Thalaaq ayat 11:

11. (Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu
ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacam-macam
hukum) supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal-amal yang saleh dari kegelapan
kepada cahaya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan
mengerjakan amal yang saleh niscaya Allah akan
memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selamalamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezki yang baik
kepadanya.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Mulk ayat 25-26:

25. Dan mereka berkata: "Kapankah datangnya ancaman itu jika
kamu adalah orang-orang yang benar?".
26. Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu)
hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah
seorang pemberi peringatan yang menjelaskan".
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Mursalat ayat 11-15:

11. dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).
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12. (Niscaya dikatakan kepada mereka:) "Sampai hari apakah
ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?"
13. Sampai hari keputusan. 14. Dan tahukah kamu apakah hari
keputusan itu? 15. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu
bagi orang-orang yang mendustakan.
Kitab Suci Al Quran, Surat Al Jin ayat 26-28:

26. (Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia
tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib
itu.
27. Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya
Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di
belakangnya.
28. Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu
telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang
(sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka,
dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
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