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EDISI 172/th ke-15/Pebruari 2013 

 

Pesan Gembala 

TAHUN 2013 – TAHUN PEMULIHAN 

SEUTUHNYA 
Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula  ,  mereka juga ditentukan-Nya  dari semula untuk 

menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya,  supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung   di antara 

banyak saudara.  Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula  ,   mereka itu juga dipanggil-Nya.   Dan 

mereka yang dipanggil-Nya,  mereka itu juga dibenarkan-Nya.  Dan mereka yang dibenarkan-Nya, 

mereka itu juga dimuliakan-Nya. [ Roma 8 : 29 -30] 

 

Kita baru saja meninggalkan tahun 2012, “Tahun Perkenanan Tuhan. Multiplikasi dan Promosi 

terjadi karena perkenanan Tuhan. Mujizat Masih ada!” Bukan berarti masuk tahun ini Perkenanan Tuhan 

sudah berakhir, justru Tuhan akan memberikan dalam dimensi yang lebih lagi! 

Memasuki tahun 2013 banyak orang yang ketakutan. Mereka percaya bahwa angka 13 adalah 

angka ‘sial’, jadi mereka berpikir bahwa tahun 2013 akan menjadi tahun yang sial. Selain itu, pada 

tanggal 21 Desember 2012 yang lalu dunia dihebohkan gara-gara menurut penanggalan suku Maya 

berakhirnya siklus baktun itu pada angka 13. Artinya mereka meninggalahkan zaman yang lama dan 

masuk zaman yang baru.  

Suku Maya sendiri sebetulnya tidak berbicara tentang masalah kiamat atau tidak, tetapi siapa 

yang sesungguhnya mengabarkan berita tentang kiamat tersebut? Tenyata ada seorang peneliti Suku 

Maya yang bernama Michael D. Coe (1966) ketika dia sedang meneliti penanggalan suku itu, ia 

menemukan sepertinya tersirat bahwa akan ada kiamat. Hal ini kemudian diteruskan oleh New Age 

Movement yang menyebarkan pada tahun 1970-an hingga saat ini. Oleh sebab itu banyak orang 

memasuki tahun 2013 dengan perasaan was-was dan ketakutan. Tetapi sekarang kita akan lihat yang 

Tuhan katakan pada kita tentang tahun 2013. 

I. 2013 TAHUN PERMULAAN YANG BARU 

1. Makna Angka 12 

a. Angka Pemerintahan Tuhan 

Dalam Alkitab angka 12 disebutkan sebagai angka pemerintahan Tuhan sebagaimana dapat kita lihat 

antara lain: 

• 12 Suku Israel 

• 12 Rasul Tuhan Yesus 

• 12 Pintu Gerbang Yerusalem yang lama maupun yang baru nanti 

• 24 tua-tua yang dibagi menjadi 12 suku Israel dan 12 Gentiles (yaitu Saudara dan saya) 

• 144 tua-tua yang dibagi menjadi 12 suku Israel dari 12 suku dengan masing-masing  berjumlah 12.000 



b. Fullness 

Angka 12 berbicara tentang angka fullness, yang berarti utuh, bulat, lengkap dan puncak. 

Contohnya: 

• Jam tangan, setelah mencapai angka 12 kembali lagi ke angka 1. 

• penanggalan, setelah sampai bulan ke-12 (Desember) kembali lagi ke bulan 1 (Januari) 

Angka 13 berbicara tentang Permulaan yang Baru! Jadi, tahun 2013 ini sebenarnya berbicara tentang 

Tahun Permulaan yang Baru. Pada waktu Tuhan bukankan tentang hal ini kepada Gembala Pembina, 

Tuhan berkata, “Memasuki Tahun 2013 suruh umat-Ku memperbaharui komitmennya kepada-Ku.” 

 

Mari kita perbaharui komitmen kita dengan Tuhan. Ingatlah kembali pada waktu Saudara 

mengalami kelahiran baru dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ciri utama orang yang sudah mengalami 

kelahiran baru adalah mengalami kasih mula-mula.  

Memasuki tahun 2013, kita perbaharui komitmen kita kepada Tuhan, “Tuhan, saya mau 

memperbaharui komitmen saya kepada Tuhan seperti ketika saya mengalami kasih mula-mula.” Lalu 

akan mulai timbul lagi dalam hati kita kasih mula-mula. Kalau Saudara memperbaharui komitmen 

Saudara kepada Tuhan, maka Saudara akan melihat serta merasakan kasih Tuhan yang tidak 

berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya dan selalu baru setiap pagi.  

 

2.  Mematahkan Angka 13 Sebagai Angka “Sial” 

Kita harus mematahkan angka 13 sebagai angka “sial”. Kalau Saudara lihat sejarah dari kisah 

hidup Yusuf dan Daud, maka 13 tahun dalam hidup mereka justru itu adalah periode “From Recovery to 

Wholeness.” 

• Yusuf, mulai diproses ketika berumur 17 tahun, dan pada usia 30 tahun mungkin hanya dalam 

hitungan jam tiba-tiba dia menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. 

• Daud, ketika dia diurapi menjadi raja, diperkirakan usianya 17 tahun, dan selama 13 tahun Daud di 

proses. Pada usia 30 tahun Daud menjadi raja Israel. 

• Yosua, memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, mereka merebut Tanah Perjanjian 

yang sudah diberikan Tuhan dan kota pertama yang direbut adalah Yerikho setelah dikelilingi 13 kali. 

Jadi angka 13 itu bukanlah angka sial, tetapi angka keberuntungan bagi kita semua.  

 

II. 5773 ADALAH TAHUN AYIN GIMEL 

Ayin (70) itu berbicara tentang mata karena bentuknya memang seperti mata. Ini berbicara 

tentang mata Tuhan dengan mata kita. Mata Tuhan yang senantiasa tertuju kepada kita untuk 

menuntun dan menasehati kita. 

Menurut penanggalan Israel atau orang Yahudi; periode 16 September 2012 - 04 September 

2013 adalah tahun 5773, jadi saat ini kita masih berada di tahun Ayin Gimel (73). 

1. Makna Tahun Ayin Gimel  

a. Tahun yang menjembatani masa lalu dengan masa yang akan datang. 

Jadi antara masa lalu dan masa datang, di tengah-tengahnya ada jembatan yang meng-

hubungkan dan itulah yang disebut dengan Tahun Ayin Gimel. 

 

 



b. Entering The Next Level  

Tahun 2013, kita akan dibawa Tuhan untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. 

 

c.  From Recovery to Wholeness, From Restoration to Fullness 

Tahun 2013 adalah “Tahun Pemulihan Seutuhnya dengan sub tema Entering The Next Level.”  

Kita tahu bahwa Tuhan Yesus harus tinggal di surga sampai 

pemulihan segala sesuatu. Dan kalau sudah selesai maka Dia akan 

datang kembali, dan waktunya sudah tidak lama lagi.  

Pemulihan yang pertama terjadi pada waktu kita mengalami 

kelahiran baru. Pada waktu kita kenal Tuhan Yesus, menerima Dia 

sebagai Tuhan dan Juruselamat dimana kita mengalami kelahiran 

baru serta kasih mula-mula. Dan proses ini terus berjalan sehingga 

akhirnya, puncaknya atau targetnya adalah menjadi serupa dengan gambar-Nya. 

Mengapa gereja Tuhan hari-hari ini dibawa masuk ke level yang lebih tinggi? 

1. Penuaian 1 milyar jiwa tidak akan terjadi sebelum Gereja-Nya dibawa masuk ke level yang lebih tinggi. 

2. Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua sehingga kita harus kedapatan tidak bercacat 

dan tidak bercela.  

 

2. Proses ke arah pemulihan yang seutuhnya 

“Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula 

untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di 

antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. 

Dan mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, 

mereka itu juga dimuliakan-Nya.” (Roma 8:29-30) 

Disitu dijelaskan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan dan itu sudah ditetapkan sejak 

semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Jadi pemulihan seutuhnya dimulai pada waktu 

kita mengalami kelahiran baru, dipulihkan seutuhnya sampai pemulihan segala sesuatu itu selesai. 

Begitu selesai, maka Dia akan datang. 

Jadi kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kita sudah ditetapkan sejak semula untuk 

menjadi serupa dengan gambar Yesus. Dan orang-orang pilihan Tuhan akan mengalami proses-proses 

sebagai berikut: 

a.  Dipanggil 

  Karena kita orang pilihan Allah sudah pasti kita mendengar panggilan-Nya. Mungkin ada yang 

usia 5 tahun sudah mendengar, ada yang berusia 10 tahun. Mungkin ada 

juga yang baru pada usia 25 tahun baru ‘mendengar’ atau ada yang 

sedikit kebablasan baru ‘mendengar’ pada usia 75 tahun. Itu tidak 

mengapa yang penting Saudara mendengar panggilan Tuhan. Saat 

Saudara mendengar panggilan Tuhan apakah Saudara dalam keadaan enak atau tidak enak? Tentunya 

kebanyakan tidak enak, tetapi itu tidak masalah, karena yang penting adalah bisa mendengar panggilan 

Tuhan.  

 

 



b. Dibenarkan 

Kita dibenarkan bukan karena kita berbuat baik, tetapi kita yang tidak benar dibenarkan oleh 

Tuhan, karena itu jangan ada di antara Saudara yang berkata “Saya tidak layak untuk datang kepada 

Tuhan. Saya ini bekas orang yang melakukan kejahatan.” Bukan demikian!! Karena itu semua adalah 

masa lalu. yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang (II Korintus 5:17) 

c. Dimuliakan 

Setelah diproses dipanggil dan dibenarkan, proses selanjutnya adalah dimuliakan. Dimuliakan 

artinya diproses habis-habisan! yang penting pada waktu diproses Saudara jangan lari! Kadang-kadang 

kita mungkin menyalahkan orang lain bahkan lama-kelamaan menyalahkan Tuhan. Jangan seperti itu! 

Sebab Saudara sedang dalam proses dimuliakan, Saudara sedang diproses untuk menjadi serupa dengan 

gambar-Nya. Pada waktu Saudara masuk dalam proses banyaklah mengucap syukur. “Mengucap 

syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.” (I 

Tesalonika 5:18) Makin sering Saudara mengucap syukur maka proses yang dialami akan semakin cepat 

selesai. Makin tidak suka mengucap syukur, prosesnya akan semakin lambat dan tambah babak belur. 

Yang mana yang akan Saudara pilih? Pilihlah banyak mengucap syukur. 

 

III.PESAN TUHAN MEMASUKI TAHUN 2013 

Memasuki tahun 2013 ada beberapa pesan Tuhan yang perlu kita perhatikan, yaitu: 

1.Hidup Sama Seperti Kristus Telah Hidup 

“Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.”  

(I Yohanes 2:6) 

Kalau Saudara yakin ada di dalam Dia, Saudara harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. 

Kalau Saudara lakukan ini, maka akan ada berkat yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak pernah menyuruh 

kita melakukan sesuatu tanpa memberkati kita. Dia sangat rindu untuk memberkati anak-anak-Nya. 

 

2.  Menerima Jauh Lebih Banyak Dari Apa Yang Kita Doakan 

“Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita doakan atau 

pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita...” (Efesus 3:20)  

“jauh lebih banyak (exceeding abundantly = melampaui sesuatu yang berlimpah-limpah yang 

mana tidak pernah bisa kita pikirkan)” 

Misalnya, Saudara mungkin sakit secara fisik dan Saudara berdoa kepada Tuhan, “Tuhan, 

sembuhkan sakit saya, Tuhan sembuhkan saya...”  Dan ternyata Saudara disembuhkan Tuhan, tetapi 

bukan hanya itu, tiba-tiba hubungan dalam keluargapun disembuhkan. Malahan ditambah lagi dengan 

bisnis Saudara disembuhkan. Itulah yang Tuhan maksudkan dengan ‘jauh lebih banyak’. Haleluya!! 

 

Bagaimana cara menerima jauh lebih banyak dari apa yang kita terima? 

a. Miliki iman yang benar 

“Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, 

menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, 

sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar 

serta berdasar di dalam kasih.” (Efesus 3:16-17)   

b. Penuh dengan Roh Kudus 



“Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, 

betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih 

itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan.” (Efesus 3:18-19) 

Kalau Saudara tidak penuh Roh Kudus, iman Saudara tidak akan kuat dan teguh, tidak berakar 

dan berdasar dalam kasih. Banyak orang tidak mengerti akan kasih Kristus. Saudara harus ingat Roma 

8:28 “Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan 

kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana 

Allah.” 

 

c. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah 

“Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.” (Efesus 3:19b) 

  

3. Muliakanlah Tuhan dengan Harta Kita 

“Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka 

lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan 

meluap dengan air buah anggurnya.” (Amsal 3:9-10) 

Kita percaya ‘lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai 

melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air 

buah anggurnya.’ Untuk memperoleh ini semua syaratnya adalah 

muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari 

segala penghasilanmu. 

Tuhan minta supaya kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Harta itu Tuhan yang beri dan 

kita hanya penilik atau pengelolanya saja karena kita hanya dititipkan oleh Tuhan. Kalau kita nanti 

kembali kepada Bapa di surga maka kita tidak akan membawa semuanya itu. 

Gembala Pembina diingatkan tentang kisah seorang anak muda yang kaya yang datang kepada 

Tuhan Yesus. Sambil berlutut dia bertanya, “Guru yang baik, bagaimana caranya supaya saya 

memperoleh hidup yang kekal?”. Tuhan Yesus menjawab,“Bukankah sudah tertulis bahwa jangan 

berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, hormati ayah-ibumu, jangan 

mengambil hak orang lain, dan sebagainya…”. Lalu dengan bangga anak muda itu berkata, “Semuanya 

sudah saya lakukan sejak saya kecil”. Anak muda itu bukan orang biasa tetapi orang yang luar biasa. 

Tuhan Yesus bertanya kepadanya, “Kalau kamu mau menjadi sempurna, ada satu kekuranganmu. 

Pulang dan juallah segala hartamu lalu berikan kepada orang-orang miskin…..” Saudara tahu apa yang 

terjadi? Setelah mendengar itu, anak muda tersebut tanpa ngomong A atau B langsung ngeloyor pergi. 

Tidak selalu artinya kita harus menjual semua harta kita lalu memberikannya kepada orang 

miskin. Tuhan bicara seperti itu hanya kepada anak muda itu. Mengapa? Karena Tuhan mau menguji 

hatinya, sebab Tuhan sudah melihat bahwa hati anak muda itu hanya ada pada hartanya. Lalu Tuhan 

Yesus berkata, “Alangkah sukarnya orang yang ber-uang (kaya) masuk ke dalam Kerajaan Sorga, lebih 

mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam Kerajaan Sorga.” 

Semua orang menjadi gempar dan saling bertanya, “Jadi siapa yang dapat diselamatkan?” Tetapi Tuhan 

Yesus berkata, “Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala 

sesuatu adalah mungkin bagi Allah!” Bagaimana caranya? Melalui proses! Diproses untuk masuk ke 

level yang lebih tinggi untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus dan salah satunya Saudara pasti akan 



diproses dalam hal ini. Jadi kalau ada yang diproses dalam hal ini, kita harus mengerti bahwa Tuhan mau 

kita berubah dalam hal ini.  

 

IV. SORGA DAN NERAKA 

Bulan lalu Gembala Pembina mendapatkan DVD, dan melalui DVD itu Tuhan berbicara kepada 

Gembala Pembina “Niko, selama ini kamu kurang mengingatkan jemaat tentang surga dan neraka. Jadi 

mereka kadang-kadang hidup kurang hormat dan kurang takut sehingga dalam menjalani hidup itu 

begitu ‘enteng’ saja.” 

Matius 7:21-23 “Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke 

dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari 

terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-

Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada 

waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! 

Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!” 

Pertanyaannya, sesuai ayat di atas orang tersebut akan masuk sorga atau neraka? Tentu neraka! 

Padahal kalau kita baca orang ini bukan orang yang main-main karena bisa mengadakan mujizat, 

mengusir setan, bernubuat, dan sebagainya. Dia bukan orang yang sembarangan! 

 

Kesaksian Pastor Park Yong Gyu - Korea 

Di dalam DVD itu dikisahkan pengalaman yang dialami oleh seorang Pendeta dari Korea, seorang 

hamba Tuhan yang sukses dalam pelayanannya (untuk kesaksiannya yang lengkap, Saudara dapat 

melihat di Buletin Doa edisi sebelum ini). Jemaatnya 5000 jiwa dan dia mempunyai 5 mobil mewah. 

Mungkin sebagai seorang pengkotbah dia begitu energik, tetapi tiba-tiba ketika umur 50 tahun dia 

mengalami koma; bahkan dia dikatakan telah meninggal dunia. Dan pada waktu itu dia dibawa oleh 

malaikat yang biasanya mendampingi dia. Dia diizinkan Tuhan untuk melihat sorga dan neraka, dan 

setelah selesai dia kembali hidup selama 20 tahun dan dia saksikan semua ini. Hidupnya sendiri 

kemudian berubah setelah apa yang dilihatnya di sorga dan di neraka.  

Ternyata sorga itu ada tingkatannya dan yang dilihatnya adalah tentang rumah. Jadi rumah 

itulah yang menjadi ukurannya. Ia melihat ada sebuah rumah yang bagus, ternyata itu milik John Wesley, 

lalu ada rumah yang sedikit lebih kecil dan ditinggali beberapa orang. Kemudian dia juga melihat ada 

satu bangsal persis seperti ‘kandang ayam’ dimana banyak orang di sana. Ketika dia bertanya, 

diberitahukan bahwa itu adalah tempat bagi orang-orang yang hampir-

hampir tidak masuk sorga. Tetapi masih untung mereka bisa masuk ke 

sorga.  

Di tempat itu dia melihat ada pendeta yang di bumi begitu 

dihormati, tetapi mengapa dia ada di tempat yang seperti ‘kandang 

ayam’ itu? Itu karena pendeta tersebut tidak mengirimkan bahan baku 

untuk membangun rumahnya di sorga. Lalu dia bertanya bagaimana caranya mengirim bahan baku ke 

sorga? Tetapi kemudian dia diberi pertanyaan :  

•  Berapa lama kamu berdoa?  

•  Berapa lama kamu membaca Alkitab ?  

•  Berapa banyak kamu ‘care’ kepada orang-orang miskin? dan sebagainya. 



Ternyata itulah yang merupakan bahan untuk membangun rumah di sorga. Apa yang kita 

lakukan, itulah yang dikirim ke sana. Masih untung bisa masuk sorga, karena begitu melihat neraka 

hamba Tuhan itu sangat kaget sebab dia melihat pendeta yang dikenalnya masuk neraka. 

Artinya, pendeta juga ada yang masuk neraka! Dia juga melihat ada pengerja-pengerja di neraka 

dan mereka semua disiksa. Ada yang ditusuk mulutnya, ada yang lidahnya ditusuk karena selama hidup 

hobbynya ‘gossip’ dan menjelek-jelekkan pendetanya serta membuat perpecahan di gereja. Yang paling 

mengerikan adalah satu tempat yang begitu gelap di mana terdengar begitu keras teriakan manusia. 

Ternyata disitu iblis sedang menyembelih orang-orang. Misalnya, kepalanya yang dipotong, setelah 

putus tiba-tiba kepala orang itu menyambung lagi dengan tubuhnya dan 

disembelih lagi oleh Iblis. Sampai kapan hal itu berlangsung? SELAMA-

LAMANYA!  

Alkitab katakan umur manusia 70 tahun kalau kuat 80 tahun 

(Mazmur 90:10), setelah itu kita mau di mana? Ini serius! Jika Saudara 

tegang mendengar ini, itu artinya kita mulai mengerti bahwa ada satu 

perasaan yang mengerikan. Itu bagus untuk mengkoreksi diri karena kita 

hidup hanya sementara di dunia, tetapi untuk kekekalan nanti harus dipilih, apakah mau mati selama-

lamanya atau hidup kekal selama-lamanya. Tetapi saya berdoa nanti kita semua bisa bertemu kembali di 

sorga.  

Memasuki tahun 2013, kita ada sebagaimana kita ada saat ini adalah untuk menyembah Dia!. 

Penyembahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati 

Tuhan. Kita ada sekarang ini untuk menyembah Dia, bukan untuk menjadi kaya! Hati-hati yang bercita-

cita menjadi kaya, karena Saudara akan mengalami masalah yang luar biasa. Hiduplah hanya untuk 

menyembah Tuhan. Kalau Saudara masuk tahun 2013 dan menyadari akan hal ini, maka Efesus 3:20 

akan menjadi milik Saudara. Amin! (Sh) 

 

Pesan Gembala, Pdt. DR.Ir. Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seri Akhir zaman Bagian ke-40 

 

 

Menuju Tatanan Dunia Baru 
(Bagian 13 Film 1) 

 
Beberapa edisi yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana musik dunia “mendapat 

tugas” untuk mengiring manusia kepada Tatanan Dunia Baru, yaitu mempersiapkan manusia menerima 

pemerintahan Antikris di akhir zaman. Kali ini kita akan membahas bidang lain yang iblis gunakan untuk 

mempersiapkan manusia memasuki Tatanan Dunia Baru, yaitu dunia Film!  

 

Generasi Film 

Kita hidup di zaman kecanggihan media yang begitu hebat. Tidak ada jaman sebelumnya dimana 

kecanggihan perangkat multi media seperti sekarang ini. Kita dapat menikmati musik dimana saja hanya 

dengan seperangkat alat pemutar musik Mp3. Kita dapat membaca, mendengar, menonton informasi 

apa saja dan berita-berita terbaru dimana saja hanya dengan perangkat komunikasi seperti notebook, 

tablet hingga smart phone yang ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan orang dewasa. Saat ini, 

bagi mereka yang menyukai film maka mereka akan dapat menonton film kapan saja, sebab film 

tersedia selama 24 jam penuh setiap harinya. Film ada di seluruh saluran TV, TV kabel, bioskop hingga di 

pusat penyedia video internet seperti Youtube. Segala kecanggihan media tersebut sudah tidak dapat 

dibendung lagi. Setiap hari pasti ada inovasi baru yang memungkinkan manusia mendapatkan hal-hal 

baru untuk memudahkan manusia menikmati berbagai media seperti berita terkini, informasi, musik 

dan film. Sungguh luar biasa... 

Dengan ketersediaan film yang tak habis-habisnya, menonton film sudah menjadi gaya hidup 

masyarakat dunia. Namun yang paling menghawatirkan adalah film juga telah menjadi gaya hidup 

orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang telah dikeluarkan dari “dunia” untuk menjadi penyembah-

penyembah yang benar. Mereka lebih memilih kembali ke dunia dengan lebih banyak menghabiskan 

waktunya di depan TV dan bangku-bangku bioskop untuk menonton film. Film – baik di bioskop, TV, 

internet maupun pada video player – telah menyumbangkan jumlah yang sangat banyak dalam 

menghabiskan waktu orang-orang percaya,  sehingga banyak orang percaya hanya menyediakan sedikit 

sekali waktunya untuk mempertajam kepekaan rohani guna memerangi hal itu. Meskipun tidak ada 

yang salah dengan waktu yang terkontrol untuk menonton TV atau sesekali pergi ke gedung bioskop 

menyaksikan film, namun dalam beberapa edisi ke depan kita akan 

melihat bagaimana jahatnya iblis menggunakan film-film dalam 

menuntun manusia kepada kebinasaan bahkan dibalik karakter-karakter 

lucu dari film kartun sekalipun. Tidak ada belas kasihan dari iblis, ia akan 

membinasakan sebanyak mungkin manusia dengan cara apapun, 

terutama menggunakan apa yang manusia sebut dengan trend, seperti 

musik dan film. Artikel ini diharapkan akan mengubah cara pandang kita 



pada film dunia. 

Hari-hari ini, iblis sedang menawarkan begitu banyak film produksinya kepada seluruh umat manusia di 

dunia ini, juga kepada orang-orang percaya tentunya. Tujuannya adalah perlahan-lahan menarik 

sebanyak mungkin orang percaya menjauh dari kesalehan dengan cara yang terasa begitu baik dan 

tanpa disadari. Film memasukkan faham secara terus-menerus untuk merebut perhatian orang-orang 

percaya pada trend, gaya hidup, kehidupan seks bebas (ingat tidak ada sensor di Hoolywood), 

kekerasan, perselingkuhan, budaya populer baru dan kegiatan-kegiatan okultisme yang pada akhirnya 

menjadikan visi rohani kita menjadi kabur, bercampur-baur dengan hal-hal duniawi dan pada akhirnya 

umat Tuhan kehilangan sama sekali pengetahuan yang benar tentang kerajaan Allah. Saat ini begitu 

banyak orang Kristen lebih mendukung prinsip Hollywood dari pada prinsip ilahi. Kita sudah menjadi 

generasi film, cara kita berpakaian, berkata-kata dan berfikir sudah lebih mirip anak-anak dunia dari 

pada anak-anak terang. Jelas, iblis telah memegang kendali atas generasi ini, dan memanfaatkan film 

sebagai salah satu sarana untuk mempropagandakan dosa dan tujuan terselubungnya mendirikan 

tatanan Dunia Baru.  

 

Sebelum melanjutkan dalam membaca artikel ini, agar lebih mengerti, pastikan Saudara sudah 

membaca seluruh artikel tentang “musik Tatanan Dunia Baru” pada Buletin Doa beberapa edisi sebelum 

ini... 

 

Film Tatanan Dunia Baru 

Film bukan hanya sekedar hiburan atau entertainment. Seperti halnya musik, tidak sukar bagi 

kita untuk mengetahui bagaimana film juga adalah sebuah alat propaganda iblis dalam mempersiapkan 

dunia ini memasuki Tatanan Dunia Baru. Dalam sampul-sampul DVD/Blue Ray, poster-poster bioskop, 

adegan-adegan hingga set film kita dapat menemukan jejak-jejak para elit Tatanan Dunia Baru.  

Sebelum kita melihat pesan-pesan spesifik dari industri film, pada edisi ini kita akan melihat 

terlebih dahulu pesan-pesan umum dari Tatanan Dunia Baru. Seperti industri musik, pesan-pesan 

terselubung yang umum dari Tatanan Dunia Baru di dalam dunia film adalah pesan-pesan tersembunyi 

yang mempromosikan simbol-simbol, seperti : All seeing eye (mata satu di dalam segitiga), Eye of Horus 

(simbol mata satu), foto-foto piramida Mesir, isyarat-isyarat tangan dan sebagainya. Dari simbol-simbol 

ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ada kekuatan terselubung dari para elit Tatanan Dunia Baru yang  

Eye of Horus 666 Hand Sign

All Seeing Eye

Devil Horn Baphomet

Poster 1 Poster 2 Poster3 Poster 4

 



menguasai industri perfilman dunia. Kebanyakan negara penghasil perfilman dunia (seperti raksasa 

perfilman dunia Hollywood, AS dan Bollywood, India) tidak luput dari orang-orang dibalik layar yang 

memiliki tujuan mendirikan Tatanan Dunia Baru.  

Perhatikan poster film Bollywood di atas! Itu adalah beberapa poster teatrikal dari film komedi 

romantis “Ready” (2011) yang dibintangi oleh Salman Khan dan Asin Thottumkal. Dari beberapa poster 

yang dibuat, empat diantaranya sangat jelas memperlihatkan simbol-simbol Tatanan Dunia Baru, yaitu 

“eye of horus” dan “isyarat tangan 666” (Poster 1), Simbol “All seeing eye” (Poster 2), Isyarat tangan 

“devil horn” (Poster 3), dan gambar sosok Baphomet/iblis (Poster 4). Simbol-simbol Tatanan Dunia Baru 

yang terlihat dalam poster-poster tersebut tidak mungkin terbentuk tanpa sengaja atau kebetulan 

semata, terlalu banyak jumlahnya untuk dikatakan hanya kebetulan semata.  

 

Sejarah perfilman Tatanan Dunia Baru 

Saat film mulai dipertontonkan kepada umum, ternyata pengaruh film sangat besar bagi prilaku 

masyarakat. Prilaku mencontoh hingga mengidolakan para artis film nampaknya telah menarik 

perhatian kelompok-kelompok globalis yang sedang berusaha mengendalikan dunia ini. Sebagai contoh, 

organisasi Illuminati percaya bahwa dengan mengontrol media maka akan mengontrol masyarakat. 

Sebagai organisasi yang telah mendominasi bidang-bidang strategis, seperti keuangan, hukum, 

pemerinta-han dan pendidikan, maka tidak sukar bagi organisasi rahasia ini untuk segera masuk dalam 

bidang yang baru namun potensial ini.  

Sebagai masyarakat yang “tercerahkan” (Illuminati berasal dari bahasa latin illuminatus yang 

berarti “tercerahkan”) dan merasa sebagai ras manusia yang paling tinggi, mereka ingin mengontrol 

masyarakat dunia ini, yang mereka sebut sebagai “memimpin domba-domba” menuju arah tatanan 

dunia yang lebih baik. Mereka adalah orang-orang yang sabar, mereka lakukan ini beratus-ratus tahun 

lamanya. Sekalipun lambat, mereka telah memasuki materi-materi dunia pendidikan dengan faham-

faham mereka, orang-orang anggota mereka telah dikirim memasuki dan menduduki jabatan di 

pemerintahan-pemerintahan dunia, keuangan-keuangan dunia sedikit-demi sedikit telah mereka kuasai 

dan begitu juga dengan media, setiap bidang yang berpotensi untuk menguasai dunia (dan tidak disadari 

oleh kebanyakan orang) telah mereka kuasai. 

Saat Illuminati memasuki dunia perfilman, mereka tidak datang dengan terang-terangan. 

Dengan keuangan yang sangat besar, mereka mulai membentuk sebuah perusahaan kecil dalam bidang 

investasi yang mendanai pembuatan film. Mereka menyewa aktor, produser, penulis script dan 

sutradara yang kesemuanya dibayar diatas rata-rata, setelah itu mereka mulai mengarap sebuah film 

yang isinya ide-ide yang mereka tetapkan, termasuk “menitipkan” 

simbologi organisasi, memasuk-kan pesan-pesan tersembunyi 

(subliminal) hingga memasukkan ideologi-idologi dasar organisasi 

mereka seperti: Agenda tersembunyi agama Timur dan new age, sihir, 

okultisme, metafisika, filsafat, perjalanan astral, perjalanan waktu, 

hingga ekstraterestrial (yaitu kepercaya-an tentang adanya kehidupan 

lain diluar planet bumi, seperti UFO, alien, ET, dan sebagainya...) – 

semua itu akan dibahas pada edisi berikutnya.  

Berbagai simbol rahasia digunakan dan ditampilkan dalam film 

secara terselubung, yang tujuannya agar film yang dibuat tetap menampilkan nilai-nilai Illuminati namun 



All seeing eye

mengelabui masyarakat umum akan adanya campur tangan antara film yang disbuat dengan organisasi 

tersebut. Berikut adalah simbol-simbol terselubung perfilman: 

1. Simbol All seeing eye 

“Dari buahnya kita bisa melihat pohon-

nya...”  Begitulah kita-kira apa yang akan kita lihat 

dalam artikel ini. Perhatikan sampul-sampul dan 

poster-poster film di bawah ini! Bukankah kita 

melihat simbol-simbol mata satu yang berada di 

tengah sebuah segitiga, yaitu segitiga yang 

terbentuk dengan sengaja baik oleh jari tangan, 

rambut (lihat gambar di sebelah kanan), topi, 

bahkan apa saja..? Mata satu dalam segitiga 

adalah simbol dari “All seeing eye” yaitu lambang 

resmi Illuminati, lambang yang sama seperti yang 

dapat kita lihat disetiap lembar uang 1 Dolar AS. 

Uang Dolar AS dan film-film AS (Hollywood) ada 

di seluruh dunia, itu berarti “kami ada di seluruh 

dunia!”  

 

2. Simbol mata satu 

Jika kita melihat sampul dan poster 

di sebelah kiri ini (halaman 12), gambar-

gambar itu juga merupakan simbologi dari 

organisasi Illuminati, yaitu simbol dari mata 

satunya dewa Mesir Horus. Mata ini diakui 

mereka sebagai mata ketuhanan, namun 

bagi kita ini adalah mata iblis atau Antikris 

yang melihat ke segala arah. Ada dua arti 

utama mengapa para elit menggunakan 

simbol mata satu dalam poster-poster film, 

sampul film, sampul CD musik, logo-logo 

perusahaan, set panggung hiburan, simbol-

simbol acara TV dan sebagainya: 

I. Pesan bagi para anggota di seluruh 

dunia. 

Bagi sebuah organisasi rahasia, 

komunikasi antar anggota tidak dapat 

dilakukan secara terang-terangan, sehingga 

penggunaan simbologi adalah cara utama 

bagi sebuah organisasi rahasia dalam 

menyampaikan pesan persaudaraan 



kepada seluruh anggota di seluruh dunia. Penggunaan simbol-simbol secara terselubung memberi pesan 

eksistensi organisasi kepada anggota mereka dimanapun mereka berada.  

Selain sebagai pesan persaudaraan, simbol mata satu ternyata merupakan alat pengawasan bagi 

para pemimpin terhadap bawahannya. Penggunaan simbol mata satu merupakan acaman bagi para 

anggota dimanapun mereka berada untuk tidak meninggalkan atau menghianati organisasi. Ini 

dikarenakan para anggota organisasi, sejak kanak-kanak mereka telah dicekoki konsep bahwa “mata 

satu Horus” memiliki kekuatan magis yang akan mengawasi seluruh anggota dimanapun mereka berada. 

Tidak ada seorangpun dapat luput dari pengawasan magisnya, dan mereka diberitahu bahwa Horus 

akan mencabut jiwa mereka jika mencoba untuk meninggalkan organisasi atau membocorkan berbagai 

rahasia yang ada. Jadi gambar-gambar mata satu yang terpampang di poster-poster bioskop, sampul CD, 

DVD, majalah, buku, uang, acara TV, film, bahkan apa saja dan dimana saja adalah menjadi suatu 

pengingat bagi seluruh anggota yang melihatnya bahwa keberadaan para elit ADA DIMANA SAJA! 

Mereka ada di pemerintahan, dibalik pada elit musik, film, badan-badan keuangan, perusahaan-

perusahaan besar dan dimana saja di dunia ini, dalam gambar mata satu tersebut mereka sedang 

berkata: “Kalian dibawah pengawasan,  patuhilah segala peraturan organisasi, kami (para pemimpin 

organisasi) ada dekat dengan kalian!”  

 

II. Pesan bagi manusia di seluruh dunia 

Simbol “mata satu” ada di seluruh dunia, tidak sukar mencari simbol ini di sekitar kita. Mata satu 

adalah lambang dari kemahatahuan dari Horus, Dewa Matahari. Dewa Matahari adalah lambang dari 

Nimrod. Nimrod adalah lambang dari Lucifer. Lucifer adalah iblis yang kelak akan merasuki Antikris dan 

mengawasi seluruh manusia di dunia ini di akhir jaman, tidak ada yang bisa luput dari pengawasan 

Antikris. Jadi “mata satu” dalam poster dan sampul-sampul film sebenarnya adalah adalah simbol dari 

Lucifer yang mengawasi seluruh manusia di dunia ini melalui kaki tangannya yaitu para anggota 

Illuminati dan para globalis. Berbeda dengan “mata Tuhan” yang menjelajah ke seluruh dunia untuk 

memberikan kekuatan-Nya bagi mereka yang bersungguh hati kepada Dia (II Taw 16:9), mata satu 

Lucifer ini menjelajah ke seluruh dunia untuk memastikan bahwa kelak seluruh manusia di dunia ini 

harus mengenakan tanda 666, berhati-hatilah! Setiap film yang memiliki tanda dan simbol Tatanan 

Dunia Baru memiliki pesan-pesan terselubung yang akan membawa kita kepada penerimaan tanda 666 

secara perlahan-lahan. 

 

3. Simbol tersembunyi mata satu  

Gambar/foto mata satu seperti yang dijelaskan pada poin kedua saja sudah merupakan simbol 

tersembunyi. Tapi itupun belum terlalu tersembunyi, sebab gambar/foto mata yang ditonjolkan masih 

berbentuk mata asli, namun ada beberapa poster/sampul film yang sama sekali tidak mengambarkan 

mata namun sebenarnya sedang mengambarkan bentuk mata. Gambaran mata satu-nya begitu samar 

bahkan tidak akan ada yang menyangka bahwa itu adalah 

gambaran atau simbologi dari sebuah mata satu.  

Perhatikan gambar film Humans (2009) dan James Bond di 

samping ini... 

Perhatikan juga poster dan sampul film di atas. Jika 

dilihat secara sekilas saja kita tidak akan menemukan 



simbologi mata satu dalam  gambar-gambar tersebut. tapi coba buramkan mata saat memandangnya 

atau pandang gambar-gambar tersebut dari jarak yang cukup jauh, pasti Saudara akan melihat sesuatu 

yang menyerupai bola mata... Sungguh samar bukan? Tapi begitulah cara kerja iblis, menyembunyikan 

identitasnya untuk mengelabui. Dalam penyamaran sosok mata satu ini para elit Tatanan Dunia Baru 

sedang menghilangkan jejak keterlibatan mereka dalam sebuah produksi film, namun sebenarnya 

merekalah yang membuat film tersebut.  

“... Apabila ia (iblis) 

berkata dusta, ia 

berkata atas 

kehendaknya sendiri, 

sebab ia adalah 

pendusta dan bapa 

segala dusta.” (Yoh 

8:44) 

Kata “dusta” 

berarti berbohong, 

inilah kebohongan iblis 

yang menipu manusia 

dengan segala tipu 

muslihat yang sulit 

untuk dikenali, yaitu 

dusta yang sama yang 

ia lakukan untuk 

menipu 1/3 malaikat 

di surga dan 

mengelabui Adam dan 

Hawa di taman Eden 

dulu. Begitu juga dengan film, akan 

banyak orang tertipu dengan segala daya tarik dunia perfilman, yaitu tertipu oleh orang-

orang dibalik layar pembuatan film yang memiliki tujuan untuk mengiring manusia kepada 

Tatanan Dunia Baru dan tanda 666.  

 

4. Simbol “eye of the moon” 

Simbol terselubung berikutnya adalah simbol “eye of the moon” atau “mata sang bulan”, yaitu 

sebutan untuk menunjuk pada satu mata lebih redup dari mata yang lain. Perhatikan poster-poster dan 

sampul-sampul film di sebelah kanan ini! Kita dapat melihat bahwa gambar-gambar atau foto dengan 

pose wajah yang ditampilkan cenderung menyembunyikan salah satu mata mereka di sisi bayangan 

yang lebih gelap, sehingga salah satu matanya tampak lebih redup atau bahkan tidak terlihat sama sekali 

dibandingkan dengan mata yang satunya lagi. Apakah ini hanya efek bayangan dari fotografi? Tentu 

tidak! Pose wajah ini dibuat dengan sengaja, bahkan dengan perhitungan, proses fotografi dan proses 

desain komputer yang cukup rumit. Ini adalah simbologi yang dikenal sebagai “Eye of the moon.”   

 



Sebagai organisasi 

yang berakar dari praktik-

praktik kuno yang 

menjangkau ke permulaan 

sejarah, mereka sangat 

mengagung-agungkan 

mitologi-mitologi Mesir 

kuno hingga jaman 

Babel/Babilonia dulu. “Eye 

of the moon” berasal dari 

mitologi Mesir kuno 

sebagai simbol alternatif 

lain dari eye of Horus. 

Mata yang redup, buram, 

samar atau bahkan tak 

terlihat sama sekali adalah 

gambaran dewa bulan, 

sedangkan mata yang 

tampak jelas adalah 

gambaran dewa matahari 

(Ra), mengapa demikian? 

Dalam mitos Mesir 

diceritakan bahwa pada 

waktu Horus bertarung 

dengan Seth (dewa gurun, 

badai dan kekacauan) 

salah satu mata Horus 

terluka parah. Mata yang 

terluka tersebut akhirnya 

diobati oleh Isis (ayah 

Horus), namun karena 

luka tersebut terlalu parah maka sekalipun telah disembuhkan, penglihatan salah satu mata Horus tetap 

menjadi lebih redup. Setelah Horus menjadi dewa langit, mata Horus yang normal dianggap mewakili 

matahari (Ra). Sedangkan mata yang satunya, yang lebih redup, dianggap mewakili bulan, karena cahaya 

bulan jauh lebih redup dari pada matahari. Jadi simbol “satu mata lebih redup” merupakan simbol 

terselubung dewa Horus, yaitu tuhannya organisasi Freemason dan Illuminati, sedangkan bagi Tatanan 

Dunia Baru dewa matahari (Ra) adalah lambang dari Lucifer. 

 

5. Mata yang tertutup sebelah  

Variasi “mata satu” berikutnya adalah gambar atau foto poster dan sampul film dimana figur 

utamanya menutup sebelah mata atau terdapat benda yang menghalangi sebelah matanya. Perhatikan 

poster-poster dan sampul-sampul film di bawah ini dan juga di sebelah kanan ini. Itu adalah simbol 



terselubung yang arti 

sesungguhnya sama saja 

dengan “mata satu” seperti 

penjelasan sebelum-

sebelumnya. Salah satu mata 

pada poster atau sampul film 

tersebut memang sengaja 

ditutup atau dihalangi untuk 

menutup mata yang satu 

sehingga pada akhirnya hanya 

menonjolkan mata yang satu 

saja. Jika diperhatikan, dengan 

tertutupnya mata yang 

sebelah maka pada foto setiap 

orang hanya akan terlihat satu 

mata saja, ini adalah cara lain para elit globalis untuk memperlihatkan simbol “satu mata” yaitu 

simbologi dari “all seeing eye”, mata satu/mata Horus, mata iblis atau mata Antikris yang melihat ke 

segala arah untuk mengawasi. 

 

6. Simbol foto setengah wajah 

Simbol terakhir yang akan kita 

bahas pada edisi ini adalah simbol mata 

satu yang dihasilkan oleh karena pose 

foto yang hanya menampilkan setengah 

wajah (half face pose). Pose setengah 

wajah ini diambil baik bagian kanan 

maupun kiri yang intinya agar 

memperlihatkan/menonjolkan hanya 

satu mata saja. Perhatikan foto atau 

gambar poster dan sampul film di 

sebelah kanan ini (halaman 19). 

Pembuatan poster atau sampul film 

yang hanya memasukkan satu mata saja 

adalah variasi untuk menghasilkan 

simbologi dari mata satunya Horus / All 

seeing eye. Sebuah simbologi yang sama 

dengan simbol-simbol yang lain yaitu 

untuk memperlihatkan simbol “mata 

satu” sebagai tanda eksistensi para 

globalis dalam pembuatan sebuah film 

dan sebuah tanda bahwa film tersebut 

mengandung pesan-pesan tersembunyi 



(subliminal) pendirian Tatanan Dunia Baru. Gambarnya mati, tapi pesannya hidup : “Kami ada dimana 

saja untuk mengawasi!” 

 

Wabah trend 

Pembahasan kita belum sampai kepada isi film, kita baru membahas kulitnya saja, namun 

simbol-simbol Antikris, “si mata satu” itu, sudah begitu nyata. Dari kulit 

luarnya saja kita sudah dapat menangkap pesan-pesan yang membuka mata 

kita bahwa iblis berada di 

balik industri-industri 

perfilman dunia, sehingga 

orang percaya diharapkan 

memiliki sudut pandang 

yang baru tentang dunia 

film. Kita harus memiliki 

pengetahuan yang benar 

tentang siapa lawan kita, sebab 

iblis memiliki banyak cara yang 

jahat dan tipu muslihat yang 

halus juga rumit yang 

dipergunakan untuk menyerang 

umat Allah. Jika selama ini kita 

“bersahabat” dengan film 

dunia, kini kita tahu bahwa dari 

“kulitnya” saja perfilman sudah 

membawa pesan-pesan iblis 

iblis. Tuhan sudah membukakan 

rahasia-rahasia terselubung 

yang selama ini iblis bangun, 

kini tergantung respon kita 

apakah mau percaya dan rela 

mau mengakui bahwa memang 

film-film dunia sangat 

berbahaya dan harus dihindari 

oleh orang-orang percaya, atau 

kita hanya menganggap bahwa 

ini semua hanya kebetulan 

semata... Apakah gambar-

gambar yang tercantum masih 

kurang untuk membuktikan-

nya? Ingat, gambar-gambar 

yang ada di buletin ini hanya 

sebagian kecil yang dapat dimuat... 



“Perhatikan baik-baik, hai kamu orang-orang yang suka menghina! Kamu akan heran, lalu mati! Sebab 

pada zaman ini Aku sedang melakukan sesuatu yang kamu sendiri tidak akan mempercayainya, 

meskipun ada orang menerangkannya kepadamu.” (Kis 13:41, BIS) 

“Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-

aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.” (I Pet 5:8) 

Generasi kita adalah generasi trend, tidak ada generasi mana pun di sejarah yang dengan 

hebatnya dilanda oleh wabah trend. Yang menyedihkan adalah bahwa trend yang dimaksud merupakan 

trend yang dibuat iblis untuk menipu manusia terutama anak-anak Tuhan. Wabah tersebut sudah 

menjalar hingga generasi termuda kita yaitu anak-anak, mereka berpakaian tidak senonoh, melakukan 

seks bebas, obat bius, keserakahan, balas dendam, materialistis, pembunuhan usia muda, melawan 

orang tua, terlibat okultisme, satanisme dan berbagai-bagai kemerosotan moral. Dari mana mereka 

mencontoh dan belajar hal-hal jahat tersebut? Media tentunya... Dimana anak-anak kita menghabiskan 

waktunya, dimana para remaja mengisi waktu-waktu luang mereka, dan dimana para orang tua mengisi 

waktu mereka setelah bekerja? Jawabannya di depan TV dan media-media elektronik lainnya (internet, 

gadget, TV kabel, bioskop dsb.) Iblis sudah menjadikan TV dan film menjadi kebutuhan utama manusia 

jaman ini. Kita akan disebut “kuper” jika tidak menonton film terbaru, adalah aib jika kita tidak tahu-

menahu tentang trend yang ditawarkan TV dan film. Generasi ini lebih banyak berada di tempat-tempat 

dimana iblis berbicara... (Bersambung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


