
 Kata Alkitab Tentang Persatuan
 
 Setiap orang yang cinta Tuhan dan cinta kebenaran pasti 
ber-sukacita ketika melihat orang-orang percaya bersatu padu, 
saling mengasihi, saling membantu, dan saling memperhatikan. 
Tuhan Yesus mendoakan persatuan murid-muridNya pada saat-
saat akhir pelayananNya, “Dan bukan untuk mereka ini saja Aku 
berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya kepada-
Ku oleh pemberitaan mereka; supaya mereka semua menjadi 
satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di 
dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia 
percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku 
telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau 
berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti 
Kita adalah satu: Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam 
Aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, 
bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau 
mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku” (Yoh 
17:20-23).
 Kepada orang Korintus Rasul Paulus berkata, “Tetapi aku 
menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita 
Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpe-
cahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat ber-
satu dan sehati sepikir” (I Kor. 1:10).  Orang yang telah menga-
minkan Yesus Kristus sebagai Juruselamatnya, atau telah 
dilahirkan kembali, HARUS menggabungkan diri ke dalam 
sebuah jemaat lokal untuk dididik menjadi murid (Mat.28:19-
20). Dan kumpulan murid Tuhan di setiap lokasi disebutNya 
sebagai tubuhNya. Sesungguhnya kumpulan murid Tuhan di 
sebuah lokasi adalah representasi Tuhan di lokasi itu, atau 
mewakili kehadiran Tuhan di lokasi itu. Tuhan berkata bahwa 
jika ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaNya, maka Ia 
hadir di situ. Nah, dua atau tiga orang berkumpul dalam nama 
Yesus Kristus, itulah jemaat lokal, itulah tubuh Yesus Kristus 
(Ef.1:23, Kol.1:24). 
 Tubuh Kristus tentu harus betul-betul bersatu, sehati sepikir, 
karena satu tubuh. Kalau tidak bersatu hati dan satu pikir, maka 
tubuh demikian pasti akan kacau (mal-function). Melalui tubuh 
yang sehat Injil Keselamatan akan diberitakan, dan kebenaran-
kebenaran doktrinal diajarkan. Ketika seseorang bertobat dan 
percaya kepada Yesus Kristus, ia menerima posisi dan hati yang 
kudus, ia belum memiliki karakter yang kudus. Kepada semua 
murid, Tuhan perintahkan untuk membangun karakter yang ku-
dus dalam takut akan Allah (II Kor.7:1). Oleh sebab itulah diper-
lukan jemaat lokal untuk melakukan pendisiplinan demi pem-
bentukan karakter yang kudus. Untuk menjadi murid, atau ang-
gota jemaat, seseorang harus dibaptiskan, yaitu ditenggelamkan 
ke dalam air dan ditarik naik, untuk menggambarkan Injil yang 
telah menyelamatkannya. Murid yang berkumpul juga diperin-
tahkan untuk melaksanakan Perjamuan Tuhan agar selalu 

mengingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Jadi, murid-
murid yang berkumpul pada waktu yang disepakati di sebuah lokasi 
adalah tubuh Yesus Kristus, yang merepresentasikan kehadiran 
Kristus di lokasi tersebut. Konsep bahwa tubuh Kristus adalah kum-
pulan orang Kristen di sebuah lokasi disebut konsep Gereja Lokal.
 Ada sebagian orang Kristen yang percaya bahwa tubuh Kristus 
itu satu dan meliputi orang Kristen seluruh dunia. Mereka percaya 
bahwa tubuh Kristus itu bersifat universal meliputi orang Kristen 
seluruh dunia. Konsep ini disebut konsep Gereja Universal. Kami 
melihat bahwa yang benar adalah tubuh Kristus terdiri dari orang 
Kristen di sebuah lokasi yang berkumpul atau berjemaat, bukan 
orang Kristen seluruh dunia. Jadi, ketika orang Kristen berkumpul di 
sebuah lokasi, atau berjemaat, itulah tubuh Kristus, bukan yang 
bersifat abstrak dan meliputi orang Kristen seluruh dunia.

Alkitab Mendukung Persatuan
 Ketika sejumlah orang Kristen berkumpul, tentu harus ada yang 
memimpin supaya segala sesuatu terjadi secara sopan dan teratur (I 
Kor.14:40). Itulah sebabnya Tuhan mengaruniakan jabatan-jabatan 
Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Guru, dan Diaken (Ef.4:11, Kis.-
6:1-6). Sebutan Penatua dan Penilik sesungguhnya adalah sama 
dengan Gembala, karena kepada orang yang sama disebut dengan 
tiga sebutan itu (Kis.20:17, 28,  Tit.1:5,7). Kalau sudah pakai salah 
satu istilah, maka istilah yang lain tidak perlu dipakai lagi. Di gereja 
yang alkitabiah tidak ada jabatan imam, karena setiap orang percaya 
adalah imam, bahkan imamat yang rajani (I Pet.2:9), dan Yesus 
Kristus adalah Imam Besar (Ibr.7). Berdasarkan kebenaran ini maka 
di gereja alkitabiah tidak boleh ada acara berkat-memberkat karena 
semua orang percaya adalah sama-sama imam. Istilah yang benar 
dalam urusan pernikahan ialah peneguhan nikah, bukan pemberkat-
an nikah. Gereja alkitabiah tidak memakai istilah pendeta karena itu 
pejabat Kuil/Vihara, dan juga tidak ada jabatan majelis karena satu-
satunya jabatan majelis di dalam Alkitab adalah majelis agama yang 
mengadili Tuhan Yesus. Organisasi sinode dan pengurus sinode itu 
ciptaan manusia yang tidak ada di dalam Alkitab.
 Setiap orang yang telah lahir baru harus bergabung ke dalam 
sebuah gereja lokal dan tunduk pada proses penggembalaan. Seo-
rang Gembala jemaat harus melaksanakan tugas sambil menghayati 
bahwa suatu hari kelak ia akan mempertanggungjawabkan tugas 
yang diberikan kepadanya kepada Sang Kepala. Orang yang sudah 
lahir baru harus bersatu ke dalam tubuh Kristus dan berfungsi 
dengan baik. Tidak ada orang Kristen yang baik dan benar yang 
bukan anggota jemaat yang baik dan benar. Tuhan Yesus tidak 
pernah menyebut kumpulan murid-muridnya sebagai warga 
kerajaan dan tempat berkumpulnya sebagai balai kerajaan. Pada saat 
kita masuk ke dalam Kerajaan Sorga, maka itulah balai kerajaan kita. 
Jadi, balai kerajaan kita itu di Sorga, bukan di bumi.

Bukan Sekadar Berkumpul, Bahkan Sehati Sepikir
 Tuhan bukan hanya menghendaki orang percaya berkumpul 
bersatu di sebuah lokasi, Tuhan bahkan menghendaki agar mereka 

digembalakan (Yoh.21:15-17), diajarkan segala pengajaran 
(doktrin) yang telah Tuhan ajarkan (Mat.28:20). Dan supaya me-
miliki kesaksian yang baik, juga diperintahkan untuk pelaksa-
naan pendisiplinan (Mat.18:15-20). Orang Kristen yang ber-
kumpul harus digembalakan oleh seorang yang paling mengasihi 
Tuhan, dan mereka harus sehati sepikir seturut dengan Gembala 
mereka.
  Mengapakah harus sehati dan sepikir? Karena Tuhan me-
nyebut jemaat itu tubuhNya, maka tubuh yang sehat harus terko-
ordinasi dengan baik oleh otak. Seluruh sistem syaraf dan otot 
bekerja secara harmonis sesuai dengan keinginan otak. Jadi, jika 
pembaca menilai Gembala sudah salah, sampaikanlah pendapat 
Anda kepadanya. Adakan diskusi yang penuh kasih persaudara-
an. Tetapi jika si Gembala sudah tidak bisa memakai akal sehat, 
dan menyimpang dari kebenaran Alkitab, maka tidak ada pilih-
an, Anda harus berpisah karena sudah tidak sehati dan sepikir 
lagi. Karena faktor sehati sepikir inilah maka tidak mungkin bisa 
menyimpulkan bahwa tubuh Kristus itu terdiri dari kekristenan 
seluruh dunia. Contoh, tidak mungkin bisa sehati sepikir antara 
yang percaya Maria bunda Allah dengan Maria manusia biasa. 
Juga tidak mungkin sehati sepikir antara yang percaya orang 
Kristen harus sunat dengan yang tidak. Dan tidak mungkin bisa 
sehati sepikir antara yang setuju pembaptisan bayi dengan yang 
tidak setuju. Tetapi kita harus menghormati semua orang dan 
tidak boleh melakukan kekerasan, melainkan hanya boleh saling 
bersaksi dan saling berargumentasi.
 Pembaca yang bijak, Tuhan sangat ingin kita bersatu, tetapi 
tentu persatuan di dalam kebenaran. Rasul Paulus menulis, “Dan 
berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejah-
tera: satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipang-
gil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggil-
anmu,  satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Ba-
pa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di 
dalam semua” (Ef. 4:3-6). Jelas sekali bahwa persatuan yang 
dimaksud Rasul Paulus hanya bisa dicapai di sebuah jemaat 
lokal. Sebab bagaimanakah orang Kristen Pre-Mill (Kristus da-
tang sebelum Kerajan Seribu Tahun) bisa satu pengharapan 
dengan yang  Post-Mill  (Kristus datang sesudah Kerajaan Seri-
bu tahun) dan A-Mill (tidak ada Kerajaan Seribu tahun)?
 Jemaat lokal yang satu tentu bisa berbeda pendapat dengan 
jemaat lokal yang lain. Satu jemaat lokal dipersilakan bersaksi 
kepada yang lain dengan damai dan kasih. Dan semua orang 
Kristen yang cinta kebenaran diharapkan berpikir dan berdoa. 
Bahkan disuruh menguji segala sesuatu, kemudian memegang 
yang baik (ITes.5:21). Persatuan yang menyenangkan hati Tuhan 
ialah persatuan sebuah jemaat lokal, dan persatuan orang Kristen 
yang memiliki kesamaan doktrin. Melalui doktrinnya sebuah 
gereja diidentifikasi sebagai gandum atau lalang.  Pengajaran 
(doktrin) sebuah gereja akan menjadi tanda bahwa gereja itu  
gandum atau lalang. Camkanlah!***

 Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia 
telah berada di bawah kutuk dosa dan tidak mungkin menghampiri 
Allah yang maha kudus. Dosa manusia harus diselesaikan agar 
manusia bisa menghampiri Allah dan tinggal di Sorga yang maha 
kudus. Dan dosa hanya dapat diselesaikan dengan satu cara saja 
yaitu dengan penghukuman. Untuk itu Allah segera menjanjikan 
Juruselamat yang akan datang untuk dihukumkan menggantikan 
manusia.
 Dalam menantikan kedatangan Juruselamat yang akan meng-
gantikan mereka dihukumkan, Adam dan Hawa harus bertobat dan 
percaya kepada janji Allah untuk mengirim Juruselamat. Mereka 
harus melakukan ibadah simbolik yang menggambarkan proses 
penyelamatan yang direncanakan Allah dengan menyembelih 
seekor binatang korban di atas mezbah. Domba yang tak bercacat 
atau binatang korban untuk menyimbolkan Sang Juruselamat yang 
akan dihukumkan di atas kayu salib. Selanjutnya simbol ini selalu 
diperjelas. Nuh, sekeluar dari bahteranya hal pertama yang dilaku-
kannya adalah mempersembahkan seekor binatang korban. Anak 
sulung Yahudi diselamatkan pada malam Paskah oleh darah anak 
domba yang disembelih. 
 Semua orang yang hidup pada zaman sebelum penyaliban 
Yesus Kristus, jika ingin mendapatkan kepastian masuk Sorga, 
harus bertobat dan percaya kepada Juruselamat yang . akan datang
KemudianYohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus dan 
berseru, " ” Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia
(Yoh 1:29). Yesus Kristus disalibkan untuk menghapus dosa dunia, 
yaitu dari dosa Adam hingga dosa manusia yang terakhir. Dosa yang 
disebabkan oleh Adam telah dibereskan oleh Yesus Kristus 
(Rom.5:18-19). Oleh sebab itu bayi yang meninggal, dan yang lahir 
cacat mental, mereka pasti masuk Sorga. Tuhan katakan merekalah 
yang empunya Kerajaan Sorga.
 Namun setiap orang yang sehat mental, dan tidak meninggal 
saat bayi melainkan mencapai umur akil-balik, serta melakukan 
dosa, ia menjadi orang berdosa bukan karena Adam dan Hawa, 
melainkan karena kesadaran dirinya sendiri telah melakukan dosa. 
Jika ia ingin mendapatkan kepastian masuk Sorga, dosanya harus 
diselesaikan. Ia memerlukan Juruselamat untuk menanggung 
dosanya atau dirinya sendiri yang akan menanggungnya di Neraka. 
Kelompok Saksi Jehovah sengaja mengajarkan bahwa tidak ada 
Neraka agar manusia tidak perlu takut dan tidak berniat untuk 
menyelesaikan masalah dosanya.
 Orang-orang yang hidup sebelum penyaliban Kristus harus 
bertobat dan percaya kepada Juruselamat yang AKAN DATANG 
untuk menanggung dosa mereka. Sedangkan kita yang hidup 
sesudah penyaliban Kristus, juga harus bertobat dan percaya kepada 
Juruselamat yang SUDAH DATANG untuk menanggung dosa kita. 
Jadi, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk Sorga tanpa melalui 

Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus Kristus berkata, “Akulah 
jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang 
datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.” (Yoh 14:6).
 Iman yang seperti apakah yang dapat memastikan seseo-
rang masuk Sorga?  Pertama adalah bertobat, artinya mengaku 
diri adalah orang berdosa dan menyesali dosa yang telah dilaku-
kan. Kemudian percaya bahwa Yesus Kristus telah dihukumkan 
menggantikannya, dan setuju bahwa sekarang ia akan hidup 
menggantikan Yesus. Jadi, tiap-tiap hari ia menghayati bahwa 
Yesus Kristus telah menggantikannya menerima hukuman yang 
sepatutnya diterimanya. Yesus telah disalibkan dan telah turun ke 
alam maut, menggantikannya. Kemudian Dia bangkit, dan 
memberi garansi bahwa setiap orang yang mengaminkan bahwa 
Yesus telah menggantikan dirinya dihukumkan dan mengamin-
kan bahwa ia akan hidup bagi Yesus maka di hadapan Allah Bapa 
orang tersebut tidak berdosa lagi karena ia telah mengenakan 
kekudusan Yesus Kristus. Yesus telah menjadi orang berdosa 
menggantikannya, dan ia selalu sadar bahwa ia sedang hidup 
menggantikan Yesus Kristus.
 Kalau ia jatuh ke dalam dosa lagi, maka sejauh ia tidak 
menyangkali Yesus Kristus, di hadapan Allah Bapa ia tetap orang 
kudus. Ia akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ia tidak akan 
dihukum oleh Allah Bapa yang akan menghukum setiap orang 
yang di luar Yesus Kristus di dalam Neraka. Orang yang telah  di 
dalam Kristus akan menghadap pengadilan Kristus dan akan 
menerima penghukuman dari Kristus.
 Barangsiapa yang tidak berani yakin akan masuk Sorga, 
maka akan pasti masuk Neraka, karena sangat mungkin yang 
bersangkutan tidak tahu jalan ke Sorga. Tetapi setiap orang yang 
berani pasti masuk Sorga harus tahu alasan kepastiannya. Ia 
harus tahu bahwa kepastiannya bukan karena perbuatan, dan 
berbagai kegiatan ibadah, melainkan karena Yesus Kristus telah 
menggantikannya dihukumkan. Selama ia tetap di dalam iman 
kepada Yesus Kristus, ia tidak akan dihukumkan karena Yesus 
Kristus TELAH dihukumkan menggantikannya. Adam, Nuh, 
Abraham, Musa, semuanya telah bertobat dan percaya kepada 
Juruselamat yang AKAN menggantikan mereka dihukumkan. 
Kita yang hidup sesudah penyaliban Yesus Kristus, harus berto-
bat dan percaya kepada Juruselamat yang SUDAH mengganti-
kan kita dihukumkan.
 Jika pembaca ingin tahu lebih banyak tentang kepastian ke-
selamatan, atau ingin agar orang-orang yang Anda kasihi diberi-
takan Injil yang menyelamatkan, hubungilah alamat yang tercan-
tum di halaman pertama. Kami akan dengan senang hati menje-
laskan kebenaran yang sangat penting ini kepadanya. “Karena Ia 
(Allah) menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan 
supaya semua orang berbalik dan bertobat” (II Pet 3:9). Tuhan 
kiranya menerangi hati Anda.*** 
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Besi Campur Tanah Liat
& Tanda 666

 Dalam kitab Daniel pasal 2 tercatat raja Nebukadnezar ber-
mimpi, dan ia sangat ingin tahu makna mimpinya. Karena ia takut 
ditipu oleh orang yang berlagak bisa menafsirkan mimpi, ia 
meminta mereka memberitahukan tafsirnya sekaligus mimpinya. 
Tentu tidak ada seorang pun yang bisa tahu mimpinya tanpa 
diberitahukannya.

Patung Sejarah Yang Dimimpikan Nebukadnezar
 Setelah Nebukadnezar melakukan permintaan yang meng-
gemparkan, akhirnya Allah Jehovah memberitahukan Daniel 
mimpi Nebukadnezar. Nebukadnezar bermimpi tentang sebuah 
patung besar yang kepalanya dari emas, dadanya dari perak, pe-
rutnya dari tembaga, kakinya dari besi, serta jari kakinya dari besi 
campur tanah liat. Pada akhirnya sebuah batu besar menghancur-
kan patung itu. 
 Daniel juga memberitahu Nebukadnezar bahwa kepala yang 
dari emas itu adalah kerajaan Nebukadnezar yang sangat mulia. 
Sesudah kerajaan Babilon akan muncul kerajaan yang kurang 
mulia yang digambarkan dari dadanya yang terbuat dari perak. 
Mungkin baik Nebukadnezar maupun Daniel saat itu belum tahu 
kerajaan itu, namun sekarang setelah perjalanan sejarah ribuan 
tahun, maka kita dapat dengan jelas melihat bahwa sesudah Babi-
lon dunia diperintah oleh Media-Persia. Kemudian perutnya yang 
tembaga itu sesungguhnya adalah kerajaan Yunani di bawah 
Alexander. Dan sesudah kerajaan Yunani hancur, dunia dikuasai 
oleh kerajaan Romawi yang digambarkan dengan kaki patung 
yang terbuat dari besi.
 Bagian yang tidak dijelaskan oleh Daniel dan yang kurang 
diperhatikan oleh banyak theolog ialah jari kaki yang terdiri dari 
besi campur tanah liat. Sesungguhnya ini adalah kerajaan 
lanjutan campuran antara Romawi dengan tanah liat yang belum 
tahu menggambarkan kerajaan apa. Tanah liat kelihatannya bisa 
dunia Islam atau Tiongkok atau bisa juga seluruh Asia. Kerajaan 
kelima, besi campur tanah liat, adalah kerajaan anti-Kristus yang 
akan berlangsung singkat yaitu hanya tujuh tahun, atau satu kali 
tujuh masa, seperti dinyatakan dalam Daniel 9:27. Kerajaan anti-
Kristus ini kemudian akan dihancurkan oleh Kerajaan Kristus 
yang digambarkan dengan batu yang tanpa oleh tangan manusia 
menghancurkan patung itu.

Kitab Wahyu Menambah Kejelasan
 Sebagaimana dinubuatkan dalam kitab Daniel, maupun 
dalam kitab Wahyu pasal 13:11-18, anti-Kristus akan muncul dan 
akan berhasil menguasai dunia. Dalam kitab Wahyu dikatakan 
bahwa ia akan menguasai politik, ekonomi, dan agama. Tidak ada 
orang yang dapat membeli atau menjual tanpa melalui persetuju-

annya. Dan ia akan menguasai semua agama karena ia akan memak-
sa semua orang untuk menyembah kepada patung binatang itu. Dan 
dikatakan bahwa anti-Kristus akan mengenakan tanda 666 (kode 
komputer?) kepada setiap orang untuk mengontrol semua manusia.
 Jadi, pembaca yang bijak, kitab Wahyu menambahkan kejelasan 
kepada sesuatu yang masih kabur pada patung sejarah Nebukad-
nezar. Akhirnya dapat kita rangkumkan bahwa menurut kitab Daniel 
dan kitab Wahyu, akan ada satu pemerintahan yang bersifat global 
yang akan dipimpin oleh anti-Kristus. Pemerintahan tersebut di 
dalam kitab Daniel digambarkan dengan patung yang kakinya terdiri 
dari besi campur tanah liat. Unsur besi menunjukkan bahwa 
pemerintahan itu masih ada unsur Eropa sedangkan tanah liat masih 
belum pasti jati dirinya.
 Kita tahu bahwa sejak kerajaan Romawi bubar sekitar tahun 476 
AD, belum ada satu pun kerajaan atau pemerintahan yang berkuasa 
secara global. Tetapi apa yang telah dinubuatkan oleh Alkitab baik 
yang di kitab Daniel maupun yang di kitab Wahyu, semuanya pasti 
akan digenapi. Lucifer, si anti-Kristus, akan berusaha menguasai 
dunia dengan tujuan akhirnya untuk memaksa setiap manusia 
menyembahnya. Ia pernah meminta Yesus Kristus menyembahnya 
dengan imbalan seluruh kekayaan dunia. Tetapi Kristus dengan 
tegas mengusirnya dan menyatakan bahwa hanya boleh menyembah 
kepada Allah saja (Mat.4:10).

Penyatuan Politik Sedang Berjalan
 Pada hari Jumat, 26 April 2013, ketika artikel ini sedang ditulis, 
Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, menulis sebuah Esai di koran  
Seputar Indonesia (SINDO), yang berjudul  The Logic of One World. 
Dalam Esai tersebut ia membahas tulisan Kishore Mahbubani yang 
berjudul The Great  Convergence, Asia, The West, and the Logic of 
One World. Ternyata sudah banyak buku yang telah ditulis oleh ba-
nyak penulis membahas tentang manfaat disatukannya pemerintah-
pemerintah di muka bumi ini. Ia juga menyinggung tulisan lain yaitu 
The World is Flat  (2005) oleh Tom Friedman, kemudian In Defence 
of  Globalization (2004) oleh Jagdish Baghwati, dan Why Globa-
lization Works (2004) oleh Martin Wolf. Buku-buku itu berusaha 
menjelaskan, dan memacu berbagai gerakan dan usaha untuk 
gerakan globalisasi.
 Tidak dapat dipungkiri, dan hanya orang yang buta pikiran saja 
yang tidak dapat melihat bahwa gerakan globalisasi sedang bekerja 
dengan dahsyat. Setelah satu-persatu negara berhasil menumbang-
kan diktator, dan menjadi negara demokrasi, maka semua orang 
akan sampai kepada pikiran yang sama, yaitu mengapa tidak menuju 
ke satu pemerintahan dunia saja? Demi efisiensi, dan hukum serta 
peraturan yang sama di seluruh muka bumi, maka semua orang akan 
sampai kepada kesimpulan bahwa satu pemerintahan dunia adalah 
sebuah solusi yang tepat bahkan indah.

Penyatuan Ekonomi Sedang Berjalan
 Banyak orang tidak mengikuti gerakan penyatuan di bidang 

moneter, mungkin karena bidang moneter lebih bersifat abstrak. 
Padahal bidang moneter dengan World Bank, IMF, dan berbagai 
kebijakan yang bersifat global semakin menuju pada titik penya-
tuan mata uang seluruh dunia menjadi satu mata uang tunggal.
 Eropa adalah yang pertama bergerak menyatukan mata uang 
mereka. Dan kini mereka sedang sempoyongan untuk mengatasi 
gejolak ekonomi di beberapa negara anggota. Gejolak ini pasti 
akan menghantar mereka sampai kepada kesadaran bahwa bersa-
tunya mata uang tidak mungkin tidak di bawah satu pemerintah 
karena kalau pemerintah Yunani bertindak boros dan tidak bijak 
dalam pembelanjaannya, maka akan mempengaruhi ekonomi 
seluruh Eropa. Penyatuan ekonomi dan pemerintah sesungguhnya 
adalah sesuatu yang sifatnya satu paket. Itulah sebabnya para 
pakar ekonomi seluruh dunia terus mengadakan konferensi untuk 
menyatukan opini dan menyatukan berbagai peraturan perda-
gangan dan moneter.

Penyatuan Agama Sedang Berjalan
 Pembaca yang berhikmat, Anda pasti setuju kalau saya kata-
kan bahwa Lucifer tidak pernah kekurangan uang. Ia bahkan 
merasa dirinya adalah pemilik kekayaan dunia ini ketika ia 
menawarkannya kepada Kristus sebagai ganti untuk menyembah-
nya. Dan Lucifer juga tidak kekurangan kekuasaan atau kemam-
puan, karena dalam kitab Yudas dikatakan, Mikhael, Penghulu 
malaikat saja masih segan kepadanya.
 Lalu apa tujuan Lucifer mau menyatukan semua pemerin-
tahan dan ekonomi dunia? Jawabannya ialah bahwa Lucifer ingin 
dirinya disembah sebagai allah oleh seisi dunia. Ia bahkan tercatat 
pernah meminta Yesus Kristus, Allah Jehovah yang sedang datang 
untuk menyelamatkan manusia, untuk menyembah kepadanya. Ia 
tidak pernah puas sebelum seisi dunia menyembah kepadanya dan 
menjadi pengikutnya untuk menentang Allah. Politik dan 
ekonomi sesungguhnya adalah alat untuk mengendalikan dunia. 
Sedangkan aspek agama adalah tujuan utamanya.
 Keinginan utama Lucifer ialah menyatukan semua agama di 
dunia menjadi satu agama dunia (One World Religion), yang ter-
kendali olehnya. One World Goverment, One World Economy, dan 
One World Religion  untuk menentang Allah dan menyembah 
Lucifer. Koran Suara Pembaruan 22 Oktober 2007, melaporkan di 
Napoli, tanggal 21 Oktober 2007, Paus Katolik Benediktus XVI, 
mengumpulkan pemimpin seluruh agama yang dikenal baik Is-
lam, Yahudi, Buddha, Hindu, Anglikan, Orhtodoks, dan berbagai 
denominasi Kristen untuk berbicara tentang perdamaian. Dave 
Hunt, menulis sebuah buku yang berjudul  A woman Riding the 
Beast, menafsirkan pelacur yang dimaksudkan di dalam Wahyu 
pasal 17 itu adalah Gereja Roma Katolik. Salah satu alasannya 
ialah bahwa hakekat seorang pelacur ialah mengakomodasi 
banyak laki-laki seperti Katolik yang mengakomodasi berbagai 
agama dan ajaran. Michael de Semlyen menulis sebuah buku yang 
berjudul All Roads Lead to Rome menyatakan bahwa semua 

agama pasti akan disatukan ke dalam Gereja Roma Universal 
(Katolik/Am). Ignatius dari Loyola pada tanggal 15 Agustus 
1534 mendirikan ordo Jesuit dengan tujuan utama untuk mem-
bawa kaum Protestan kembali ke Roma Katolik dengan cara apa-
pun. Mereka sangat senang mendengar gereja non-Katolik mem-
buat pengakuan iman percaya gereja yang Am, karena mereka 
tahu bahwa kata Am itu sama dengan Universal atau Katolik.

Penyatuan Kekristenan Sedang Berjalan
 Sebelum menyatukan berbagai agama yang back-ground-nya 
sangat bertentangan, Lucifer tentu berusaha menyatukan bagian-
bagian dari berbagai agama. Di dalam agama Islam sendiri 
terdapat banyak Mazhab, dan Buddha juga ada banyak 
kelompok, demikian juga Kristen. 
 Untuk mengirit waktu dan ruang lembaran ini maka kita 
hanya berfokus pada kekristenan saja. Sesungguhnya persatuan 
yang diingini Tuhan ialah persatuan jemaat lokal. Rasul Paulus 
tekankan pada jemaat Korintus bahwa mereka harus sehati 
sepikir (I Kor.1:10). Persatuan antar jemaat lokal, harus 
didasarkan pada kesamaan doktrin. Sedangkan antara jemaat 
lokal yang tidak sama doktrin, Tuhan ingin satu sama lainnya 
saling bersaksi secara penuh kasih. Tuhan tegaskan bahwa jemaat 
lokallah yang adalah tubuhnya, dan jika ada perbedaan pendapat 
antara satu  jemaat lokal dengan yang lain itu tentu diselesaikan 
dengan diskusi, argumentasi, bahkan debat. Tuhan tidak 
menghendaki tindakan tidak terpuji seperti marah, memaki, 
apalagi berbuat kasar bahkan hingga membunuh. Melalui 
diskusi, argumentasi, bahkan debat, gereja-gereja Tuhan akan 
semakin benar di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki agar tiap-
tiap gereja lokal yang adalah tubuhNya, bersifat independen 
(merdeka), dan tidak dikuasai oleh otoritas apapun termasuk 
kuasa alam maut sekalipun. 
 Jika iblis ingin menguasai seribu gereja lokal yang indepen-
den, ia harus menguasai seribu Gembalanya. Tetapi iblis tahu 
bahwa cara gampang untuk menguasai seribu gereja adalah 
dengan mempersatukan mereka ke bawah satu organisasi entah 
itu persekutuan, sinode, badan koordinator, kepausan atau apa-
pun namanya. Nama sesungguhnya tidak penting melainkan 
sifatnya. Dengan menguasai beberapa orang pimpinan tertinggi 
sebuah organisasi, iblis akan berhasil menguasai seluruh gereja 
yang tergabung di dalamnya.
 Untuk melawan konsep gereja lokal yang independen, iblis 
menghembuskan konsep gereja universal, yaitu sebuah konsep 
yang mengajarkan bahwa tubuh Tuhan itu sesuatu yang abstrak 
dan terdiri dari seluruh kekristenan seluruh dunia. Karena mereka 
mengajarkan bahwa tubuh Tuhan itu satu dan meliputi kekris-
tenan seluruh dunia, maka mereka akan berjuang untuk menyatu-
kan seluruh kekristenan ke dalam satu organisasi. 
 Adalah sangat sulit untuk menyadarkan orang Kristen bahwa 

menyatukan kekristenan seluruh dunia yang beraneka ragam doktrin 
ke bawah sebuah organisasi adalah ide Lucifer, dan usaha itu akan 
berakhir pada satu kekristenan yang tidak saling bersaksi, dan 
ujungnya adalah satu agama dunia (One World Religion) yang 
terkendali anti-Kristus. Hanya orang Kristen lahir baru, dan yang 
sungguh hati menyelidiki Alkitab yang dapat melihat kebenaran ini. 
  Dengan penuh kasih kami ingin mengajak orang Kristen melihat 
bahwa kerajaan anti-Kristus telah dinubuatkan sejak zaman Daniel. 
Kaki patung yang terbuat dari besi campur tanah liat sesungguhnya 
adalah kerajaan kelima, yaitu kerajaan anti-Kristus. Di dalam kitab 
Wahyu pasal 13 diulangi dan ditambahkan peringatan serta 
tandanya. Tetapi banyak orang Kristen terlalu lamban untuk belajar 
dan hanya takut pada tanda 666, padahal mereka sudah ikut terlibat 
mendukung pembentukan One World Religion.
 Koran Suara Pembaruan  27 Agustus 2008 menurunkan artikel 
berjudul Katolik-Protestan Tanpa Tembok Pemisah, membahas 
acara yang diselenggarakan oleh STTRII (Sekolah Tinggi Teologi 
Reformed Injili Indonesia), bersama Romo Yohanes Indrakusuma 
dari Katolik. Dalam artikel dijelaskan bahwa STTRII mendukung 
penyatuan Protestan dengan Katolik. Tentu kami tidak membenci 
baik orang Katolik maupun Reformed, kami hanya melihat bahwa 
fenomena ini sesuai dengan nubuatan Alkitab, dan membenarkan 
analisa Michael de Semlyen bahwa All Roads Lead to Rome.
 Satu pemerintahan dunia, satu ekonomi dunia, dan satu agama 
dunia di bawah kekuasaan anti-Kristus PASTI akan terjadi karena 
telah dinubuatkan oleh Alkitab. Satu iota pun nubuatan Alkitab tidak 
akan gagal. Persoalannya sekarang ialah siapa ada di pihak mana. 
Banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa kata anti  adalah prepo-
sisi bahasa Yunani yang artinya melawan dengan cara menggan-
tikan. Jadi, anti-Kristus itu ialah pribadi yang menyatakan dirinya 
Kristus, namun yang sesungguhnya adalah Kristus palsu. Sedang-
kan kata kristus  itu adalah bahasa Yunani dari mesias yang bahasa 
Ibrani yang artinya orang yang diurapi. Tidakkah pembaca menya-
dari bahwa semakin hari semakin banyak pihak yang menyatakan 
diri dan menyebut orang tertentu sebagai orang yang diurapi?
 Tentu kami sama sekali tidak anti persatuan. Kami memahami 
bahwa persatuan yang Tuhan inginkan secara organisasi ialah jema-
at lokal. Saking menyatunya, bahkan Tuhan menyebut itu tubuhNya, 
dan Rasul Paulus tekankan organisme itu harus sehati dan sepikir. 
Selanjutnya antar jemaat lokal yang berbeda doktrin harus saling 
bersaksi, berdiskusi dan argumentasi untuk melihat doktrin jemaat 
lokal mana yang paling logis dan paling harmonis dengan ayat-ayat 
Alkitab. Tidak ada pihak yang boleh bersikap kasar apalagi melaku-
kan tindakan kekerasan kepada pihak yang lain. Pihak manapun 
yang melakukan tindakan kasar pastilah itu milik iblis karena 
mengekspresikan watak bapaknya. 
 Pembaca yang berhikmat, tidak ada satu manusia pun yang sang-
gup menghentikan penggenapan nubuatan Alkitab. Koran Suara 
Pembaruan, 15 Mei 2012 melaporkan acara akbar Umat Lintas 

Agama Hadiri Doa Akbar Sedunia, di Sentul International 
Convention Center, yang katanya 9.000 umat dari berbagai negara 
berkumpul untuk berdoa bersama. Mereka sangat antusias untuk 
membentuk satu gereja tunggal, yang akhirnya pasti akan menuju 
ke satu agama tunggal di bawah kendali anti-Kristus.
 Kami terperanjat menyaksikan fenomena beberapa tahun 
terakhir. Sambil memegang Alkitab di tangan, sambil mengamati 
berita-berita di media cetak maupun elektronik, kami dapatkan 
bahwa gerakan menuju pemerintahan global besi campur tanah 
liat sedemikian pesat. Koran Suara Pembaruan, 11 April 2013 
melaporkan akan digelar “Celebration of Unity” dikatakan bahwa 
323 denominasi gereja yang berbeda-beda akan berkumpul di 
Gelora Bung Karno pada tanggal 17-18 Mei 2013, untuk mendo-
rong penyatuan semua gereja menjadi satu. “Acara yang merupa-
kan pre-event Sidang Raya Dewan Gereja Sedunia (World 
Council of Churches/WCC), yang akan digelar 31 Oktober hingga 
8 November 2013 di Busan, Korea Selatan. Celebration of Unity, 
akan dihadiri juga oleh gereja-gereja se-Asia dan perwakilan 
gereja dari seluruh dunia.” Mereka menargetkan satu gereja dunia, 
dan kemudian pasti akan menuju satu agama dunia.
 Kaki yang terbuat dari besi campur tanah liat sudah mulai akan 
kelihatan bentuknya. Besi sedang dipanaskan di peleburan, dan 
tanah liat sedang diulek-ulek untuk membentuk sebuah pola kaki. 
Babilonia telah berlalu, Media-Persia telah berlalu, Yunani telah 
berlalu, demikian juga dengan Romawi. Kini sebuah kerajaan 
yang terdiri dari unsur besi campur tanah liat sedang muncul. Di 
dalam mimpi Nebukadnezar, ia melihat kaki patung itu akhirnya 
dihancurkan oleh sebuah batu besar. Kerajaan Seribu Tahun, yaitu 
kerajaan Yesus Kristus, yang digambarkan dengan batu besar itu, 
pasti akan menghancurkan kerajaan anti-Kristus. Maranatha!***
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