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PENGANTAR PENERBIT

Sadarkah kita bahwa dunia kita ini adalah dunia konspirasi?

Mungkin istilah "konspirasi" sendiri adalah istilah baru yang hadir dalam

perbendaharaan kita, namun usia konspirasi sendiri sebenarnya hampir

sarna tuanya dengan dunia tempat kita berada. Usia konspirasi itu

setidaknya bermula ketika iblis, sang raja diraja kegelapan, mulai

membangkang pada Allah untuk sujud kepada Adam Alaihissalam.Dan

sejak itu, kisah-kisah dunia penuh konspirasi pun terus mengalir dari
waktu ke waktu. Hingga detik ini.

Iblis tentu memiliki banyak jalan untuk mengembangkan konspirasi
konspirasi kejinya menjerumuskan dan menghaneurkan anak eueu Adam.

Tapi dari semua konspirasi itu, mungkin tidak salah jika kita meneatat

konspirasi Biarawan Sion sebagai salah satu yang paling fenomenal-untuk

tidak mengatakan yang paling fenomenal-.

Istilah "Biarawan Sion" sendiri eukup lama tak terdengar, hingga

belakangan ini, Dan Brown, melalui The Da Vinci Cade-nya yang fenomenal

itu membuat nama "Biarawan Sion" terangkat ke publik dunia. Ia sendiri
menyebutkan bahwa organisasi ini adalah sebuah fakta. Dan Rizki

Ridyasmara, penulis buku ini, semakin menguatkan kebenaran fakta itu.

Melalui Knights Templar, Knights afChrist ini, Rizki meneoba menguak

secara lebih mendalam fakta-fakta ilmiah seputar Biarawan Sion yang sarna
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sekali -yah, sarna sekali!- tidak diungkap aleh Dan Brown dalam The Oa

Vinci Code. Bahwa ternyata Biarawan Sian --melalui Knights Templar

(Ksatria Biara)nya- adalah dalang dari berbagai peristiwa kelam di dunia

ini, bahkan hingga era kita sekarang ini,

Hal lain yang membedakan buku ini dengan The Oa Vinci Code adalah

kesan yang Anda tangkap setelah usai membacanya. The Oa Vinci Code akan
memberi kesan bahwa Biarawan Sian adalah "karban". Tapi Rizki

Ridyasmara -lewat buku ini- justru menguak fakta bahwa Biarawan Sian

justru adalah arganisasi paling berbahaya yang harus diwaspadai. Mulai

dari Perang Salib hingga Perang Dunia ke-2, dan hingga "Perang Melawan
Terorisme" sekarang ini diduga kuat adalah hasil kerja dan kanspirasi
Biarawan Sian.

Waw, semakin menarik, bukan? Nah, jika Anda masih penasaran

dengan misteri-misteri yang tersisa dari The Oa Vinci Code, maka

nampaknya Anda harus segera menuntaskan buku ini. Knights Templar,

Knights of Christ akan memberikan kejutan-kejutan tak terduga buat Anda.

Karena ternyata dunia kita hingga hari ini adalah dunia yang penuh

kanspirasi.

Selamat berpetualang!

Pustaka Al-Kautsar
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UCAPAN TERIMAKASIH

Buku yang ada di tangan Anda ini merupakan bagian dari proses

yang panjang. Tanpa bantuan dan dukungan banyak pihak, saya agaknya

tidak pernah bisa merampungkannya. Kesimpulan dan apa yang saya

hidangkan di dalam buku ini tentu mengundang kontroversi bagi sebagian

orang, dan mungkin pula tidak bagi sebagian orang lainnya. Sebab itu, saya
harus menekankan bahwa nama-nama yang saya sebutkan di bawah ini

tidak serta merta memiliki kesamaan pandangan dengan apa yang tertulis
di dalam buku ini.

Yang pertama dan utama tentunya saya ingin bersujud,

mengucapkan syukur yang teramat dalam kehadirat Allah Subhanahu wa

Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga hamba
Nya yang fakir dan dhaif ini bisa terus berkarya dalam menuntaskan

kehidupan yang teramat singkat. Shalawat serta salam juga dipanjatkan

untuk Rasululah Shallallahll Alaihi wa Sallam, para shahabat, dan para

mujahid yang dengan begitu ikhlas berjuang semata untuk meninggikan
kalimat Allah Subhanahll wa Ta' ala. Semoga teladanmu bisa menjadi panutan

bagi kami dalam meniti jalan di bumi ini. Amin.

Saya juga menghaturkan terimakasih yang tak terhingga kepada: M.

Rijanto Haryosoemarto dan Anny Asmarani, ayahbunda yang telah

menanamkan kemandirian kepada anaknya ini sehingga bisa terus

tersenyum di tengah dunia yang kian berat. Juga kepada Lis Wardhany
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dan Ananda M. Faiz Muharam, dua manusia yang telah mengambil seluruh

hati ini. Tiada yang lebih indah menjalani hid up selain memiliki satu

keluarga yang utuh dan bersama-sama mengharap keridhaan-Nya.

Ucapan terimakasih yang spesial saya ucapkan kepada Pak ThihTG

Hassan, DR. Syamsul Balda, Prof. Richard Claporth, dan para guru lainnya

di Smart Leadership Institute, di mana saya banyak sekali mendapat 'ilmu
ilmu langit' yang amat bernas dan langka. Juga kepada Pak Surya Madya,

Pak Diki Chandra, II. Indra Adil, Pak Triyono, Pak Baby, Ustadz Abu
Rizki, Pak Asri, dan kawan-kawan ngobrol di KAZI (Kajian Zionisme

Internasional), sungguh saya benar-benar bersyukur bisa mengenal

semuanya. Juga kepada Pak Endin, orangtua saya di LPOM-MUI, terima
kasih atas pemberian buku korporasi makanan transgenik yang amat

berharga pada saya.

Yang tidak bisa saya lupakan: (aIm) Mayor TNI SG. Bukhary,

pejuang Laskar Hisbullah yang memilih pengabdian mengajar Qur' an

ketimbang jadi jenderal, (aIm) Letjen. Z.A. Maulani yang begitu sederhana

dan rendah hati serta tidak pelit untuk membagi ilmunya yang begitu luas

dan dalam kepada saya, juga atas buku-bukunya, (aIm) KH. Firdaus, AN,
yang terus mengingatkan saya untuk terus berkarya memperjuangkan al

haq dalam situasi apa pun, untuk ketiganya saya sangat bangga sempat

mengenal mereka. Begitu banyak mutiara ilmu yang telah diwariskan
kepada saya.

Kepada para guru yang tanpa kenallelah mengasah tangan saya agar

bisa menulis dengan cepat: Pak Maskun Iskandar, Pak Warih, Pak Daud,

Pak Tribuana Said, dan kawan-kawan di Lembaga Pers Dr. Soetomo

Jakarta, juga kepadaPak Zainal Muttaqin dan Pak Abdul Muthalib-Abah
dua orang 'komandan' saya yang begitu gigih membela bawahannya dari

tekanan para pemodal, untuk semuanya saya hanya bisa mengucapkan
terimakasih.

Kepada dua teladan saya, Habib Rizieq Syihab dan Ustadz Abu

Bakar Ba'asyir, terimakasih yang tak terhingga saya panjatkan karena

telah mengajarkan pada saya akan hakikat dunia sehingga kesederhanaan

itu terasa begitu nikmat dan indah. Ikhlas dalam menjalani hidup

merupakan kunci kebahagiaan.
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Juga kepada Om Sunamo dan Tante Imas di Telkom Bandung yang

begitu antusias berbagi cerita tentang berbagai hal. Terima kasih atas

jamuannya yang tidak akan kami lupakan.

Yang tak bisa saya lewatkan begitu saja, mendiang Ibu Bagus

Gedong Oka, Mevrouw Toni M. Tack Aitken, Jllfrollw Marie, Sandra

"Japan" Sidney, Gung Rame, Sarjane, kawan-kawan dan para guru di
Ashram Gandhi Candi Dasa, Bali. Juga Pierre, sahabat Yahudi-Perancisku

yang mengenalkan dan menyeretku untuk menelusuri lebih jauh tentang

simbologi Zionisme dan sejarah agama-agama lewat cara yang tak lazim,

untuk semuanya saya ucapkan terima kasih. Semoga warna-warna
berbeda yang ada pada diri kita bisa menjadikan dunia ini lebih indah.

Dan yang terakhir, kepada Penerbit Buku Islam Utama Pustaka Al

Kautsar, tanpa kerjasama dan kerja kerasnya, buku ini tak akan pemah

sampai ke tangan Pembaca. Terima kasih banyak. Semoga upaya kita yang

tiada seberapa ini bisa menjadi amal saleh yang tiada putus hingga akhir
zaman. Amien. []
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PENGANTAR PENULIS

THE DA VINCI CODE HISTERIA

Tak salah kiranya jika dikatakan tahun 2006merupakan tahunnya Da
Vinci Code. Ada kisah unik menjelang pembuatan film Da Vinci Code di

Paris. Ketika itu, Presiden Perancis Jacques Chirac sempat bingung. Claude,

anak perempuannya, sesaat lalu menyatakan keinginannya agar sahabat

karibnya yang juga bintang film papan atas dunia asal Perancis, Sophie

Marceau, dipasangkan dengan aktor Holywood Tom Hanks untuk

membintangi film The Da Vinci Code. Sophie Marceau yang pernah

mendampingi Pierce Brosnan dalam film James Bond "Never Die

Tommorow" memang cantik, cerdas, dan yang paling penting juga kenaI

dekat dengan dirinya. Chirac sama sekali tidak keberatan Sophie Marceau

mendampingi Tom Hanks dalam film yang pasti menuai kontroversi dari

Gereja Vatikan tersebut, hanya saja bagaimana caranya agar sutradara film

itu, Ron Howard, mau memilih Sophie ketimbang aktris Perancis lainnya,

Audrey Tautou. Memanggil Howard langsung untuk menemuinya jelas

tidak lazim dan kurang pantas.

Kesempatan bertemu Howard akhirnya datang dengan sendirinya.

Awal tahun 2005,saat Howard bersama Brian Grazer mengurus izin untuk

bisa melangsungkan syuting di Museum Louvre, Paris, Presiden Chirac
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mengundangnya ke Istana Elysee. "Sungguh, kami sangka hanya

kunjungan lima menit, foto-foto, lalu berjabat tangan," ujar Grazer.

Di luar dugaan, Chirac mengajaknya ngobrol berjam-jam sambi!

minum kopi. Dalam obrolannya itu, dengan serius Chirac mengatakan

akan mendukung pembuatan film tersebut dan menggunakan

pengaruhnya agar syuting The Va Vinei Code di Museum Louvre bisa

berjalan mulus. Bukan itu saja, dengan terang-terangan Chirac mengatakan
nama aktris Perancis yang menurutnya lebih sesuai memerankan Sophie

Neveu, kriptolog berbakat Perancis yang mendampingi pakar simbologi
Harvard, Robert Langdon, yang diperankan Tom Hanks. Baik Howard

maupun Grazer jelas terkejut. "Itu sangat tidak biasa dan konyol. Un tung
saja kontrak dengan pemain sudah ditandatangani," ungkap Howard.

Dengan alas an itu pula Howard dengan san tun menolak usulan Chirac.

Usulan Chirac ternyata tidak berhenti sampai di situ, presiden ini bahkan

mengatakan jika honor Jean Reno yang berperan sebagai detektif Bezu
Fache harus dinaikkan.

Peristiwa yang unik ini tercium surat kabar Perancis, Liberation, dan

memuat headlines dengan judul: 'Chirae, Veni, Vidi, Va Vinci'. Juru Bicara

Kepresidenan Perancis membenarkan telah terjadi pertemuan antara

Chirac dengan Howard dan Grazer, namun dia menolak jika di dalam'

pertemuan tersebut sang presiden mencoba mempengaruhi proses

pembuatan film yang menghabiskan ongkos sekitar US$ 125juta ini.

'Gangguan' terhadap proses pembuatan film ini terus terjadi. Selain

aksi unjuk rasa sekumpulan orang yang mengaku dari Gereja Katolik dan
seruan boikot dari tokoh-tokoh Vatikan, ada juga gangguan dari fans berat

Tom Hanks maupun Tautou. Bahkan pernah ada seorang penggemar yang

tiba-tiba berlari mendekati Tom Hanks yang tengah syuting. Setelah

kejadian itu, proses syuting film ini akhirnya menjadi tertutup.

Setelah bekerja keras selama lebih kurang satu tahun, pada hari Rabu,
17 Mei 2006, film besutan Ron Howard ini mendapat kehormatan untuk

membuka festival film bergengsi 'Cannes Film Festival'. Namun di akhir

pemutaran, jangankan tepuk tangan membahana, para kriti~us film malah
memberikan komentar-komentar yang bernada menyudutkan dan negatif

tentang film ini. "Film ini sarna sekali tidak mendebarkan dan pastinya
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jadi tidak menyenangkan," ucap Stephen Schaefer, kritikus film dari

Boston Herald. Hal ini dengan cepat menyebar lewat review film di media,

maupun dari mulut ke mulut. The Da Vinci Code versi layar lebar dianggap
tidak mampu menyamai kehebatan novelnya.

Mendengar itu semua mau tidak mau kuping Ron Howard jadi

panas. Walau demikian, lelaki kelahiran 1Maret 1954ini tetap yakin tidak

semua ulasan dan berita ten tang film terbarunya itu buruk. "Sungguh, aku

tipe manusia yang suka menyenangkan orang lain. Membaca kritik pedas

seperti itu tentu membuatku frustrasi dan kecewa," kata Howard seperti
dilansir Reuters (19/5). Walau demikian, Howard juga menyatakan surprise

karena walau banyak yang menilai filmnya jelek, namun antusiasme

penonton sangat tinggi. Pemesanan tiket untuk hari pertama saja sudah

tercatat 10kali lipat ketimbang 'Mission Impossible: III' yang dibintangi Tom
Cruise.

Reuters (18/5) juga mencatat, Fandango, sebuah agen penjualan
tiket bioskop di Amerika, telah menjual78% tiket non ton The Da Vinci Code

dari keseluruhan kuota yang dimilikinya. Menurut Fandango, 88%
penon ton mengaku telah membaca novel The Da Vinci Code.

Movieticket.com Amerika juga mengungkapkan fakta yang hampir sarna.

Tiket The Da Vinci Code untuk akhir pekan Mei 2006 telah terjuall0 kali
lipat lebih banyak ketimbang film lainnya. Namun situs ini tak merinci

berapa tepatnya angka penjualan mereka. Menurut para pengamat, walau
reviewnya tak menggembirakan, namun film ini diyakini mampu

menembus angka US$ 80juta pada hari pertama pemutarannya (19/5).

Di Vatikan, jantung Tahta Suci Gereja Katolik Roma, beberapa
petingginya menyerukan agar warga Katolik memboikot film ini. Kardinal

. Bertone, orang nomor dua di Departemen Kongregasi untuk Doktrin
Keimanan Vatikan, menyerukan agar seluruh toko buku Katolik menarik

novel tersebut dan tidak ikut menjualnya. "Novel itu merupakan sebuah

kebohongan yang amat memalukan, dan sayangnya begitu banyak orang
yang meyakini kebohongan yang ada di dalamnya," keluh Bertone
gundah.

Namun seruan itu ternyata tidak ditaati sejumlah toko buku Katolik.

sehingga membuat Bertone tambah geram. "Saya sangat menyesalkan
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adanya toko buku Katolik yang tetap menjual novel tersebut demi

keuntungan belaka," tambahnya. Untuk itu, dirinya akan berusaha sekuat
mungkin untuk mengkanter isi The Da Vinci Code dalam acara-acara di

berbagai gereja yang dikunjunginya.

Ajakan boikot juga diserukan oleh Angelo d' Amato, orang terdekat

Paus Benedict XVI.Saat berpidato di acara Kongres Doktrin Keyakinan di
Universitas Pontificial Holy Cross yang diselenggarakan oleh organisasi

Katolik Opus Dei, April 2006,d' Amato menyatakan, "Saya berharap anda

semua memboikot film ini." Novel maupun film tersebut, lanjutnya, sarat
dengan kebohongan, baik dari segi sejarah maupun teologi.

Terhadap' kecaman yang dinyatakan petinggi Vatikan, Dan Brown

mengaku prihatin, "Ya, saya prihatin akan hal tersebut. Saya mengolah

apa yang sudah ada beratus-ratus tahun yang lalu, bukan saya yang

menciptakan rumor dan teori konspirasi. Dan saya telah berusaha untuk

bersikap netral dalam hal Vatikan maupun Opus Dei, di mana kelebihannya
dan juga kelemahannya. Saya sarna sekali tidak bermaksud untuk

menjatuhkan pihak mana pun."

Aksi demo, walau diikuti oleh segelintir orang, juga marak di Italia,

Namun ironisnya, film kontroversial ini malah memecahkan rekor box office

di sana. Film tersebut berhasil membukukan pendapatan 2juta euro (lebih

kurang Rp 23,4 miliar) pada malam pemutaran perdananya, hampir

mencapai dua kali lipat perolehan film pemenang Oscar 'Life is Beautiful'

di Italia. "Kami ban yak mendap'at laporan sukses di beberapa negara di
seluruh dunia," ujar Steve Elzer, Senior Vice-President of Media Relations,

Sony Corp.

Walau dicekal masuk ke Roma, karya Dan Brown itu ternyata

membawa berkah tersendiri bagi kemajuan industri pariwisata Roma.

Sekarang, turis makin banyak mengunjungi gereja di Milan untuk melihat

karya Leonardo da Vinci, The Last Supper, yang menjadi salah satu bahasan
dalam film arahan Ron Howard itu.

Histeria The Da Vinci Code memang telah menyebar ke segala

pelosok dunia. Di India, sejumlah organisasi Kristen India menyerukan

pemerintahnya agar tidak menayangkan film tersebut dan jika seruan ini
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tidak diikuti mereka mengancam akan menutup bioskop-bioskop yang

berani menayangkannya. Di Thailand di mana umat Kristen hanya satu

persen dibanding umat Budha, kelompok gereja Kristiani Thailand

mendesak pemerintah untuk melarang film tersebut. Mereka mengatakan,

bahwa kisah tersebut akan menyesatkan rakyatnya.

"Jika film ini tetap ditayangkan, ini akan menyebabkan kesalah

pahaman antara orang-orang Thailand yang tidak mengenal Kekristenan,"
kata Manote Changmook dari Komite Gereja Protestan Thailand. Kami,

ujarnya lagi, akan cemas jika anak-anak muda kami akan datang dan
bertanya kepada kami, "Jadi ini berarti Yesus bukan Tuhan? Yesus

mempunyai istri?"

Di Indonesia sendiri umat Kristen terpecah suaranya menyikapi

novel dan film The On Vinci Code. Persekutuan Injili Indonesia pertengahan
Mei lalu meminta Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo)

Sofyan Djalil melarang pemutaran film yang diangkat dari novel karya

Dan Brown tersebut. Dalam rilisnya, Persekutuan Injili Indonesia yang
memiliki anggota 12.000gereja di seluruh Indonesia mengatakan bahwa

novel dan film itu berisi penodaan terhadap agama, dalam bentuk

penghinaan terhadap pokok-pokok iman Kristiani.

Walau Persekutuan Injili Indonesia menolak, namun Konferensi

Waligereja Indonesia (KWI) yang membawahi gereja-gereja Katolik di
Indonesia ini berbeda pandangan. KWI mengaku tidak keberatan dengan

pemutaran film yang dibintangi Tom Hanks dan Audrey Tautou tersebut
karena menganggapnya hanya sebuah fiksi yang tidak perlu dilarang dan

dinyatakan luar biasa. KWIjuga tidak percaya novel maupun film ini akan

mengguncang iman Kristiani yang telah berusia 20 abad. KWI malah
memandang ada sisi positif dari film tersebut. "Lewat peristiwa ini, angka

turisme di Roma meningkat. Ini knn namanya promosi gratis, jadi ada

untungnya juga untuk Vatikan," ungkap Sekretaris Eksekutif Komisi
Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI, Romo Benny Susetyo.

Di Indonesia, dan juga banyak negara dunia, pemutaran perdana

film The On Vinci Code dilakukan pada hari Jum'at (19/5). Penontonnya

juga membilldnk. Namun, ini juga terjadi di mana-mana, usai menonton

banyak yang huang puas. Betapa tidak, dari 149 menit durasi film
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tersebut, setidaknya 15 menit penon ton hanya disuguhi layar tanpa

subtitle. Minus teks. Parahnya, hal itu terjadi justeru di bagian dialog antara

Sophie Neveu (Audrey Tautou), Sir Leigh Teabing (Ian McKellen), dengan

Robert Langdon (Tom Hanks) yang sebenarnya merupakan inti dari

konstruksi film. Bagi yang telah membaca novelnya, mereka akan bisa

mengira-ngira apa isi percakapan tersebut. Namun bagi yang belum, dan

parahnya tidak bisa bahasa Inggris, maka ia akan kehilangan ruh film ini.

Hal ini menimbulkan kecurigaan, ada apa ini?Titie Said, Ketua
Lembaga Sensor Film (LSF)mengaku tidak melakukan hal tersebut. "Saya

menerima film itu sebagaimana yang telah dipirsa penonton. Dari

distributornya, kami menerimanya sudah begitu," katanya. Ketua Badan

Pertimbangan Perfilman Nasional, Djonny Sjafruddin, menganggap ini
merupakan hal pertama kalinya dalam sejarah perfilman Indonesia.

Biasanya, kata Djonny, kalau memang sensitif maka adegannya dipotong

sekalian. Dengan begitu, otomatis tidak hanya dialog yang hilang, tapi

adegannya pun lenyap. Dalam kasus The Oa Vinci Code langkah itu
mungkin dilakukan distributornya agar bisa beredar di Indonesia.

"Dipotong sekalian juga susah, karena dialog itu cukup membangun
cerita," ujar Djonny.

Sepanjang film itu, teks memang hanya hilang pada bagian yang

mung kin dirasa sensitif untuk kalangan tertentu. Dari subtitle yang hilang

itu, paling tidak ada tiga hal dalam dialog yang diluputkan. Pertama,

ketika Teabing menunjukkan 'bukti' bahwa sebenarnya Yesus menikah

dan punya anak dari Maria Magdalena. T~abing bahkan menjelaskan
bahwa cawan suci (holy grail) yang diyaklni umat Kristen selama ini

sebenarnya adalah rahim Maria sendiri. Di sini, sekitar lima menit dari teks
dialog hilang.

Tentu itu membuat Neveu terkejut. "Mary si pelacur?," sergah

Neveu. "Bukan, Mary istri Yesus," jawab Teabing yang mencari-cari

sesuatu dari koleksi perpustakaannya. "Anda tahu Injil Phillipus," tanya

Teabing. Dia lalu menyatakan bahwa dalam Injil itu para murid Yesus yang
lain (Apostel) bertanya kenapa Yesus terkesan lebih mencintai Maria

Magdalena dibanding mereka. Yesus berkata, "Tanyakan pada dirimu
sendiri."
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Dua pokok dialog lainnya meliputi paparan Teabing soal Konsili

Nicea yang terjadi pada tahun 325 Masehi, serta 'sinkretisme' yang

dilakukan The Great Constantin. Dialog ini memang sensitif. Soal Konsili

Nicea, Teabing menyatakan bahwa peristiwa itu menandai kalahnya

kalangan Kristen yang meyakini bahwa Yesus hanyalah manusia biasa,

bukan Tuhan. Namun dalam Konsili, umat Kristen yang tauhid ini
dikalahkan oleh penganut Trinitas. Sejak itulah umat Kristen dipaksa

percaya bahwa Yesus merupakan Tuhan, sekaligus roh kudus.

"Sayangku, hingga saat itu, Yesus dipercaya pengikutnya sebagai

nabi yang juga meninggal," kata Teabing. Sedang soal Konstantin, Teabing

menyatakan, pada masa kekuasaannya Kaisar Romawi itu telah
menggabungkan kepercayaan akan Dewa Matahari, Sol Invictus, dengan
kekristenan. Ini dilakukan Konstantin semata-mata untuk mengokohkan

imperiumnya, sarna sekali bukan atas alasan-alasan keyakinan karena

Konstantin sendiri adalah pengut pagan dan tidak pernah dibaptis masuk

Kristen sampai akhir hayah1ya.

Kenyataan inilah yang hingga sekarang diwariskan gereja turun

temurun, demikian Teabing. Bukankah umat Kristiani sekarang

menyelenggarakan kebaktian di gereja-gerejanya setiap hari Minggu yang
dalam bahasa Inggris disebut sebagai Sunday, Sun - day, hari Matahari.

Inilah Hari Dewa Matahari. Keyakinan Trinitas yang terdiri dari 'Tuhan

Bapa-Yesus- Roh Kudus' juga merupakan penjiplakan dari ajaran

paganisme yang memiliki akar jauh ke belakang dari riwayat sejarah
kekristenan itu sendiri.

Namun walau demikian, sejak pemutaran perdananya, film ini

memang memmjukkan keuntungan yang lumayan besar dari segi bisnis.
Sebab itu, produser yang sarna kernudian tertarik untuk memfilmkan

kembali salah satu novel Dan Brown yang berjudul 'Angels & Demons' yang

juga telah beredar di banyak negara yang menyita perhatian layaknya The
Da Vinci Code.

Bersarnaan dengan itu, sebuah perusahaan pembuat game-software

juga telah merampungkan kisah yang sarna, yang nantinya diyakini juga

bakal meledak di pasaran seperti nasib baik yang dialami novelnya

tersebut. Jadi penikmat The Da Vinci Code nantinya, setelah membaca novel
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dan menonton filmnya, bisa pula memainkan karakter tokoh-tokoh The Oa

Vinci Code seperti Robert Langdon, Sophie Neveu, Silas, Leigh Teabing,

dan sebagainya, dalam permainan di konsol Playstation, Game-Cube, X

Box, maupun Personal Computer.

Histeria The Oa Vinci Code memang telah diperkirakan oleh Dan

Brown. Novelis yang juga guru di kota kecil Exeter, New Hampshire,

Amerika Serikat ini begitu yakin ramuan antara misteri dengan

pemburuan 'harta karun' yang sarat nuansa sejarah kekristenan yang-'
kontroversial memang akan menyedot perhatian dunia.

Untuk novelnya saja, cetakan pertama sebanyak 230.000kopi yang

dilempar ke pasar Amerika pada hari Selasa, 18 Maret 2003 langsung

mendapat sambutan positif. Tak berapa lama kemudian, sejumlah tokoh
Katolik bereaksi keras.

Dr. Darrell L. Bock, professor Perjanjian Baru di Dallas Theological

Seminary amat geram setelah membaca novel The Oa Vinci Code. Ia berkata,

"No longer is The Oa Vinci Code a mere piece of fiction. It is a novel clothed in

claims of historical truth, critical of institutions and beliefs held by millions of

people around the world." The Oa Vinci Code memang bukan sekedar novel

fiksi biasa, tetapi sebuah novel yang diselubungi dengan klaim kebenaran

historis dan kritik terhadap institusi dan kepercayaan agama Kristen.

Karena itu kemudian Bock mengerahkan kemampuannya untuk

menulis bantahan terhadapnya. Terbitlah bukunya yang diberi judul

Breaking the Oa Vinci Code (Nashville: Nelson Books, 2004). Bock juga

melakukan kajian historis untuk mengritik berbagai fakta sejarah yang

disajikan dalam novel Dan Brown tersebut. Bock hanyalah satu dari

puluhan teolog Kristen yang tidak dapat menahan kegeramannya karena

Dan Brown dianggap sangat lancang memporak-porandakan apa yang

selama ratusan abad didogmakan Gereja terhadap umat Kristiani. Mereka

bahu-membahu menu lis buku-buku yang menyerang The Oa Vinci Code. Di

toko-toko buku internasionat puluhan buku pengkritik novel Brown kini

berjejer, terlebih di toko-toko buku milik pengusaha Katolik. Di berbagai

negara Katolik, The Oa Vinci Code plus Dan Brown memang kena cekal.

Mungkin baru kali inilah dalam sejarah dunia terjadi, betapa sebuah novel
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fiksi dihadapi dengan sangat sengit dan serius oleh Dunia Katolik.

Perlawanan yang demikian keras yang diperlihatkan Vatikan

menimbulkan pertanyaan: Ada bahaya apa di balik The Oa Vinci Code

sehingga Tahta Suci Vatikan begitu reaksioner?

Di Amerika saja, hampir setiap hari, mesin cetak penerbit The Oa

Vinci Code harus bekerja makin keras mencetak halaman demi halaman

novel tersebut. Penjualan novel ini begitu gila. Tak sampai enambelas
bulan setelah pertama kali terbit, pada Juli 2004, The Oa Vinci Code telah

mengalami cetak ulang ke-45. Jika dipukul rata, novel ini mengalami cetak

ulang hampir sebanyak tiga kali setiap bulan. Itu baru di Amerika yang
telah terjuallebih huang sebanyak 10juta kopi.

Dari Amerika, novel ini menjalar cepat ke Eropa, Asia, Afrika, dan

Australia. Sekarang, novel ini telah dicetak lebih dari 50 juta kopi dalam
puluhan bahasa dan tersebar di lebih seratus negara. Di Indonesia, edisi

perdana The Oa Vinci Code berbahasa Indonesia baru dicetak pada bulan
Juli 2004 yang berasal dari edisi bahasa Inggris cetakan ke-45.

Histeria ini pun menuai berkah pada diri sang pengarangnya. Dalam

sekejap, Dan Brown yang tadinya hanya seorang warga biasa di New

Hampshire, berubah menjadi selebritas dunia. Tidak tanggung-tanggung,

dalam daftar 100Selebritis Dunia versi Forbes Magazine yang dirilis pada
musim panas 2005, telah menempatkan Dan Brown dalam urutan

keduabelas selebritis terpopuler dunia. Dari estimasi kekayaannya, yang
dihitung sejak Juni 2004 hingga Juni 2005, Forbes mencatat Brown telah

mengantongi uang sebanyak US$ 76.500.000 atau nyaris mendekati 765
miliar rupiah. Uang sebanyak itu diperoleh hanya dalam waktu satu tahun!
Tidak aneh jika Forbes menempatkan Brown di urutan keen am selebritis

dunia terkaya dunia di atas pengarang serial Harry Potter, JK.Rowling, dan

si 'Material Girl' Madonna, dan persis di bawah presenter terkaya dunia
Oprah Winfrey dan pegolf terkaya dunia Tiger Woods. Untuk membeli

hak memfilmkan The oa Vinci Code dari novelnya saja, Sony Film harus

merogoh kocek sebesar US$ 6 juta atau sekitar 60 miliar rupiah dengan
kurs Rp.10.000,-!

The oa Vinci Code sebenarnya bukan karya Dan Brown yang

pertama. Sebelumnya ia telah menulis tiga buah fiksi: Digital Fortress, Angles
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& Demons, dan Deception Point. Hanya saja, sebelum fiksi yang keempat

-The Da Vinci Code-meledak, ketiga karya Dan Brown itu kurang dikenal

orang. The Da Vinci Code sendiri merupakan satu bagian dari trilogi yang

mengupas tentang tiga buah misteri besar dunia yang paling gelap: Angels

& Demons (mengupas misteri Iluminati), The Da Vinci Code (tentang Biara

Sian dan Knights Templar), dan Solomon Key (tentang misteri

Freemasonry, yang terakhir ini direncanakan terbit di tahun 2006).Dengan

melejitnya The Da Vinci Code, maka banyak orang yang kemudian juga

mencari ketiga novel Brown sebelumnya.

"Berkah" The Da Vinci Code ternyata juga menyeret buku lainnya

yang memiliki kesamaan tema jadi mendunia. Sebut saja buku berjudul

Holy Blood, Holy Grail (Michael Baigent, Richard Leigh, dan Henry Lincoln:

1982), The Man Behind The Da Vinci Code, an Unauthorized Biography of Dan

Brown (Lisa Rogak; 2005),dan belasan buku lain yang ditulis oleh sarjana

Katholik yang menyerangnya.

The Da Vinci Code telah merintis satu penulisan novel dengan setting

yang tidak biasa. Perpaduan thriller dengan sejarah gereja dan dibumbui

dengan segala kemisteriusannya. Banyak novel yang mengikut gaya ini.

Novel Labyrinth karya Kate Mosse terbit dan mengangkat kisah

perseteruan antara sekte terlarang dengan gereja Katolik, berikut legenda

mistis tentang The Holy Grail. Di Eropa, novel ini sukses mendapat predikat

best seller alias terlaris. Untuk pembaca AS saja, cetakan pertama Labyrinth

berjumlah 100ribu kopi. Lalu ada pula The Templar Legacy karya Steve Berry

yang dicetak sebanyak 200 ribu kopi. Novel ini bercerita tentang upaya

seorang agen pemerintahan yang bekerja keras membongkar misteri

tentang rencana pembunuhan Paus.

Yang lainnya, arsip rahasia Vatikan akan diungkap dalam The Last

Cato yang juga diawali dengan peristiwa pembunuhan. The Last Cato karya

Matilda Asensi diterbitkan pertama kali di Spanyol dengan jumlah cetakan

sebanyak 100 ribu kopi. Javier Sierra tidak mau ketinggalan. Ia menulis

Secret Supper yang mengkombinasikan misteri, intrik, dan kematian yang

berada di balik lukisan Perjamuan Terakhir karya Leonardo Da Vinci.

Penerbitnya, Atria Books, akan mencetak 350 ribu kopi di edisi perdana.
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Setengah berpromosi, Sierra mengatakan novelnya lebih 'mendalam

dibanding The Oa Vinci Code. "Di Oa Vinci Code, lukisan Perjamuan

Terakhir hanya dibahas sebanyak tiga halaman. Di novel ini, Anda bisa

mendapat gambaran lebih dalam tentang lukisan tersebut dan rahasia

rahasia di baliknya," tulis Sierra dalam situs resminya. Satu lagi novel

yang sejenis adalah The Last Templar yang ditulis Raymond Khoury. Novel

ini bercerita tentang pencurian harta karun di Vatikan.

Untuk film, muncul'Origins The Oa Vinci Code' dan 'The Oa Vinci

Treasure'. Yang pertama mengisahkan tentang perjalanan penelitian Henry

Lincoln, salah satu penulis Holy Blood, Holy Grail (1982),dalam upayanya

menyusuri misteri rahasia harta karun di Rennes-le-Chdteau, sebuah desa

terpencil di kaki gunung Pyrennes, selatan Perancis. Sedang yang kedua

sebuah film action yang huang bermutu dan terkesan dibuat secara

serampangan hanya karena ingin menempel kesuksesan tema ten tang Da

Vinci. Satu lagi yang bisa dibilang baru adalah film dokumenter yang

digarap serius oleh sejumlah peneliti dari Itali berjudul "The Oa Vinci

Project: Seeking The Truth" (Maret 2006) yang menyampaikan sejumlah

pandangan berbeda dengan Dan Brown. Film-film documenter lainnya
juga bermunculan, baik yang menyetujui sebagian asumsi Brown maupun

yang menolaknya. Di antaranya adalah The Sauniere Oa Vinci dan

sebagainya.

Tiga film yang lebih dahulu keluar sebelum The Oa Vinci Code juga

kembali menyita perhatian karena kesamaan tema yakni: National

Treasure (Walt Disney Picture; 2004), Kingdom of Heaven (Twentieth

Century; 2005), dan Indiana Jones and The Last Crusade. Yang pertama

dibintangi aktor Nicholas Cage yang memburu rahasia harta karun para

Templar, dan yang kedua mengisahkan perebutan Kota Suci Yerusalem

antara Pasukan Salib di bawah kekuasaan King Baldwin IV melawan

Pasukan Islam di bawah komando Salahuddin al-A yyubi. Reynald de

Cathillon, salah seorang tokoh Knights Templar yang beringas dan gemar
menghujat Rasulullah, dalam Kingdom of Heaven, diperlihatkan mati

ditebas lehernya oleh pedang Salahuddin dalam salah satu episode

Perang Salib paling melegenda yakni saat Salahuddin memberikan

gelasnya kepada Raja Yerusalem, Guy de Lusignan, yang juga salah
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seorang pimpinan Ksatria Templar. Sedang yang ketiga, Indiana Jones

dikisahkan ten tang pencarian The Holy Grail.

Alur utama atau jiwa dari The Oa Vinci Code sendiri sebenarnya

berasal dari buku kecil tapi tebal yang terbit di tahun 1982 berjudul"The

Holy Blood and the Holy Grail'. Pada bulan Mei 2006,edisi terjemahan bahasa

Indonesianya baru terbit. Ketika baru terbit di tahun 1982, The Holy Blood

and the Holy Grail juga menggegerkan dunia-terutama Vatikan dan

negara-negara Katolik, dan juga dilarang beredar di Bulgaria, Afrika

Selatan, serta lainnya-namun tidaklah segempita The Oa Vinci Code.

Maklum saja, The Holy Blood and the Holy Grail merupakan buku non-fiksi

yang bagi banyak orang, baru melihat fisiknya saja yang tebal banyak yang

sudah merasa pusing, sedang The Oa Vinci Code salah satu kelebihan

utamanya adalah dimasak dengan resep bercerita, dan karena itulah lebih

banyak orang yang tertarik untuk membacanya. Apalagi walau dikatakan

fiksi, namun memuat banyak sekali fakta-fakta yang dijamin penulisnya

sebagai akurat. Padahal, jiwa kedua buku itu sarna dan sebangun.

Bisa jadi, disebabkan ruh antara The Holy Blood and the Holy Grail

sarna persis dengan novel The Oa Vinci Code, maka Michael Baigent dan

Richard Leigh merasa Brown telah menjiplak karyanya. Mereka berdua

mengadukan Brown dan penerbitnya ke pengadilan Amerika Serikat.

Namun oleh pengadilan, tudingan itu dinyatakan tidak terbukti dan pada
awal April 2006 tuntutan Baigent dan Leigh tidak dikabulkan.

Dan yang juga patut diketahui, ide dasar The Holy Blood and the Holy

Grail ternyata juga berasal dari sebuah buku. Buku kecil yang ditemukan
Henry Lincoln di sebuah kedai buku sederhana di desa Rennes-Ie-ChCiteau

berjudul Le Tresor Maudit. Ini merupakan sebuah buku kisah misteri,

campuran antara fiksi dan fakta sejarah, rahasia-rahasia, dan teka-teki
karya Gerard de Sede.

"Jika saja saya tidak menemukan buku kecil itu, bisa dipastikan saya

tidak akan pernah memulai penelitian tentang rahasia harta karun ini dan

Holy Blood, Holy Grail tidak akan pemah ada," ungkap Henry Lincoln jujur.

Dan jika Holy Blood, Holy Grail tidak pernah terbit, maka Dan Brown pun

agaknya tidak akan pernah menulis novel seperti The Oa VinciCode. Jika
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ini semua yang terjadi, maka tidak akan pernah pula terjadi dunia dilanda
histeria The Oa Vinci Code.

'Keberkahan' The Oa Vinci Code lainnya ternyata juga dirasakan

ratusan warga desa Rennes-le-CJulteall yang kini tidak lagi menjadi desa

yang sepi dan terpencil, namun sudah mejadi salah satu tempat tujuan
wisata utama di Perancis Selatan. Desa itu sekarang telah kembali menjadi

sebuah desa yang banyak dikunjungi wisatawan, para peziarah, seperti

yang telah terjadi sejak abad-abad pertengahan lalu tatkala umat Kristiani

Eropa melewati desa ini untuk berlayar menuju Kota Suci Yerusalem. Hal

yang sama juga dimanfaatkan oleh agen perjalanan wisata di London dan
Paris.

British TOllr, salah satu agen perjalanan di Inggris yang berlokasi di

49 Conduit Street, London, England WIS 2YS (Telp +44 (0) 2077348734

Fax + 44 (0) 207 734 8010), telah membuka sekurangnya dua paket

perjalanan kota London yakni selama tiga jam dan tujuh jam. Kedua paket
tersebut merupakan paket tapak tilas 'rute Robert Langdon-Sophie Neveu'

di London. Dalam paket pertama, para turis akan dipandu mengunjungi

Temple Chllrch, pusat aktivitas para Ksatria Templar di masa lalu, di mana

Robert Langdon dan Sophie Neveu memulai pencarian Holy Grail. Lalu

menyusuri London's Fleet Street, King's College, Westminster Abbey, St James

Park, dan London's National Gallery di mana tersimpan buku Oa Vinci's Virgin

of the Rocks, salah satu literatur sandaran The Oa Vinci Code.

Sedang yang paket tujuh jam, ditambah dengan mengunjungi The

Priory Church ofSt Bartholomew the Great, St Bart's Hospital, Smithfield Market,

St John's Gate, dan markas The Priory of the Knights Hospitallers di Tudor Gate

HOllse. Selama perjalanan ini, para turis juga akan melihat Big Ben, The
Houses of Parliament, Menara London, dan Katedral St Paul.

Agen perjalanan wisata yang sarna juga mempersilahkan para turis

yang ingin meneruskan perjalanan keliling kota London ini untuk

meneruskan perjalanan The Oa Vinci Code ke Paris dengan menyediakan
Eurostar, kereta api mewah super cepat. Di Paris, selain Museum Louvre

di mana ada piramida terbalik dari kaca di halamannya, dan Gereja Saint

SuIpice, para turis juga akan diajak melihat tempat-tempat lainnya. Tentu

saja juga Menara Eifel, landmark kebanggaan Kota Paris. Menurut beberapa
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media, banyak sekali para turis mengikuti tur tersebut. Apalagi biayanya

cukup murah untuk ukuran Eropa, dimulai dengan US$ 4.95 saja. British

Tour bukanlah satu-satunya agen perjalanan wisata yang menelusuri jejak

Robert Langdon dan Sophie Neveu. Hanya saja, saat artikel ini ditulis,

belum ada agen perjalanan yang tertarik menggelar paket wisata ke

Exeter, kampung halaman Dan Brown di New Hampshire, AS.

Yang telah terjadi biarlah demikian. Satu persahl rahasia muncul ke

permukaan, menampakkan diri, dan menimbulkan kegemparan demi

kegemparan. Sesuatu yang telah terkubur rapat selama berabad-abad,

sesuatu yang telah dilindungi dengan tebusan ratusan ribu nyawa,

semuanya kini muncul dan menghampar di hadapan kita. Semuanya
terserah pada kita sendiri, apakah kita meyakininya atau tidak. Dan yang

sangat mengusik hati adalah sebuah pertanyaan: "Apakah ini merupakan

salah satu tanda akhir zaman yang memang menubuatkan tentang satu zaman di

mana segala rahasia yang selama ini ditutup rapat akhirnya muncul satu-persatu

ke permllkaan?"

Buku ini, Knights Templar, Knights of Christ tidak dimaksudkan

sebagai buku yang menyerang The Oa Vinci Code atau pun setuju seratus

persen dengan Dan Brown. Namun saya merupakan salah satu dari

puluhan bahkan mungkin ratusan juta orang yang merasa begitu surprised

dan amat tergelitik dengan karya Dan Brown. Hal yang sarna juga

dilakukan kalangan Katholik. Sungguh, keseriusan mereka dalam melawan

The Oa Vinci Code merupakan salah satu bentuk penghormatan juga. Hanya

satu sisi dari sekeping koin yang sarna.

Knights Templar, Knight of Christ hanya ingin mengungkap apa yang

belum dijamah oleh Dan Brown. Tentang Biarawan Sion, atau apa pun

namanya-sebuah organisasi persaudaraan misterius yang diyakini
keberadaannya di belakang Ksatria Templar dan kasak-kusuk politik

tingkat tinggi dunia-di abad 21 yang mengejawantah dalam berbagai

organisasi terbuka maupun yang bersif~! ~landestin, yang masih aktif
sekarang seperti Freemason, Bilderbergers, Neo-Con, Club of Rome, The
Federal Reserve, IMF, The Judeo Cristianity, dan sebagainya, di mana

mereka-walau kelihatannya terlihat terpisah satu-sama lain-namun pada

hakikatnya bersatu dalam mewujudkan apa yang disebut sebagai satu
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pemerintahan dunia di bawah Amerika Serikat (Pax Americana). Nama

nama organisasi mereka bisa saja berubah-ubah, dan ini memang

dilakukannya, namun esensi dan misi perjuangannya adalah sama dan

sebangun sejak zaman para Nabi hingga sekarang ini.

Melihat sikap politik pemerintahan Amerika Serikat sejak dulu

hingga kini, hanya ada satu kesimpulan bahwa negeri besar ini telah

dijadikan kuda tunggangan bagi kebijakan-kebijakan mereka. Benarkah?

Apakah benar Amerika Serikat adalah tanah yang memang dibangun oleh
mereka untuk dijadikan basis dari gerakan ini? Apa motivasi mereka?

Benarkah upaya mereka yang sedemikian gigih ini, selain dilandasi
motivasi penguasaan kekayaan, juga dilandasi pijakan ideologis yang

meyakini akan hadirnya kembali 'Tuhan' Yesus untuk mendirikan

kerajaannya di dunia (Maranatha) dan menyongsong perang dahsyat

Armageddon yang terjadi di akhir zaman. Dan yang banyak dilewatkan

peneliti lain adalah sebuah pertanyaan besar, apakah benar Birawan Sion,

Ksatria Templar, Freemason, dan sebagainya itu sungguh-sungguh
bekerja untuk mengawal Yesus atau Nabi lsa Alahissalmn? Bukankah secara

ideologis mereka sesungguhnya tidak sejalan dengan Yesus?

Lalu benarkah Yesus akan turun kedua kalinya ('second coming')

dalam wujud bertahtanya kembali keturunan dari Dinasti Merovingian,

sebagai Dinasti pewaris The Holy Blood Yesus dari The Holy Grail, rahim sang

permaisuri Maria Magdalena, Sang Grail? Adakah Putera (atau Puteri?)

titisan darah Yesus akan kembali bertahta dari Eropa dan mendirikan

kerajaan surganya di sana untuk dunia, yang akan memerintah dari Tahta
Suci di atas Haikal Solomon di Yerusalem? Dan mengapa pihak Gereja

yang di permukaan seakan berperang melawan mereka, tetapi diam-diam

banyak melakukan kerjasama untuk memuluskan agenda mereka ini?

Padahal agenda utama Biarawan Sion dan sebagainya pertama-tama

adalah menghancurkan hegemoni Tahta Suci Vatikan, tempat di mana

agama Katolik dunia berpusat.

lnilah konspirasi panjang yang telah berjalan sejak puluhan abad

lalu, sejak zaman para Nabi dan Rasul. Benang merah sejarah

memperlihatkan kepada kita betapa upaya mereka, para pewaris

kepercayaan paganisme Yahudi ini, demikian gigih dan rapi untuk
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menguasai dunia. Mereka menyusup dan menghancurkan gereja dari

dalam. Mereka mendekati orang-orang Barat, GllOyim, dan kemudian

memerintahnya dan menjadi tuan atas mereka. Tentu saja ini dilakukan

dengan amat halus. Salah satunya dengan menciptakan The Masonic Bible

yang selama turun-temurun dipakai sebagai Injil yang menyertai janji

pelantikan presiden Amerika Serikat yang baru terpilih. Lalu mereka juga

'memperalat' The King James Bible, dan membelokkan penafsiran Injil yang
digunakan Dunia Barat lewat ratusan bahkan mungkin ribuan catatan kaki

dari Cyrus I. Schofield yang seluruhnya pro Zionis.

The Holy Scofield Bible inilah yang bertanggungjawab atas
berubahnya sikap orang-orang Kristen fundamentalis yang tadinya sangat

anti terhadap Zionis-Yahudi menjadi pendukung-pendukungnya yang
sangat setia, bahkan pembelaannya melebihi orangorang Yahudi itu
sendiri.

Selain menundukkan Gereja, mereka juga berkepentingan menjauh

kan warga dunia dari moralitas dan bisikan nurani dengan menciptakan

budaya mass a yang terdiri dari berbagai bentuk. Untuk kepentingan ini
maka mereka menguasai pusat-pusat pembentukan budaya dan pola pikir
masyarakat dunia seperti media massa, berbagai industri yang

memproduksi komoditas masyarakat, hingga ke bidang makanan dan
minuman serta farmasi. Betapa dahsyat konspirasi yang mereka lakukan

secara sangat rapi, halus, dan berjalan selama berabad-abad ini.

Dan untuk menghabisi siapa saja yang tidak mau tunduk pada

keinginan mereka, walau sebagian telah termakan pula oleh kampanye
budaya massa yang dilakukan, di mana dewasa ini diwakili oleh satu

kekuatan yang disebut Huntington sebagai The Green Enemy, kaum
Muslimin, maka telah disiapkan sebuah barisan tentara profesional
modern yang terdiri dari berbagai bangsa dan dari negara-negara

berlainan, namun mereka -tanpa disadari kita- ternyata memiliki satu

simbol, satu semangat, dan satu ideologi, yakni dll Croix atau Salib.

Tanpa diketahui ban yak orang, para tentara modern ini memiliki

iman-imam ruhani yang disebut Chaplain. Sejarah telah mencatat, betapa

berabad silam, salah satu dari empat divisi The Knights Templar bernama
sarna: Chaplain.
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Setiap tahun, para Chaplain dari berbagai negara ini menyelenggara

kan persekutuan (Oikllmene) internasional unhlk membahas perkembangan

kontemporer dan menyatukan langkah dalam satu tujuan, satu misi, dan

satu ideologi. Tentang Chaplain ini, beruntung saya merniliki sebuah buku

resmi dari mereka yang menggambarkan sebuah Oikumene lnternasional

di tahun 1998(Ellropiiisches Militiirseelsorge-Jahrbuch 1998/Ellropean Chaplaincy

Yearbook 1998/AlmanacJz Ellropeen de l'Aumonerie Militire 1998), buku tersebut

memang dibagi menjadi tiga bahasa. Pembentukan Uni Eropa merupakan

salah satu hasil kerja mereka pula.

Hal-hal seperti inilah yang tidak diungkap dalam The Oa Vinci Code.

Padahal, Biarawan Sion -seperti yang diungkap para peneliti dan juga

dibenarkan oleh salah seorang Grand Masternya, Pierre Plantard de

France de Saint Clair- tetap eksis dan terus bekerja hingga munculnya The

Second Coming, kedatangan kembali Sang Raja Pendeta yang mengembali

kan kerajaannya di dunia (Maranatha) dan menghadapi perang besar akhir

zaman (Armageddon). Apakah Maranatha itu merupakan kedatangan
'Tuhan Yesus' secara utuh seperti dogma Kristiani selama ini, atau dalam

bentuk naiknya seorang keturunan The Holy Blood dari The Holy Grail

menjadi raja yang berkuasa dari Eropa, atau dalam bentuk-bentuk lainnya?

Apakah Sang Raja Segala Raja itu akan menduduki kembali Tahta Sucinya
di Yerusalem, tempat kelahirannya, dan menciptakan kerajaan surganya

di dunia? Bukankah hal ini akan meruntuhkan hegemoni absolut Tahta

Suci Vatikan? Jika ini benar, maka akan didapatlah alasan utama mengapa

Vatikan selalu memerangi Biarawan Sion dan segenap pewarisnya. Jika

Biarawan Sian menggunakan Ksatria Templar (ditambah dengan

Freemason, Rosicrusian, Iluminati, dan sebagainya) lmtuk mengembalikan

Tahta Suci Raja Segala Raja ke Kota Suci Yerusalem, maka Vatikan

mempergunakan Opus Dei, Serikat Jesus, dan sebagainya untuk

menahannya dan mempertahankan status quo seperti yang berjalan

sekarang.

Semua pergumulan dan peperangan ini begitu kompleks, semuanya

dilakukan derni menghadapi Maranatha, kedatangan Yesus untuk kedua

kalinya ke muka burni. Ataukah memang konflik ini terus dipelihara demi
terus berjalannya apa yang disebut sebagai The Golden Triangle System, di

Pengantar Penulis xxix



mana .mereka-Zionis-Israel ini- memandang bahwa dunia nanti akan

hanya terdiri dari tiga buah agama: Yahudi, Kristen, dan Islam. Tentu saja,

Kristen dan Islam yang dimaksudkan mereka adalah Kristen dan Islam

yang sesuai dengan kehendak mereka, yang tunduk pada millah mereka.

Dan apakah mereka benar membela Yesus/ bukannya Yohanes Sang

Pembaptis, yang dalam kitab-kitab mereka diyakini lebih mulia derajatnya

ketimbang Yesus?

Dalam ajaran Islam, ada keyakinan bahwa di hari akhir nanti akan

turun Nabi Isa as. (Yesus), yang akan berperang melawan kaum sesat yang

dipimpin Dajjal.Bersama Imam Mahdi, Nabi Isa as. itu akan membenarkan
semua yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW/ yaitu ketauhidan.

Hanya saja, turunnya dalam bentuk apa tidak dijelaskan secara eksplisit,\
apakah dengan cara 'turun dari langit yang membelah', 'muncul dari dasar

laut', atau dengan cara yang lain yang sarna sekali tidak pernah terpikirkan

oleh kita namun sudah dipersiapkan ratusan abad oleh mereka?

Bagaimana versi 'The Second Coming" mereka yang tentunya berbenturan

sekali dengan konsep Gereja dan juga ajaran Islam? Ini tentu menarik untuk

dikaji.

Jakarta, Agustus 2006

Rizki Ridyasmara
Email: rizkiJidyasmara@yahoo.com

XXX Knights Templar Knights Of Christ



PROLOG

YANG TIDAK DIUNGKAP

THE DA VINCI CODE

"Brown telah menyusun sebuah plot raksasa

yangakan memuaskan penggila konspirasi

dan pencandu cerita tegang."

(Publisher's Weekly)

MISTERI. Mungkin hanya ini, satu kata, yang dapat menggambar

kan apa yang telah dipaparkan Dan Brown dalam novel seteballebih dari
600 halaman bernama The Da Vinci Code. Walau banyak kalangan
menyebut buku kedua dalam trilogy-thriller Brown ini (Angels & Demons,

The Da Vinci Code, dan Solomon Key) menglmgkap peranan Biarawan Sion,
namun ada bentangan-bentangan besar yang jelas yang dipaparkan secara

amat rapi oleh penulis dari Exeter, New Hampshire, AS, ini kepada
pembacanya.

Bagai sebuah sapu lidi yang begitu liat dan kuat justeru karena
terdiri dari banyak unsur, demikian pula The Da Vinci Code. Ramuan unsur

dan fakta sejarah inilah yang begitu hebat telah diracik oleh seorang
Brown sehingga menuai pujian di banyak tempat dan kecaman pedas di
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tempat lainnya. Sejarah dan kehidupan memang selalu berjalan dialektis,

ada hitam, ada putih, rendah dan tinggi, hingga akhir zaman. Demikian

pula dengan wajah Sang Monalisa karya Leonardo Da Vinci, yang

menyatukan sisi feminis dan maskulin dari sisi-sisnya.

Unsur seperti apakah yang menyusun novel kontroversial namun

mencerahkan itu sehingga sungguh-sungguh menjadi karya yang kuat,

sampai Cereja Katolik harus menghadapinya dengan serius dan

mengerahkan penulis-penulis terbaiknya? Di bawah inilah sejumlah

paparan Dan Brown yang dinilai telah "menyengat dan mengguncangkan

kepercayaan dalam tradisi Kristen yang telah berusia 2000 tahun".

Biarawan Sion (Priory of the Sian). Ini adalah organisasi bawah tanah

yang paling misterius di dunia yang bersumber dari satu kelompok

persaudaraan para petinggi Yahudi yang menyembah dewa-dewi dan

iblis, yang mengejawantah dalam bentuk kepercayaan paganisme Mesir

kuno bernama Kabbalah. Dari dirinya kemudian lahir The Knights Templar

yang juga penuh diselimuti kabut misteri. Lalu dari Ksatria Templar yang

melegenda dalam Perang Salib, lahir pula berbagai organisasi bawah tanah

yang juga misterius bernama Freemason, Rosicrusian, dan sebagainya.

Keberadaan Birawan Sion tidaklah benar-benar akan bisa mengguncang

keimanan seorang Kristen jika tidak dikaitkan dengan misi utamanya

dalam menjaga The Holy Grail, cawan suci yang diyakini pernah

menampung darah Yesus Kristus ketika disalib, yang oleh Brown

-berdasarkan riset yang panjang dan serius- merupakan simbolisasi dari

diri seorang Maria Magdalena.

Maria Magdalena, oleh tradisi Kristen selama ini dikenal sebagai

perempuan murahan, pelacur, namun oleh Brown dianggap sebagai Sang

Puteri terpilih, isteri dari Yesus, yang di dalam rahimnya mewarisi The Holy

Blood, darah keturunan suci suaminya yang tak lain adalah Yesus Kristus.

Brown meyakini, lewat Maria Magdalena inilah Yesus sesungguhnya

mempunyai anak keturunan yang garisnya masih ada hingga sekarang,

yang dikenal sebagai Dinasti Merovingian yang pernah hidup di Perancis

Selatan. Di daerah ini hingga sekarang memang dikenal sebagai daerah

yang tidak terlalu tunduk pada Vatikan, namun memiliki ritus-ritus yang
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begitu kental memuja Maria Magdalena. Perang Salib Albigensian, perang

suci yang dilancarkan Vatikan untuk membasmi umat Kristen Kathari juga

berlangsung di sini dan lukanya masih dirasakan penduduk asli di sana.

Brown percaya, tugas utama Biarawan Sion adalah menjaga gar is

darah keturunan Yesus, hingga menghantarkannya kembali bertahta

sebagai Raja Pendeta yang berkuasa di Yerusalem.

Hipotesis ini terang menyengat kalangan Kristen karena dalam

tradisi kekristenan yang telah dipelihara dari generasi ke generasi, dogma

pokok dan paling inti adalah kepercayaan tentang kebangkitan Yesus
(resurrection). Menurut dogma ini setelah mati di tiang salib dan bangkit

dari makamnya menuju langit, Yesus akan bangkit kembali (The Second

Coming) pada hari ketiga untuk menebus dosa umat manusia. Dalam Bible
Perjanjian Baru disebutkan, bahwa saksi pertama kebangkitan Yesus-yang

menyaksikan kubur Yesus kosong-adalah seorang wanita bernama Maria

Magdalena. Jika dasar kepercayaan ini dibongkar, maka dengan

sendirinya runtuhlah agama Kristen.

Paul Young, dalam Christianity, menulis, bahwa tanpa 'resurrection',

maka tidak ada 'kekristenan'. Ibarat potongan-potongan gambar (puzzle),

maka jika resurrection dibuang, puzzle itu tidak akan pernah membentuk

apa yang disebut sebagai Christianity. "We can not remove a portion of the

Christian jigsaw labelled 'resurrection' and leave anything which is recognizable

as Christian faith. Subtract the resurrection and you destroy the entire picture. "ll

Dogma inti inilah yang dianggap kalangan Kristen dicoba
dihancurkan oleh The Da Vinci Code. Betapa tidak, dalam novel ini,

digambarkan bahwa sebelum disalib, Yes us sebenarnya sempat

mengawini Maria Magdalena dan mewariskan Gerejanya kepada Maria

Magdalena, bukan kepada Saint Peter yang selama ini dipercaya dalam
dogma Kristiani sebagai pewaris Yesus dan kemudian mendirikan Gereja
Katolik di Roma (bukan di Yerusalem tempat kelahiran Yesus). Bahkan,

dari hasil perkawinannya tersebut, Yesus punya keturunan yang karena

takut dikejar-kejar murid-murid Yesus dan penguasa Romawi lainnya
maka ia bersama ibundanya melarikan diri ke Perancis dan mendirikan

Paul Young; Christianity; London: Hodder Headline Ltd., 2003
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sebuah gereja. Gereja ini masih berdiri hingga sekarang dan berada di

Rennes-Ie-Chfiterzu, di kaki gunung Pyrennes, selatan Perancis. Rahasia ini

masih tetap dipegang dan disimpan dengan sangat ketat.

Selama ratusan tahun itu pula, Gereja Katolik berusaha memburu

para penganut Gereja Maria Magdalena dan membantai anak keturunan

Yesus yang dikhawatirkan mengancam hegemoni dan kekuasaan Gereja

Katolik dan gereja-gereja Kristen lainnya yang mengakui Yesus sebagai
Tuhan.

Selain itu, The OrzVinci Code secara meyakinkan juga berhasil

membangun pencitra-burukan Tahta Suci Vatikan lewat paparan yang

lugas bahwa Vatikan-Paus Paulus II- selama ini telah mendukung

aktivitas Opus Dei, sebuah kelompok Katolik yang dikatakan Brown tidak

segan-segan melakukan pembunuhan dengan kejam dalam menjalankan

misinya. Anggota Opus Dei juga dinyatakan sering menyakiti dirinya

sendiri dengan melilitkan kawat berduri di pangkal pahanya (cilice) guna

menambah keimanan mereka kepada Yesus. Selain itu, ada pula ritual

ritual khusus dengan menyiksa bagian-bagian tubuh. Menurut keyakinan

Opus Dei, dengan merasakan sakit, diharapkan anggota Opus Dei akan

bisa merasakan penderitaan Yesus dalam menebus dosa manusia. Itu yang

dinyatakan Brown.

Fakta yang lain menurut Brown adalah: Opus Dei baru-baru ini

membangun markasnya senilai 243 USD di New York. Melalui Opus Dei

inilah Gereja Katolik berusaha merebut bukti-bukti sejarah tentang 'Gereja

Maria Magdalena'. Tak tanggung-tanggung, Brown menyodorkan kepada

pembaca paparan ini yang diperkuat dengan Gnostic Bible.

Di dalam Gospel of Philip, misalnya, juga tertulis: "And the comprznion

of the 5rzviour is Mrzry Mrzgdrzlene. Christ loved her more than rzll the disciples rznd

used to kiss her often on her mouth. The rest of the disciples were offended by it

rznd expressed disrzpprovrzl. They said to him, "Why do you love her more than rzll

of us?" (Yesus mempunyai pasangan bernama Maria Magdalena dan biasa

mencium Magdalena di bibirnya. Yesus mencintai Magdalena lebih dari

pengikutnya yang lain, sehingga menyulut rasa iri hati. Mereka bertanya,

"Mengapa Engkau lebih mencintai perempuan itu lebih dari kami?").
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Kedengkian murid-murid Yesus inilah yang pada akhirnya memicu

pelarian Maria Magdalena dari Yerusalem ke Perancis dengan bantuan

orang-orang Yahudi.

Dalam bahasa Aramaic, istilah "companion" menurut Dan Brown

lewat penuturan Sir Leigh Teabing (salah seorang pelakon dalam The Oa

Vinci Code), bisa diartikan sebagai "pasangan". Sophie Neveu (Salah satu

pelakon novel ini) yang membaca bagian-bagian berikutnya dari Bible

Philip (Filipus) itu menemukan fakta betapa romantisnya hubungan Yesus

dengan isterinya tersebut. Ia lalu mengingat masa silamnya, ketika para

pendeta Perancis mendesak pemerintahnya untuk melarang peredaran

film The Last Temptation of Christ; sebuah film garapan Martin Scorsese yang

menggambarkan Yesus pernah mengadakan hubungan suami-isteri

dengan seorang perempuan bernama Maria Magdalena.

Oleh para penentangnya, Bible Philip (Filiplls Gospel) disebutkan

tidak ditulis dalam bahasa Aramaic melainkan dalam bahasa Coptic. Dan

istilah "companion" bukanlah "pasangan" melainkan ternan. Katakanlah

memang berarti 'ternan', bukan 'pasangan', maka ayat di atas itu akan

berbunyi: "Yesus mempunyai ternan bernama Maria Magdalena dan biasa

mencium Magdalena di bibirnya. Yesus mencintai Magdalena lebih dari

pengikutnya yang lain, sehingga menyulut rasa iri hati. Mereka bertanya,

"Mengapa Engkau lebih mencintai perempuan itu lebih dari kami?" Sangat

jelas, Maria Magdalena bukanlah ternan biasa, melainkan pasangan,

karena Yesus amat condong padanya melebihi perasaan kepada murid

muridnya. Dalam hal ini, istilah 'ternan' atau 'pasangan' tidak bergeser

dari arti sesungguhnya.

Dalam sejarah kekristenan, Maria Magdalena memang pernah

disebutkan secara negatif sebagai sosok perempuan murahan, pelacur,

yang bias a mengeringkan kaki Kristus meng'gunakan rambutnya yang

tergerai panjang. Pandangan ini sesungguhnya berawal dari tahun 591M

tatkala Paus Gregory the Great dalam salah satu khotbahnya menyatakan

bahwa si pendosa yang disebut dalam Injil Lukas sebenarnya menunjuk

pada sosok Maria Magdalena. Padahal hal tersebut sarna sekali tidak
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tertulis dalam Injil versi mana pun, semata-mata berdasar pada tuduhan

Paus Gregory di atas. Pada 1969,Tahta Suci Vatikan secara resmi mengakui

kesalahan Gregory ini.

Dalam film dokumenter yang mengupas karya-karya Leonardo Da

Vinci dan novel Dan Brown tersebut, yang secara garis besar mendukung

premis status quo Vatikan, disebutkan bahwa nama Maria Magdalena

hanya disebut sebanyak 12 kali dalam Injil Perjanjian Banl.

"Keberadaannya walau pun jarang, namun sangat penting. Dia satu
satunya wanita dalam Injil yang diidentikkan dengan suatu tempat (Kota

Magdalena), daripada sebagai seorang isteri, saudari, atau ibu. Tampaknya

dia seorang yang mandiri, juga secara ekonomi. Tapi lebih dari itu, dia

berada di sisi Kristus pada masa-masa terpenting dalam hidupnya. Dia

menyaksikan kematian Kristus dari kaki salib dan dia yang pertama

mengetahui kebangkitanNya dari makam. Kristus yang telah bangkit

menampakkan diri pertama pada Maria Magdalena dan dialah yang

memberitahu kejadian luar biasa itu pada para rasul yang sulit percaya.

Banyak sumber sejarah yang tak bisa dibantah menyebutkan tentang

perkawinan antara Maria Magdalena dengan Kristus. Contoh kuat adalah

kalimat dari kitab Filipi (Bible Phillip), yang diterjemahkan sebagai

berikut. .. "Dan teman Sang Jum Selamat adalah Maria Magdalena. Kristus

mencintainya lebih daripada seluruh muridnya, dan YeSllS sering menciumnya di

mulut."21

Menyikapi ayat dalamlnjil Filipus dan penafsiran daripadanya yang

menyatakan bahwa Maria Magdalena adalah lebih dari sekadar ternan

akrab dari Yes us, dianggap oleh Profesor Mario Moiraghi, Docente

Politecnico di Milano-Italy, sebagai hal yang harus dilihat dari konteks

zamannya.

"Cia che e scritto e veramente poco, perche quell brano dal quale si trae la

Jarse incriminate, in reaita, non riporta con chiarezza nuita di tutto cia, tanto

meno sulla bocca. Il termine non e aJJatto chiaro, si parla di bacio e Ie lettere che

Irene Bellini, Paolo Gorlani, Max Serio; The Do Vinci Project "Seeking The Truth "; Mediane sri Italy;
cet.! ;2006. ha1.53.
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rimangono hanna Jatto presumere che si potesse parlare di bocca, quindi dovremmo

prima di tuUo discutere la realta del testo. Ma io direi ... si puo andare piil in la.

Anche ammettendo che ci sia narrato un bacio sulla bocca, teniamo presente che

noi dobbiamo riferirlo al tempo, ai luoghi e a culture che non so no la nostra

attuale, quindi il bacia va visto in un altro contesto. Per alcune culture il bacio

sulla bocca era la ricerca di una comllnicazione spiritllale, di una comunicazione

di idee, di consenso, che era praticato senza che Josse motivo, anche questo, di

particolare scandalo."

"Yang tertulis sebenamya tidak terlalu jelas, karena bagian dari kalimat itu

tidak menjelaskan maksud apa pun, terutama bagian mencium di 'mulut'. Istilah

ini tidak jelas; orang membicarakan soal ciuman, dan sisa kalimatnya telah

membuat orang menduga bahwa ciuman itu di mulut, jadi kita harus memikirkan

realitas kalimat itu sendiri. Menumt saya ... kita bisa lebih jauh lagi. Walau pun

kita menyimpulkan bahwa cilllnan itu di mulut, kita hams ingat, hal ini terjadi

dalmn keadaan masa, tempat, dan kebudayaan yang berbeda dari kita sekarang, di

mana ciuman mungkin berarti lain. Beberapa kebudayaan menganggap cillman

di mulut sebagai sarana komllnikasi spiritual, komllnikasi gagasan, dan

persetujllan-dan ciuman juga dilakukan tanpa mengakibatkan skandal tertentll,"

papar Mario Moiraghi.3]

Bisa jadi Mario Moiraghi benar bahwa segala sesuatu itu harus

dilihat dari konteks zaman dan tempatnya, harus dilihat dari kultur

masyarakat setempat, namun yang harus pula dicermati, ciuman Yesus 'di
mulut' Maria Magdalena itu oleh ayat Injil Filipus itu disebutkan didorong

rasa cinta, sesuatu yang membedakan dengan 'ciuman-ciuman di mulut

lainnya' seperti yang konon telah dilakukan Yudas Iskariot kepada Yesus.

Sikap Yesus di ayat-ayat Injil gnostik lainnya juga terlihat sangat berbeda

dan sangat.intim terhadap Maria Magdalena, ketimbang terhadap murid
muridnya, sehingga membuat para murid itu iri hati. Jelas, ini bukan

ciuman yang biasa dan menunjukkan sua tu hubungan dan kedekatan yang
istimewa.

Paparan lain yang diajukan Brown adalah tentang diskursus

gender, yang saat ini diyakini oleh dogma Kristen bahwasanya Yesus

Ibid.
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hanya mewarisi gerejanya kepada lelaki. Namun oleh Brown dikatakan

bahwa Yesus telah mewarisi gerejanya kepada perempuan, Maria

Magdalena. lni tentu saja sangat menarik. Sebab, hingga kini, Gereja
Katolik tetap tidak mengizinkan perempuan menjadi pejabat tinggi di

Vatikan. Begitu juga dengan doktrin "larangan menikah bagi pastor"
(celibacy), masih tetap dipertahankan, meski sekarang mulai banyak tokoh
Katolik yang menggugat larangan ini. Prof. Hans Kung41, misalnya,
menyebut doktrin celibacy bertentangan dengan Injil (Matius, 19:12, 1
Timotius, 3:2). Doktrin ini, katanya, juga menjadi salah satu sumber
penyelewengan seksual di kalangan pastor.

Apa yang dipaparkan dalam The Oa Vinci Code sesungguhnya sudah
lama menjadi bahan perdebatan ilmiah di banyak kelompok Kristen

maupun pengamat sejarah keagamaan. Dalam soal Trinitas saja yang
mendogmakan bahwa Yesus itu sekaligus juga Tuhan, dunia Kristen
sampai detik ini masih saja kesulitan untuk menjelaskan dengan logis dan

masuk akal. Jika benar Yesus Tuhan mengapa ketika ia disalib (ini pun jika
benar Yesus telah di salib), Yesus berteriak-teriak ketakutan, "Eli, Eli, lama

sabahktani!" CBapa, Bapa, mengapa Kau tinggalkan aku?!"). Mengapa
Yesus memanggil-manggil Tuhan jika dirinya sendiri merupakan Tuhan?
Apakah "Tuhan" Yesus tidak berkuasa menghentikan penyiksaan yang
dilakukan orang Romawi terhadap dirinya?

Sejak awal kekristenan, hal ini telah mengemuka dan menjadi
perdebatan panas hingga umat Kristen awal terbelah menjadi dua
keyakinan besar: Unitarian (ketauhidan) yang mengakui Yesus hanyalah

seorang nabi utusan Tuhan, dan Trinitarian yang mengakui bahwa wujud
Tuhan dan Roh Kudus sepenuhnya mengejawantah dalam diri Yesus.
Dalam Konsili Nicea 325 M5J, seluruh pengikut Unitarian dibabat habis oleh

kaum Trinitarian. Kota Nicea kuno sekarang ini berubah menjadi Kota

Iznik yang terletak di wilayah Turki.

Prof. Hans Kung; The Catholic Church: A Short Histol}': New York: Modern Library, 2003.

Konsili Nicea 325 M merupakan konsili oikumenis Gereja Kristen (persekutuan Gereja Kristen) yang
bertemu di Kota Nicea kuno. Paus Sylvester yang berkuasa sa at itu tidak hadir dan hanya mengirim wakil
wakilnya. Konsili tersebut dimenangkan oleh Kaum Trinitas yang telah memilih em pat kitab yang isinya
mendukung keyakinan mereka, dan membakar serta menghilangkan lebih kurang 200 Injil versi lainnya,
lerutama Injil-Injil yang mengandung ketauhidan seperti Injil Maria, Injil Hermes, Injil Barnabas, dan
lnjil Thomas. Satu buah lnjil Barnabas lolos hingga kini. Sampai sekarang, umat Katolik dilarang untuk
membaca lnjil-Injil yang mendulamg ketauhidan seperti Injil Barnabas. lnjil-Injil yang dilarang itu dikenal
dengan sebutan lnjil Apokripa (lnjil Yang Disembunyikan).
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The Oa Vinci Code jelas telah menohok dalam-dalam ke jantung

kekristenan. Brown telah menyerang langsung ke pusat susunan syaraf

kekristenan. Brown telah menggencet aliran darah inti dari kekristenan.

Ia mengobrak-abrik dogma inti yang telah dipelihara sejak lebih dari 2000

tahun silam, walau setting kisahnya terjadi di abad ke-21. Brown memang

jenial. Siapa plill akan mengakui, baik yang setuju dengan pandangannya

seperti yang tertuang dalam The Oa Vinci Code, maupun penentangnya.

Bagaimana pun, Brown telah menyumbangkan sebentuk alternatif

pemikiran yang segar ke tengah masyarakat dunia, setelah berabad

lamanya kita dicekoki dengan pandangan-pandangan seragam yang tidak

boleh dikritisi dengan dalih kesucian iman. Hanya saja, yang dilakukan The

Oa Vinci Code sebatas membongkar dogma kekristenan an-sich. Belum

'turun' ke tingkat praksis. Dalam hal ini The Holy Blood and the Holy Grail

telah sedikit lebih maju dari The Oa Vinci Code, karena The Holy Blood and

·the Holy Grail dalam salah satu bagiannya telah memuat "Kesimpulan dan
Tanda- Tanda Masa Depan" yang antara lain tertulis:

"SaM ini adalah waktu yang tepat bagi Biarnwan Sion untuk

memperlihatkan kartunya ... Masyamkat kita telah bosan dengan materialisme dan

mengalami kelaparan spiritual. Sekarang mereka tengah mengais kepuasan di

tempat lain yang mampu memberikan ketenangan jiwa. Atmosfir seperti itu sangat

kondusifbagi Biamwan Sion llntllk berkembang. Hal itll menempatkan Sion dalam

posisi yang mampll menawarkan seblwh pililzan akan sistem sosial dan politik yang

ada ... Ada banyak pemeluk agama Kristen yang tidak ragll-ragu menafsirkan

Apocalypse sebagai bencana nllklir. Lantas, bagaimana mereka akan menafsirkan

keturllnan Yeslls? Sebagian llmat Kristiani menganggap 'keturunan Yesus'

sebagai Second Coming. "6/

Buku ini, Knights Templar, Knights of Christ, sesungguhnya satu ruh

juga dengan The Holy Blood and the Holy Grail dan The Oa Vinci Code. Saya
meyakini, paparan sejarah yang dikemukakan oleh kaum The Free Thinkers

dan para kritisi sejarah kekristenan lebih bisa dipercaya ketimbang Injil

yang sekarang beredar di tengah umat manusia. Mengapa? Karena sejarah

Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln; Holy Blood, Holy Grail; Ufuk Pers; CeLl, 2006; hal.
532.
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resmi masa kini merupakan cerita yang telah mendapat 'segel resmi', telah

disetujui oleh pihak yang berkuasa, walau belum tentu yang paling benar.

Injil yang resmi beredar sekarang ini sudah melalui seleksi yang kasar dan

diikuti pembunuhan dan pengusiran yang dilakukan Kaisar Romawi, The

Great Constantine, yang didukung penganut Trinitas. Sebuah Injil yang pro

status-quo, lebih memihak kepada tahta dan kekuasaan ketimbang
kebenaran.

Ada banyak pertanyaan yang ingin dikupas. Adakah Biarawan Sion

masih ada hingga sekarang (seperti yang ditegaskan The Holy Blood and the

Holy GraWI dan sejumlah peneliti lainnya), dan tetap bermain di belakang

layar rezim-rezim penguasa dunia, pengusaha-pengusaha tingkat tinggi,
jenderal-jenderal berpengaruh, dan juga seniman-seniman, serta artis

papan atas. Mereka -dengan nama- yang bisa saja berganti-ganti- tetap

bekerja hingga cita-cita satu pemerintahan dunia di bawah kepemimpinan

Amerika (Pax-America) tercipta sebagai pra-kondisi hadirnya Raja-Pendeta

untuk berkuasa kembali mendirikan kerajaannya di dunia?

Walau kelihatan klise dan beraroma konspirasi, namun segal a hal,

segala kejadian, yang sungguh-sungguh terjadi di dunia ini dalam

dasawarsa terakhir ternyata memang membenarkan tesis tersebut. Kita

boleh dan sah saja untuk mengatakan tidak yakin terhadap hal ini, tetapi

mari kita tengok kejadian demi kejadian yang ada dan kemana arah dari

semua kejadian itu bermuara? Adakah muara itu bertemu dengan apa yang
telah jauh-jauh hari ditetapkan olehAllah Subhanalzu wa Ta'ala di dalamAl

Qur' an? Atau, segalanya tetap akan menjadi misteri hingga suatu hari batu
batu berbicara dan memberitahukan di mana si Zionis-Yahudi dan Zionis

lainnya bersembunyi untuk kita habisi bersama-sama?

Annuit Coeptis, Konspirasi kita.[]

"". mereka /elal1menggal7li kuda mereka dengan rank dan mobil-mobil bersenjara. Un/uk menyesuaikan
diri dengan wak/u dan/eknologi, Sionmengaku serara dengan Gereja Karolik Roma; alau bisajadi, dalam
bell/uk organisasi yang dikenal sebagai Mafia, "demikian tulis Holy Blood. Holy Grail mengenai Biarawan
Sian.
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BIARAWAN SION

Di halaman pertama navel The Da Vinci Code tertulis: FAKTA ...

Biarawan Sion adalah organisasi nyata-sebuah masyarakat rahasia Eropa yang

didirikan pada tahun 1099. Pada tahun 1975, Perpustakaan Nasional di Paris

menemukan sebuah perkamen yang dikenal sebagai Les Dossiers SecretsSJ, yang

mengidentifikasi sejumlah anggota Biarawan Sion, yang mencakup nama-nama

seperti Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo, dan Leonardo Da Vinci.

Istilah-istilah seperti The Knights Templar, Freemasonry, dan Iluminati

mungkin bagi banyak arang sudah tidak asing lagi seperti halnya ketika

kita mendengar istilah Zionisme. Namun untuk Biarawan Sian atau The

Priory afSian, istilah tersebut kuranglah papular. Sebutan Biarawan Sian

baru terdengar pada abad ke-20. Wajar saja, karena yang satu ini memang

gelap dan misterius. Bagai menyusur terawangan yang gelap, banyak

cabang, dan tanpa ujung, makin kita masuk ke dalam, makin gelap, makin

sulit memastikan, dan makin banyak yang tidak diketahui. Di antara

berbagai rahasia dan misteri dunia, bisa jadi, Biarawan Sian merupakan
salah satu rahasia dan misteri yang paling gelap dan paling menggelitik

keingintahuan para peneliti sejarah dunia.

Segal a upaya untuk menyibak kemisteriusan Biara Sian telah

dilakukan. Tidak ada searang pun yang berani memastikan apa dan

Artinya 'Dokumen Rahasia'.
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bagaimana sesungguhnya organisasi purba itu bekerja dan berasal. Ada

yang yang menyatakan organisasi ini didirikan sembilan tahun sebelum

pasukan Salib di bawah komando Godfroi de Bouillon merebut Yerusalem

dari tang an umat Islam. Ada pula yang menyatakan didirikan bertepatan

dengan hari takluknya Yerusalem ke tangan pasukan salib yang pedang

dan kaki-kaki kudanya masih berlumuran darah kaum Muslim dan Yahudi.

Namun ada pula yang merunut jauh berabad-abad sebelumnya tatkala

para Pharaoh masih berkuasa di Mesir hmo, sebelum datangnya Nabi
Musaa.s.

Dan Brown: "Pihak yang berkuasalah yang menentukan sejarah hari
.. IIinl. ..

Menurut penelitikebanyakan, bisa jadi, Godfroi de Bouillon

memang yang mendirikan ordo ini sebelurn atau saa t takluknya Yerusalem

ke tang an pasukan salib. Namun darimana dan siapa sesungguhnya

anggota ordo ini berasal? Mengapa mereka tiba-tiba muncul dan langsung
tampil di pentas sejarah dunia dan sangat berkuasa, padahal tanpa latar

belakang yang jelas. Siapa mereka sesungguhnya? Kemisteriusan Biara

Sion ini bertambah-tambah ketika banyak kalangan mencari tahu tentang

organisasi yang satu ini, namun tidak bisa menemukan sesuatu keterangan

yang bisa dianggap akurat. Sebab itu, ada pula orang yang menduga

bahwa organisasi ini sebenarnya palsu dan tidak pernah ada dalam

sejarah.

Terhadap tuduhan seperti ini, Dan Brown berujar filosofis, "Kita

tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masa lampau. Hal ini sarna
seperti sejarah. Seperti yang dinyatakan oleh Napoleon Bonaparte, sejarah

merupakan sebuah kejadian di masa lalu yang kisahnya disetujui oleh

beberapa pihak. Dan pihak yang menang atau berkuasalah yang

menentukan sejarah ini. Lagi-lagi saya tekankan, seberapa akuratnya

sejarah itu sendiri? Seberapa benar adalah benar?"91

Selain itu, kode P.5 yang dipahat pada nisan Marie de Blanchefort

diyakini sebagai singkatan dari Priory of Sian. Beberapa perkamen yang

Cinemags; 82 nd edition; Mei 2006; ha1.38.
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merupakan buah karya mereka pada abad ke-21? Agaknya sulit memasti

kan hal ini, tapi mengapa secara instinktij terasa sekali pertautannya.

Semua itu akan kita bahas dalam bagian lain buku ini. Sebelumnya,
kita akan mencoba terlebih dahulu untuk mencari tahu, minimal bisa

mereka-reka dengan pengetahuan yang cukup, tentang keberadaan

Biarawan Sion (Priory Sian) dan hubungannya dengan Ksatria Templar,

sebuah ordo militer legendaris yang namanya mencuat dalam Perang

Salib. Banyak kalangan percaya, organisasi ketentaraan modern dan juga
organisasi pasukan elit dunia, sesungguhnya berasal dari ordo militer ini.

Bahkan sejarah meyakini sistem perbankan konvensional yang ada

sekarang ini berasal dari salah satu kegiatan ordo. Siapa yang
sesungguhnya berada di belakang para Ksatria Templar?

Henry Lincoln dan kawan-kawan, ketika menyusuri berbagai

perkamen dan dokumen untuk menyusun buku The Holy Blood and the Holy

Grail juga masih berspekulasi tentang siapa yang sebenarnya berada di

belakang ordo militer ini. Namun agar pencarian tidak berhenti, akhirnya

mereka bertiga dengan berani mengambil hipotesis bahwa di belakang

Ksatria Templar ada sebuah organisasi yang tak kalah misteriusnya
bernama Biarawan Sion. "Kami tak berhenti pada kesimpulan ini,

sebaliknya kami menggunakan ini"sebagai pijakan untuk penelitian

selanjutnya," tulis mereka.

Salah satu dokumen yang dijadikan 'sandaran' Henry Lincoln cs,
bernama Dossiers Secrets (Dokumen Rahasia). Dokumen Rahasia ini

tersimpan di Perpustakaan Nasional Perancis di Paris dengan Referensi
Bibliografi nomor 4-Lm1249. Menurut dokumen ini, Ordo Sion didirikan

oleh Godfroy de Bouillon pada tahun 1090, sembilan tahun sebelum

dirinya memimpin penaklukan Yerusalem dari tang an kaum Muslimin

yang berakhir dengan tragedi berdarah di kota suci tersebut.

Dokumen lainnya, yang diistilahkan oleh Henry Lincoln cs disebut

sebagai 'Dokumen Biara' (The Priory Document) malah menyatakan Ordo

Sion didirikan tahun 1099, bertepatan dengan jatuhnya Yerusalem ke

tangan pasukan Salib. Dan men uru t dokumen ini, King Baldwin I yang juga

kakak lelaki dari Godfroy 'menghutangkan tahtanya' pada ordo tersebut.

Naskah itu juga memberitahu kedudukan resmi ordo (markas induk) ada
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di sebuah gereja khusus bernama Abbey of Notre Dame du Mont de Sion

(Gereja Biara Notre Dame di Gunung Sion) di Yerusalem, atau juga di luar
Yerusalem, sebuah bukit tinggi yang terkenal di selatan kota13l.

Di selatan kota Yerusalem inilah, daerah di mana berdiri 'bukit

tinggi' Gunung Sion, pada tahun 1099, saat pasukan salib membantai

seluruh penduduk Yerusalem -baik kaum Muslimin dan Yahudi- dalam

penaklukkannya, mereka menemukan sebuah reruntuhan di bukit
tersebut. Reruntuhan ini mengindikasikan secara kuat bahwa dahulu kala
di daerah tersebut telah berdiri sebuah basilika atau Gereja Byzantium

kuno yang diperkirakan sudah berdiri pada abad ke-empat dan sebab itu

disebut sebagai lnduk Seluruh Gereja (The Mother of All Church). Di atas

reruntuhan gereja induk tersebut, Godfroi memerintahkan dibangun

kembali sebuah gereja yang ternyata dipergunakan oleh golongannya

sendiri. Gereja itu lebih mirip dengan menara dan benteng, yang kemudian

diberi nama Abbey of Notre Dame du Mont de Sion (Gereja Biara Notre Dame

di Gunung Sion). Karena kelaziman penamaan ordo disamakan dengan

nama gerejanya -misal Ordo Holy Sepulchure ternyata menempati Gereja

Holy Sepulchure, maka banyak sejarahwan meyakini kelompok Godfroi

yang menempati Gereja Abbey of Notre Dame du Mont de Sion ini
dikemudian hari disebut dengan istilah Ordo Sion dan para pendetanya

dipanggil dengan sebutan Biarawan Sion (Priory of Sion).

Walau demikian, banyak pula sejarahwan yang menolak premis ini.

Ada yang memaparkan bahwa gereja tersebut dihuni oleh persaudaraan

anggota Ordo Agustinian yang memiliki nama ganda seperti 'Saint-Marie

du Mont Syon et du Saint-Esprit' (Santa Maria dari Gunung Sion dan dari

Santa Esprit)14J• Ada pula yang menyatakan bahwa gereja tersebut selama

Perang Salib di Yerusalem dihuni oleh para ksatria dengan nama
'Chevaliers do Odre de Notre Dame de Sion' (Kavaleri Ordo Notre Dame di

Sion).15]

Petunjuk yang mungkin lebih jelas akhirnya datang dari Gerard de

Sede. Menurutnya, para biarawan Calabria yang dipimpin oleh seorang

13 Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln; Holy Blood, Holy Grail; hal.122.
14 Vogue; Les Eglises; ha1.326.
15 Vincent; HislOire de l'anciene image; ha1.92
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besar untuk mengangkat seorang raja. Untuk memastikannya memang

sangat sulit. Yang kemudian banyak diyakini para peneliti berdasar
temuan-temuan mereka adalah bahwa di kemudian hari untuk

mengamankan dan mengefektifkan misinya, para Biarawan Sion ini

kemudian membentuk Ordo Ksatria Kuil (Knights Templar), sebuah ordo

khusus militer. Yang didirikan secara resmi 20 tahun setelah penaklukan

Yerusalem. Berdasarkan informasi ini, jelas, temuan Picknett dan Prince

lebih maju selangkah.

Awalnya, dari literatur yang bisa dijumpai, seluruh anggota Ordo

Sion ini hanya ada di Tanah Suci Palestina, di gereja luar Yerusalem. Ini

setidaknya berlangsung sampai dengan saat King Louis VII (1137-1180)
kembali ke Perancis dari Perang Salib di Yerusalem yang membawa serta

sembilanpuluh lima anggota Ordo Templar. Ordo Templar merupakan
ordo militer Ordo Sion. Enampuluh dua orang dari mereka ditempatkan

di sebuah biara besar Saint-Samson di Orleans. Saat itu Ordo Sion maupun

Templar telah menjadi satu ordo yang sangat kaya raya dengan menguasai

banyak rumah, gedung, dan lahan-lahan yang sang at luas di Perancis,

Spanyol, Itali, dan juga di Palestina.

Pad a Perang Salib ketiga di tahun 1187 di mana pasukan Islam

berhasil merebut Tanah Sud Yerusalem yang saat itu diperintah oleh Guy

de Lusignan, Raja Yerusalem setelah King Baldwin IV wafat, dengan

sendirinya seluruh anggota dan tokoh Ordo Sion juga meninggalkan
Palestina. Guy Lussignan sendiri adalah salah seorang tokoh Templar.

Rekannya, Reynald de Cathillon tewas ditebas batang lehernya oleh

Salahuddin al-Ayyubi, pemimpin pasukan Islam, karena Reynald dikenal

suka menghujat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Kejatuhan Yerusalem tersebut oleh pihak Kristen dikatakan sebagai

akibat dari kecerobohan -bahkan ada yang mengatakan pengkhianatan

Grand Master Ordo Templar bernama Gerard de Ridefort. Kejatuhan

Yerusalem ini membawa implikasi yang tidak mudah dalam dunia Kristen.

Ribuan orang-orang Perancis dan sekitarnya yang bermaksud pergi ke
Yerusalem untuk 'melamar' menjadi anggota Ordo Sion akhirnya berbalik

arah dan kembali ke kampung halamannya. Para tokoh Ordo Sion, dan

Templar, juga meninggalkan Palestina dan menemukan sebuah basis baru
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di Perancis. Basis yang baru ini bisa saja di Orleans atau juga di daerah
pegunungan Bezu di Selatan Perancis, dekat Rennes-Ie-Chdteau.

Akibat kejadian di tahun 1187tersebut, hubungan antara Ordo Sion

dengan Ordo Ksatria Templar dikabarkan rusak. Setahun kemudian,'ayah

dan anak' ini secara resmi berpisah. Perpecahan ini diperingati dengan

sebuah ritual yang disebut 'The Cutting of the Elm' (Penebangan Pohon Elm).

Banyak kisah manipulatif tentang penebangan pohon elm ini yang dibuat
secara harfiah. Padahal diyakini, istilah tersebut tidak bisa diartikan secara

harfiah melainkan sebuah simbolisasi. Namun hingga sekarang, para
penelti masih menyusuri apa sebenarnya yang tersimpan di dal'am

simbolisasi penebangan pohon Elm tersebut?

Setelah peristiwa 1188,Ordo Biara Sion memilih Grand Masternya
sendiri, lepas dari Grand Master Knights Templar, dan memilih Jean de

Gisors yang dilahirkan pada tahun 1133dan meninggal dunia pada 1220.
Orang ini juga diliputi kemisteriusan sejarah dan jejak kehidupannya begitu

kacau. Nama Ordo Sion pun kemudian diubah menjadi Prieure de Sion

(Biara Sion). Oalam dokumen yang lain disebutkan juga bahwa mereka

memiliki sebuah nama lain: Ormus. Yang dipakai setahun sebelum

penangkapan dan pengejaran Ordo Templar di Perancis.

Tentang keberadaan Biarawan Sion, Lynn Picknett dan Clive Prince

yang juga melakukan penelitian langsung ke berbagai jantung heresy

Eropa hingga menghasilkan buku "The Templar Revelation: Secret Guardians

of the True Identity of Christ" (1997), juga sependapat dengan Michael

Baigent dan kawan-kawan. "Mereka adalah kelompok kuasi-Masonik .
atau Ordo Ksatria yang memiliki ambisi-ambisi politis tertentu dan,

kelihatannya, juga kekuasaan "belakang layar" yang sangat besar. Meski

demikian, teramat sulit untuk memetakan posisi Biarawan Sion. Kesulitan

ini mungkin disebabkan oleh adanya sesuatu yang bersifat simeris (nyaris

utopis) di seputar aktivitasnya.16] Bahkan dalam penelitiannya, Picnett dan

Prince mengaku telah bertemu dan banyak dibantu seorang informan

rahasia-yang dinamakan 'Giovanni'(versi bahasa Italia untukJohn atau

16 Lynn Picknett dan Clive Prince; The Templar Revelation, Para pelindung Identitas Sejati Kristus;
Serambi; ceLl; 2006; ha1.55.
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Yohanes, sebuah nama yang banyak dipilih oleh para petinggi Biarawan

Sian karena mengacu pad a sosok Yohanes Sang Pembaptis yang sangat

dihormati mereka ketimbang Yesus) -yang merupakan anggota dari

Biarawan Sian sendiri yang berasal dari Perancis.

Awalnya, kedua peneliti yang memiliki latar belakang sebagai

pengajar di bidang paranormal, okultisme, serta misteri sejarah dan agama
di London ini merasa ragu dengan Giovani. Namun setelah menjalani

hubungan yang dekat dan intens, mereka berdua akhirnya meyakini bahwa

apa yang diakui Giovanni memiliki kebenaran. "Perjumpaan dan hubungan

kami dengan Giovanni meyakinkan kami bahwa ia, setidak-tidaknya,

bukanlah pembual dan bahkan informasinya dapat dipercaya. Ia tidak

hanya menyampaikan kepada kami berbagai fakta yang tidak ternilai

harganya mengenai kain kafan Turin, tetapi juga menyebutkan secara rinci

orang-orang dari masa sekarang yang menjadi anggota kelompok

Biarawan Sian atau berbagai organisasi esoteris dan rahasia lain, di Inggris

maupun di Eropa daratan. Misalnya, ia menyebut seorang konsultan

penerbitan, yang-pernah bekerjasama dengan kami pada 1970-an,sebagai

anggota kelompoknya. Sekilas, pernyataan Giovanni mengenai orang ini

tampak sebagai rekaan imajinasinya, tetapi beberapa bulan kemudian

sesuatu yang sangat aneh terjadi," tulis Picknett.17]

Kisahnya terjadi saat sebuah pesta yang diselenggarakan seorang

kenalan pada November 1991 di sebuah restoran mewah yang letaknya

berdekatan dengtan distrik mereka. Konsultan itu hadir walau dia tinggal

sangat jauh. Konsultan itu mengundang Picknett dan Prince ke

kediamannya. Setelah memenuhi undangan tersebut, peneliti ini sampai

pada kesimpulan bahwa konsultan tersebut memang anggota Biarawan
Sian. Apalagi konsultan itu yang taat menjalankan ritual okultisme,

kemudian juga mengadakan sebuah pesta amat mewah di rumahnya yang
erlEitak di sebuah desa. Namun tamu-tamunya bukanlah orang

embarangan, ... semua yang hadir di sana adalah pejabat perbankan

internasional yang ternama.

- Ibid, hal. 59-60.
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Disebabkan pengalaman dan penelitian yang panjang itulah, mereka

sampai pada keyakinan bahwa Biarawan Sion modern -seperti yang

dikatakan Plantard kepada Michael Baigent dan kawan-kawan- bukan

sekadar ciptaan atau temuan segelintir orang Perancis yang punya fantasi
monarkis sebagaimana dituduhkan oleh sebagian kritikus. "Berdasarkan

pengalaman dan temuan kami, tidak ada keraguan sedikit pun di benak

kami untuk memercayai bahwa Biarawan Sion sungguh-sungguh ada pada
masa kini," demikian tulis mereka.

DOSSIERS SECRETS DAN PIERRE PLANTARD

Sebelum kita menelusuri lebih jauh, ada baiknya kita berhenti

sejenak untuk mencermati kisah tentang Pierre Plantard yang dikatakan

sebagai orang yang berada di belakang penulisan Les Dossiers Secrets

-dokumen rahasia- yang memuat nama sejumlah tokoh Barat sebagai
Grand Master Biara Sion.

Henry Lincoln dan dua penulis The Holy Blood and the Holy Grail

lainnya menyatakan kesulitan untuk menentukan sejak kapan awal mula

Biara Sion diketahui berdiri. Ada pula yang meyakini bahwa cikal bakal

Biara Sion bermula pada tahun 43 Masehi, ketika Raja Herod (King Herod

Agrippa) bersama-sama dengan delapan pendeta Yahudi merencanakan

sebuah gerakan untuk men;enangkan dunia. Namun catatan ini pun sulit
untuk menemukan pembuktian atau dokumen-dokumen pendukung yang
lebih kuat. Namun ketika mereka menemukan Les Dossiers Secrets, mereka

akhirnya mengambil sebuah pijakan sementara yang akan diuji kemudian.

Salah satu temuan mereka mengatakan bahwa di Annemasse, Perancis,

pada tahun 1956 telah berdiri satu organisasi resmi bernama Priory of Sian

yang telah mendaftarkan diri -sesuai hukum Perancis- di Sous-Prefecture

of Saint Julien-en Genevois, pada 7 Mei 1956. Pendaftarannya sendiri dicatat

pada tangga120 Juli 1956 di 'Journal Officiel de la Republique Franr;aise dengan

dewan pendiri empat orang: Pierre Plantard, Andre Bonhomme, Jean

Delaval, dan Armand Defago.

Priory the Sian juga memiliki nama lain yakni "Chevalerie d'Institutions

et Regles Catholiques d'Union Independence et Traditionaliste" (C.I.R.C.U.I.T)
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yang menganggap Priory of Sian tidak ada, dengan dibantu oleh rekannya

bernama Philipe de Cherisey, Plantard membuat sebuah naskah dan

perkamen palsu yang dikatakannya ditemukan oleh Pendeta Sauniere saat

merenovasi gereja Magdala di Rennes-le-Chateau. Dokumen-dokumen dan

naskah ini selain berisi daftar nama Grand Master Biara Sion, juga

menyinggung tentang garis keturunan Merovingian yang masih hidup.

Pierre Plantard du SaintClair. Sosok kontrove~ial yang

mengaku sebagai Grand MasterBiarawan Sion Perancis.

Ada banyak yang dikerjakan Plantard untuk mengungkap

keberadaan The Priory of Sion di tahun 1961-1984. lni dianggap mereka
sebagai upaya manipulasi sejarah. The Dossiers Secrets oleh Plantard

disimpan di Bibliatheque nationale de France (BN) di Paris, yang kemudian

ditemukan oleh Henry Lincoln, dan mengantarkan Henry Lincoln ini

kepada Plantard. Menurut Dossiers Secrets, Suku Sicambrian-Frank, yaitu
suku yang asal dari Dinasti Merovingian, asli Yahudi. Mereka berasal dari

Suku Benyamin, suku ke-13 bangsa Yahudi yang hilang dan bermigrasi ke

Yunani dan kemudian ke Jerman, satu wilayah yang kemudian membuat
mereka dikenal sebagai suku atau orang Sicambrian.

Dalam upayanya menelisik keabsahan dokumen rahasia tersebut,

Henry Lincoln dan kawan-kawan menemukan kejadian-kejadian aneh
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yang menimpa para penulis yang telah menuliskan hal-hal terkait hal ini.

Sekurangnya ada empat penulis yang diketemukan mati secara misterius

secara bersamaan, sama sekali bukan bunuh diri. Seolah ada pihak atau

kelompok yang tidak ingin sesuatu yang selama ini tertutup rapat,

diketahui publik. Beberapa kejadian juga dialami Lincoln sehingga

membuat dirinya akhirnya hams merasa yakin dengan kebenaran
dokumen rahasia tersebut.

Dalam The Holy Blood and the Holy Grail, Henry Lincoln dan kawan

kawan untuk Biara Sion sampai pada beberapa kesimpulan:

- Biara Sion berdiri di belakang Ksatria Templar dan dialah yang

membentuknya secara rahasia. Biara Sion dipimpin oleh para Grand

Master yang terdiri dari tokoh-tokoh Barat.

- Walau Ksatria Templar telah dihancurkan antara tahun 1307-1314,Biara

Sion tetap tidak terjamah dan terus berjalan selama berabad-abad dalam

bayangan gelap dan di balik layar, dan secara misterius berada di

belakang sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Barat.

-- Ordo Biara Sion masih ada hingga kini dan masih menjalankan

kegiatannya.

KESAKSIAN GINO SANDRI

Keterangan dari Gino Sandri, yang mengaku sebagai Sekretaris

Jenderal Priory of Sian dan sekaligus sekretaris pribadi dari Pierre Plantard,

agaknya hams dipaparkan juga di sini. Terlepas apakah Gino yang

eksentrik dan 'nakaI' ini -sesuatu yang oleh banyak peneliti dianggap

gaya khas dari Biarawan Sion- bisa dipercaya atau tidak. Tidak ada yang

mengetahui apakah Gino Sandri yang menghuni rumah yang jauh dari

keramaian ini berbohong, memanipulasi informasi, atau berterus-terang
soal Biarawan Sion. Atau mungkin semua keterangannya ini ada yang

bohong dan ada pula yang benar. Beberapa peneliti kelompok esoteris

seperti Lynn Picknett nyatanya telah bertemu dan mewawancarainya.

Gino, menurut Picknett, memang 'nakaI' dan 'misterius'. Tim pembuat film
dokumenter "The Sauniere Da Vinci (2006) juga menemui Sandri dan

melakukan wawancara ekslusit dengannya. Keterangan Gino Sandri di
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bawah ini dikutip dari film dokumenter tersebut yang berisi wawancara

cukup panjang dengannya:

" ... ketika menginvestigasi cerita tentang Rennes IeChateau di tahun

1970-an, suatu waktu saya bertemu dengan Perre Plantard. Dalam waktu

yang tidak terlalu lama akhirnya berkawan akrab, dan suatu hari saya
diajak untuk bergabung dengan kelompoknya, Biarawan Sion. Dari tahun

1950hingga 1955,Biarawan Sion tidak menjadi pembahasan umum, walau

hal ini tidak berarti keberadaannya tidak dibahas dalam kelompok

kelompok tertentu. Saya ingin menekankan bahwa organisasi Biarawan
Sion sarna sekali tidak ada kaitannya dengan masalah politik, finansial,

atau juga tidak ada kaitannya dengan keinginan mengembalikan Dinasti
Merovingian, tidak juga dengan Eropa Barat.

... dalam masanya, Godfroi de Bouillon memang merupakan bagian dari kami

walau dia adalah orang yang bermain di layar (maksudnya, Godfroi adalah

anggota Biarawan Sion yang sengaja bermain di permukaan, bukan bagian

dari yang tertutup atau anggota rahasia, penulis) .

.. .masyarakat baru membahas keberadaan Biarawan Sion setelah

tahun 1956,dan juga dikeluarkannya sebuah dokumen yang berisi nama

nama Grand Master-nya. Daftar Grand Master itu benar adanya tapi

menurut saya terlalu di besar-besarkan. Kami sekali lagi menyatakan tidak

terkiat dengan politik, kami hanya ingin menciptakan perdamaian di dunia
yang terdiri dari beragam kelompok dan orang. Setelah kemunculan

dokumen itu (The Dossiers Secrets) kami memang menjadi satu organisasi

yang terbuka. Tapi sekali lagi ini sekadar organisasi layar yang diketahui
orang ban yak.

Sesungguhnya cerita tentang ini berawal dari tahun 1901, dari sebuah

asosiasi di Annemase yang dipimpin tiga orang. Presiden Asosiasi adalah Andre

Bonhomme dan Plantard menjadi sekretaris umumnya. Satu hari, Bonhomme

memerintahkan kepada Plantard untuk membuat satu struktur organisasi layar

(struktur organisasi yang sengaja ditampilkan ke khalayak luas, penulis)

untuk mengetahui reaksi dari masyarakat. lni seperti umpan. Plantard memang

sengaja diumpankan. Sama seperti Rennes Ie Chiiteau dan Sauniere, yang

memang kami buat seperti itu. Rennes Ie Chiiteau memang istimewa dan

memenuhi segala syarat yang dimiliki sebuah tempat yang penuh misteri. lni
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semacam perimgkap. Kita mempunyai semua bumbu penyedap. Gerard de Sede

pun, oleh Plantard sendiri, sebelum menulis dua bukunya yang terkenal itu,

telah diberi ban yak data dan informasi yang antara lain terdiri dari 900 halaman

dokumen bertuliskan tangan. Buku de Sede yang pertama tentang Ksatria

Templar dan yang kedua tentang harta karun di Rennes Ie Chateau. Bahkan

dalam pembagian royalty buku tersebut, Gerard de Sede dan Plantard pun

mendapat bagian. De Sede mendapat 35% sedangkan Plantard mendapat 65%

nya. Buku yang kedua, Le Tressoe Maudit, agaknya disengaja dibuat tipis agar

murah harganya dan bisa dijangkau banyak orang. Banyak peneliti dan pencari

harta karun yang akhirnya berdatangan ke desa ini.

Saya juga katakan bahwa Renes Ie Chateau merupakan bagian luar dari

Priory of Sion. Kami sendiri sebenarnya tidak tertarik dengan misteri kuburan

Yesus, juga tidak ikut-ikutan pada upaya menaikkan kembali monarki Perancis

dengan Dinasti merovingiannya.Priory of Sion, dalam bagian lain, juga mutlak

tidak berhubungan sama sekali dengan The Da Vinci Code. Itu hanyalah novel

biasa. Kode-kode dan sandi-sandi yang ada di dalamnya juga sangat mudah untuk

dibacaDan novel itu, The Da Vinci Code, juga telah mengatakan bahwa Opus Dei

Gino Sandri, Secretary General of the PrioryofSion, saatwawancaraekslusif.

(sumber: The Sauniere Da Vinci, 2006)
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telah melakuknn serangkaian pembunuhan (Gino tertawa). Priory of Sian sama

sekali tidak berhubungan dengan semua ini ... "191

AKAR BERNAMA KABBALAH

Jika ordo Sion didirikan oleh Godfroi de Bouillon pada tahun 1090,

sembilan tahun sebelum dirinya memimpin penaklukan Yerusalem dari
tangan kaum Muslimin. Lalu ada dokumen lainnya, yang diistilahkan oleh

Henry Lincoln cs sebagai 'Dokumen Biara' yang malah menyatakan Ordo

Sion didirikan tahun 1099, bertepatan dengan jatuhnya Yerusalem ke

tangan pasukan salib pimpinan Godfroi de Bouillon. Maka sebelum ordo

ini 'didirikan', adakah orang-orang dan tokoh-tokoh yang berada dalam

kelompok tersebut bersatu dalam ikatan persaudaraan, ritual bersama,

atau ikatan-ikatan lain yang benar-benar kuat? Apa yang sesungguhnya
melatarbelakangi keberadaan mereka?

Harun Yahya merupakan peneliti Muslim asal Turki yang sang at

serius mengkaji masalah ini. Tak ban yak peneliti yang berhasil menemukan

dan merangkai kepingan fakta sejarah seperti dirinya sehingga

menghasilkan mosaik peristiwa masa lalu yang sangat menarik. Salah satu

hipotesis Harun Yahya yang bernama asli Adnan Gktar ini tentang apa

yang berada di balik Biarawan Sion (juga Templar, Freemason, dan

sebagainya) adalah Kabbalah. Harun Yahya mengutip sebuah buku yang

ditulis oleh dua orang Mason bernama Christopher Knight dan Robert

Lomas, yang berjudul The Hiram Key. Buku itu mengungkapkan beberapa

fakta penting ten tang akar Freemasonry. Menurut para penulis ini, jelas

sekali bahwa Masonry adalah kesinambungan dari para Templar. Namun,

selain itu para penulis juga mengkaji asal usul para Templar.20]

Menurut tesis kedua penulis tersebut, para Templar ini mengalami

perubahan besar secara keyakinan saat mereka berada di Yerusalem. Di

tempat asal agama Kristen ini, mereka justru mengadopsi doktrin-doktrin

lain yang lebih menjurus pada ajaran paganisme yang melenceng dari iman

19 Interview with Gino Sandri (The Sauniere Da Vinci, April 2006), Documentary Movie, Emperor
Edutaintmen.

20 Harun Yahya; The Knights Templars; 2002.
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Kristen yang benar. Para Templar dikatakan menemukan sebuah rahasia

yang terpendam dan tersembunyi di dalam Kuil Sulaiman di Yerusalem.

Kebetulan, King Baldwin I yang juga menjadi Raja Jerusalem memberi

mereka sebuah markas di sayap kiri istananya yang dahulunya merupakan

wilayah tempat berdirinya Kuil Sulaiman. Para Templar itu juga diketahui

telah melakukan upaya penggalian tanah di dalam markas mereka untuk
melakukan pencarian tersebut.

Christopher Knight dan Robert Lomas berpendapat bahwa para

Templar sesungguhnya telah berbohong kepada Raja Yerusalem bahwa

kedatangan mereka ke kota suci itu adalah untuk mengamankan rute para

peziarah dari Jaffa ke Yerusalem dari segala gangguan yang mungkin

timbul. Namun maksud kedatangan mereka yang sesungguhnya adalah

untuk melakukan pencarian terhadap 'harta karun' Nabi Sulaiman yang

dipercaya berada di bawah reruntuhan Kuil Sulaiman.

Tidak ada bukti bahwa para Templar sendiri ini pernah memberi

perlindungan kepada peziarah, tetapi sementara itu kita segera

menemukan bahwa terdapat bukti yang meyakinkan bahwa mereka

memang melakukan penggalian yang intens if di bawah reruntuhan Kuil
Herod ... 21]

The Hiram Key bukan satu-satunya yang berpendapat demikian.

Peneliti Perancis, Gaethan Delaforge dalam karyanya juga membuat

kesimpulan yang sarna: Tugas sebenarnya dari sembilan ksatria itu adalah

melakukan penyelidikan di daerah tersebut untuk mendapatkan berbagai barang

peninggalan dan naskah yang berisi intisari dari tradisi-tradisi rahasia Yahudi dan

Mesir kuno.22]

Pandangan ini bersandar pada temuan seorang peneliti, Charles

Wilson, yang melakukan riset arkeologis di lokasi bekas reruntuhan

Haikal Sulaiman pada akhir abad ke-19. Setelah mempelajari lokasi bekas

markas para Templar, Wilson menemukan seperangkat alat eskavasi dan

jejak-jejak upaya penggalian yang pernah dilakukan para Templar di lantai

kamar-kamar tidurnya. Perangkat eskavasi ini berasal dari tahun yang

Christopher Knight dan Robert Lomas; The Hiram Key; Arrow Book, 1997; hal. 37.

::0 G. Delaforge; The Temp/or Tradition in the Age of Aquarius; Dikutipdalam The Hiram Key, hal. 37
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sarna ketika para Templar masih tinggal di tempat tersebut. Beberapa

simbol yang biasa terdapat dalam ordo ini juga dijumpai.

Sekarang, perangkat alat-alat tersebut masih bisa dijumpai di dalam

koleksi Robert Brydon yang secara khusus mengumpulkan arsip dan segala

sesuatu yang sangat luas tentang keberadaan para Templar.

Berpegang pada pendapat dan temuan para peneliti di ataslah,

penulis The Hiram Key meyakini para Templar telah menemukan sesuatu
yang telah mengubah pandangan mereka terhadap dunia dan kehidupan.

Ada pula yang secara kritis memandang bahwa kedatangan para Templar
ke Yerusalem tentulah ada yang membawanya. Para Templar itu, asalnya

adalah penganut Kristen dan datang dari Dlmia Kristen, namun setelah di

Yerusalem dan menemukan sesuatu, mereka kemudian dengan cepat
mengalami perubahan fundamental dan diketahui mulai mempraktekkan

ritual-ritual yang tak ada hubungannya sarna sekali dengan kekristenan,

upacara sihir, dan berbagai bid'ah lainnya. Sesuatu itu diyakini sebagai
Kabbalah.

Menurut Encarta Encyclopedia (2005), istilah Kabbalah berasal dari

bahasa Ibrani yang memiliki pengertian luas sebagai ilmu kebatinan Yahudi

atau Judaism dalam bentuk dan rupa yang amat beragam dan hanya
dimengerti oleh sedikit orang. Pad a abad ke-13 petilasan Kabbalah

ditemukan di Spanyol dan Provence (Perancis). Sedang secara harfiah,

Kabbalah memiliki arti sebagai 'tradisi lisan'. Kabbalah ini mempelajari

arti tersembunyi dari Taurat dan naskah-naskah kuno Judaisme. Walau

demikian, diyakini bahwa Kabbalah sesungguhnya memiliki akar yang

lebih panjang dan merujuk pada ilmu-ilmu sihir kLmodi zaman Fir'aun
yang biasa dikerjakan dan menjadi alat kekuasaan para pendeta tinggi di
sekitar Fir'ann.

Kabbalah yang juga secara harfiah memiliki arti sebagai 'Yradisi lisan'

ini di dalamnya sarat dengan berbagai filsafat esoteris dan ritual

penyembahan serta pemujaan berhala, bahkan penyembahan iblis, yang

telah ada jauh sebelum Taurat dan telah menyebar luas bersama Judaisme,

yang seluruhnya berurat dan berakar pada praktek-praktek kebatinan

serta penyembahan dewa-dewi yang sudah ada pada zaman Mesir Kuno.

Hal tersebut diutarakan oleh pakar sejarah Yahudi Fabre d'Olivet.
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/lKabbalah merupakan suatu tradisi yang dipelajari oleh sebagian

pemimpin Bani Israil di Mesir Kuno, dan diteruskan sebagai tradisi dari

mulut ke mulut, dari generasi ke generasi,/I demikian d'Olivet. Banyak

kalangan percaya, Kabbalah adalah induk dari segala induk ilmu sihir yang

ada di dunia hingga hari ini.

Dianutnya Kabbalah oleh orang-orang Yahudi mengundang tanda

tanya besar pada diri seorang Harun Yahya. /lIni sungguh aneh. Jika kita

memandang Yahudi sebagai sebuah agama Monoteistik, yang diawali

dengan turunnya Taurat kepada Nabi Musa Alahissalam. Tapi

kenyataannya, di dalam agama ini ada sebentuk sistem yang disebut

Kabbalah, yang mengadopsi praktik-praktik dasar sihir yang sebenarnya

dilarang dan bertentangan dengan Taurat. Hal ini memperkuat apa yang

telah disebutkan sebelumnya, dan menunjukkan bahwa Kabbalah

sebenarnya merupakan elemen yang menyusup ke dalam agama Yahudi
dari luar./I

Pelacakan terhadap Kabbalah, intisari pijakan ideologis Biara Sion

yang kemudian ditularkan ke Ordo Ksatria Templar, lalu diturunkan

kepada Freemason, clan sebagainya yang kemudian mengejawantah

dalam bentuk konspirasi kelompok Neo-Con di Amerika, Judea-Christian

atau Zionis-Kristen yang berasal dari The Holy Scofield Bible, dan termasuk

di alam bawah sadar para pemimpin Eropa yang tergabung dalam Uni

Eropa-Oikumene negeri-negeri Kristen Eropa dan sebagainya, membawa

kita pergi jauh ke masa silam, saat Fir'aun masih disembah sebagai Tuhan,

saat Nabi Musa a.s. berjuang mendakwahkan ketauhidan pada bangsa

Israil yang keras kepala di Mesir hmo.

SIHIR DAN MILITER

Salah satu peradaban tertua dunia yang hingga kini masih bisa kita

aksikan sisa-sisa peninggalannya dengan baik, bahkan walau sudah

, anyak yang ditemukan, namun rahasia dan misteri yang tersimpan di

.alamnya masih saja belum terhampar dengan jelas, adalah sisa peradaban

_.:esir Kuno di bawah kekuasaan para Fir'aun. Mesir kuno merupakan

___uah sejarah purba yang sarat dengan misteri dan tradisi paganisme,
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okultisme, di mana ilmu-ilmu sihir dipraktikkan dengan bebas bahkan

menjadi salah satu tiang penyangga kekuasaan Fir'aun, selain tentu saja

para tentaranya.

Ada begitu banyak catatan para peneliti yang mengupas asal-muasal

dan legend a ten tang zaman Mesir Kuno ini. Kitab-kita s:lci dari berbagai
agama juga memaparkan secara panjang lebar keberadaan Fir' aun dan
kerajaannya. Al-Qur'an memuat secara detil tentang hal ini melalui kisah

pertemuan Nabi Musa a.s. dengan Fir'aun. Bahkan di dalam ayat-ayat Al

Qur'an itu, demikian Hawn Yahya, kita akan bisa dengan jelas melihat

adanya dua titik fokus kekuatan yang ada di Mesir yang menjadi dua

tonggak penyangga rezim penguasa yakni sosok Fir/aun dan para
pembesar istana yang sering menjadi penasehatnya. Para pembesar istana

ini berkumpul di satu dewan yang sering memberi nasehat atau

pandangan kepada Fir'aun. Mereka tertdiri dari Dewan Militer dan

Dewan Penyihir Tertinggi. Fir'aun pun sering berkonsultasi dan meminta

pandangan-pandangan mereka. Bahkan tidak jarang, nasehat dan

masukkan dari para penasehatnya-terutama dewan penyihir

tertingginya-mengalahkan pendapat pribadinya sendiri. Fir'aun sangat

menghormati Dewan Penyihir Tertingginya ini.

Kuil Dewi IsisdiMesir.
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Dalam AI-Qur' an dikisahkan ten tang pertemuan antara Nabi Musa

Alaihissalam dengan Fir'aun: "Dan Musa berkata: "Hai Fir' aun, sesungguhnya

aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam, wajib atasku tidak

mengatakan sesuatll terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesllngguhnya akll datang

kepadamll dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah

Bani Israil (pergi) bersama aku".

Prosesi pemakaman yangsarat nuansa paganisme. (sumber: EncartaMultimedia Encyclopedia)

Mendengar permintaan Musa yang begitu berani, Fir'alill menjawab,

"Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika (betul)

kamu termasuk orang-orang yang benar." Maka Musa lalu menjatuhkan
tongkatnya. Seketika itu juga, tongkat kayu yang dipegang Musa berubah

menjadi ular yang besar. Musa kemudian mengeluarkan tangannya dari

balik jubahnya dan terlihatlah tangan itu menjadi putih berkilauan dan
terlihat oleh orang-orang di sekitarnya.

Menyaksikanhal ini para pemuka kaumFir'aun dengansinis berkata

kepada Fir'aun, "Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai yang

bermaksud hendak mengeluarkan kamll dari negerimu." Mendengar hal
tersebut, Fir'alln lalu bertanya,"Maka apakah yang kamu anjurkan?"

Para penasehat Fir'aun itu menjawab, "Beri tangguhlah dia dan

salldaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengllmpulkan

(ahli-ahli sihir), supaya mereka membawa kepadamu semlla ahli sihir yang pandai."

Ini semua bisa disimak di dalam AI-Qur'an surat AI-A'raaf ayat 104-112.

Fir'aun lalu menerima masllkan dari para penasehatnya tersebut.
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Dalam kisah ini jelas terlihat peran penting para penasehat Fir'aun.

Para penasehat itu sering berkumpul di sisi Fir'aun dan disebut sebagai

Dewan Penasehat. Mereka inilah yang berperan besar dalam menasihati

Fir'aun, yang menghasutnya untuk terus melawan melawan Musa, dan

merekomendasikan kepadanya metode-metode tertentu dalam

menghadapi Nabi Musa a.s. Jika diamati dengan seksama, maka kita akan

mendapati bahwa rezim Fir'aun itu ditopang oleh dua kekuatan besar

yang solid berada di belakangnya yaitu para tentaranya dan para

pendetanya.

Yang pertama, tentara, agaknya tidak perlu dibahas lebih panjang

karena peranannya sudah amat jelas dan terang. Sedang yang kedua,

peranannya sangat penting namun terkesan diabaikan dan tidak dianggap

penting. Padahal, dasar pijakan ideologis Fir'aun dan 'agamanya' berasal

dari golongan ini. Para pendeta Mesir Kuno merupakan golongan yang

disebutkan di dalam Al-Quran sebagai ahli-ahli sihir. Mereka merepre

sentasikan sekte yang mendukung rezim dan memiliki kekuatan khusus

serta menguasai pengetahuan rahasia. Dengan otoritas ini mereka

mempengaruhi rakyat Mesir, dan mengukuhkan posisi mereka di dalam

pemerintahan Fir'aun.

Golongan ini oleh sejarah disebut sebagai "Para Pendeta Amon" dan

memusatkan perhatiannya untuk mempraktikkan ilmu sihir dan memimpin

sekte pagan mereka. Cabang ilmu yang dipelajari para Pendeta Amon ini

meliputi beragam ilmu pengetahuan seperti astronomi, matematika, dan

geometri, namun kesemuanya itu ditujukan lmhlk menggali ilmu-ilmu sihir

mereka. Mereka sangat tertutup, mengadakan ritual-ritual sihir dengan

sesama mereka, membanggakan diri dan kelompoknya bahwa merekalah

yang terhebat dan memiliki pengetahuan khusus tentang sihir, dan

menyebut kelompoknya sebagai ordo.

Seiring perjalanan waktu dan perkembangan pemikiran manusia,

ilmu pengetahuan pun mengalami kemajuan. Bersamaan itu, jumlah

rahasia pun meningkat di dalam pengetahuan pada sistem esoterik. Dalam

perkembangannya, ritual-ritual yang bermula dari Mesir ini kemudian

menyebar ke wilayah lain dan kemudian diketahui muncul di Cina dan
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Tibet, kemudian India, Mesopotamia, dan daerah lainnya. Mesir tetap
menjadi basis kegiatan ritual esoterik hingga pad a abad-abad modern.

Lantas bagaimana sesungguhnya hubungan antara filsafat esoterik

para pendeta Mesir Kuno dan Biarawan Sion dan segala derivatnya?

Untuk menemukan jawabannya, demikian Harun Yahya, kita harus

mencermati berbagai kepercayaan para pendeta Mesir Kuno yang
berhubungan dengan asal usul alam semesta dan kehidupan.

NABI MUSA DAN BANI ISRAIL

Dalam Taurat kitab "Keluaran" (Exodus) ada kisah tentang Nabi

Musa dan Bani Israil. Namun sayangnya, keotentikan kitab Taurat ternyata

sudah tercemar dengan berbagai penambahan yang dilakukan pihak-pihak

tertentu. Dalam Kitab Ulangan ditemukan kisah kematian dan penguburan

Nabi Musa Alaihissalam. Padahal kitab Taurat diturunkan kepada Nabi

Musa a.s. Tidak bisa tidak, inilah bukti bahwa Taurat sudah tidak lagi asli.

Hal yang sarna terjadi pula pada kitab-kitab suci lainnya, terkecuali

Al-Qur' an. Di dalam Al-Qur' an-lah kita bisa menemukan kisah yang paling
akurat tentang eksodusnya Nabi Musa a.s. dan Bani Israil dari Mesir. Pada

pengisahan ten tang keluarnya Bani Israil dari Mesir, sebagaimana juga

pada semua kisah lain yang berhubungan dengannya, tidak ada sedikit

pun pertentangan. Kisah tersebut diceritakan kembali dengan jelas.

Lewat Al-Qur'an kita menjadi tahu betapa sikap kelakuan Bani Israil

tidak bisa berubah walau mereka telah diselamatkan Allah SWT dengan
diseberangkannya mereka melewati Laut Merah yang terbelah. Bani Israil

tidak mampu memahami ajaran tauhid yang disampaikan Musa kepada

mereka, dan terus cenderung kepada penyembahan berhala. Al-Qur'an

memaparkan sikap mereka yang aneh ini pada ayat berikut:

"Dan Kami seberangkan Bani [srail ke seberang lautan itu, maka setelah

mereka sampai pada suatu kaum yang tetap meyembah berhala mereka,
Bani [srail berkata: tHai Musa, buatlah untuk kami sebuah tuhan

(berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala)' .

Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak
mengetahui (sifaHifat Tuhan) ."
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Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya

dan akan bawl apa yang selalu mereka kerjakan." (Al~A'raaf: 138~139)

Walau telah diperingatkan oleh Nabi Musa a.s., Bani Israil tetap

dalam pend irian dan penentangannya. Dan ketika Musa meninggalkan

mereka, mendaki Bukit Thursina seorang diri untuk menerima "Firman

yang Sepuluh" (The Ten Commandment), penentangan itu tampak

sepenuhnya. Dengan memanfaatkan ketiadaan Musa, tampillah seorang

bernama Samiri. Dia meniup-niupkan kecenderungan Bani Israil terhadap

keberhalaan, dan membujuk mereka untuk membuat patung seekor anak

sapi dan menyembahnya. Samiri231 merupakan salah satu tokoh tinggi
Kabbalah.

"Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan
bersedih hati. Berkata Musa: "Hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah

menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama

mas a yang berlalu itu bagimu atau kamu menghendaki agar kemurkaan

dari Tuhanmu menimpamu,lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan
aku?"

Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu

dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban

dari perhiasan kaurn itu, maka kami telah melempar kann ya, dan demikian

pula Samiri melemparkannya", kemudian Samiri mengeluarkan untuk

mereka (dari lobang itu) anak lembu yang bertubuh dan bersuara, maka

mereka berkata: "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah

lupa." (Thahaa: 86-88)

Mengapa ada kecenderungan yang gigih di kalangan Bani Israil

untuk membangun berhala dan menyembahnya? Dari mana kecen

derungan ini bersumber? Harun Yahya, yang meneliti dan memaparkan

kisah ini sampai pada satu hipotesis: "Sudah tentu, suatu masyarakat yang

sebelumnya tidak pernah menyembah berhala, tidak akan secara tiba-tiba

berkelakuan bodoh seperti membangun patung dan menyembahnya.

23 Ada yang mempercayai bahwa istilah "Uncle Sam' berasal pula dari nama Samiri ini atau yang dalam
bahasa lbrani disebut Shamir. Istilah Semit pun diduga berasal dari Nama Samiri. Walau demikian, ada
pula yang berpandangan bahwa 'Uncel Sam' sesungguhnya merujuk pada Sain-Germain, yang juga tidak
jelas latar belakangnya. Hanya saja bangsa Amerika percaya, Saint Germain merupakan reinkarnasi dari
orang-orang besar yang pernah hidup di dunia dan disetarakan dengan 'Dewa Kebebasan'.
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Hanya mereka yang memiliki kecenderungan alami terhadap berhala yang

akan mempercayai omong kosong semacam itu./I

Namun walau demikian, dahulu kala sebelumnya Bani Israil adalah

kaum yang bertauhid. Nama 'Bani Israil' pertama kali diberikan kepada

putra-putra Ya'kub, cucu Ibrahim, dan setelahnya semua bangsa Yahudi

merupakan keturunannya. Bani Israil telah menjaga iman tauhid yang
mereka warisi dari leluhur mereka Ibrahim, Ishak, dan Ya'kub Alahissalam.

Bersama Yusuf a.s., mereka pergi ke Mesir dan memelihara ketauhidan itu

dalam waktu yang panjang. Walau mereka hid up di tengah masyarakat

Mesir yang masih menganut paganisme, banyak dewa. Jadi, ketika Musa

datang kepada mereka, Bani Israil masih merupakan satu kaum yang
bertauhid.

Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah bahwa Bani Israil secara

perlahan terpengaruh oleh kaum pagan yang hidup bersama mereka, dan

mulai meniru mereka. Satu bukti penting yang mendukung kesimpulan ini

adalah bahwa anak sapi emas yang disembah Bani Israil saat Musa berada

di Gunung Sinai. Anak sapi emas ini merupakan tiruan dari berhala Mesir

Kuno bernama Hathor dan Aphis. Penulis Kristen Richard Rives dalam

bukunya Too Long in the Sun menulis:

Hathor dan Aphis, dewa-dewa sapi betina dan jantan bangsa Mesir,

merupakan perlambang dari penyembahan matahari. Penyembahan

mereka hanyalah satu tahapan di dalam sejarah pemujaan matahari oleh

bangsa Mesir. Anak sapi emas di Gunung Sinai adalah bukti yang lebih dari

cukup untuk membuktikan bahwa pesta yang dilakukan berhubungan
dengan penyembahan matahari ....

Pengaruh agama pagan bangsa Mesir terhadap Bani Israil terjadi

dalam banyak tahapan yang berbeda. Begitu mereka bertemu dengan

kaum pagan, kecenderungan ke arah kepercayaan bid'ah ini muncul dan

sebagaimana disebutkan dalam ayat, mereka berkata: /lHai Musa, buatlah

untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka memunyai beberapa tulzan

(berhala)./I (AI-A'raaf: 138) Apa yang mereka ucapkan kepada Nabi

mereka, /lHai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat

Allah dengan terang." (AI-Baqarah: 55) menunjukkan bahwa mereka
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memiliki keeenderungan untuk menyembah benda nyata yang dapat

mereka lihat, sebagaimana yang terdapat pada agama pagan bangsa Mesir.

Keeenderungan Bani Israil terhadap paganisme Mesir Kuno penting

untuk dipahami dan hal itu kelak memberi kita wawasan ten tang

perubahan dari teks Taurat dan asal usul dari Kabbalah. Jika kita pikirkan
kedua topik ini dengan hati-hati, kita akan meneermati bahwa, pada

sumbernya, ditemukan paganisme Mesir Kuno dan filsafat materialis
sebagai asal-muasal Kabbalah.

Dari Al-Qur'an dan keterangan pendukung lainnya diketahui

bahwa semasa Nabi Musa AZahissaZam masih hid up, Bani Israil telah mulai
membuat tiruan dari berhala-berhala yang mereka lihat di Mesir dan

menyembahnya. Setelah Musa wafat, makin besarlah pengikut keyakinan
sesat ini. Tentu saja, ini tidak terjadi pada semua orang Yahudi. Masih ada

orang-orang Yahudi yang tetap dalam ketauhidan mereka. Namun jumlah

yang berjalan dengan huus ini sangatlah sedikit dibanding yang

menyeleweng. Namun bagaimana pun juga, hati keeil orang-orang ini
sebenarnya mengetahui bahwa hal tersebut tidaklah benar. Sebab itu,

mereka kemudian mulai menyusupkan ajaran paganisme ini sedikit demi
sedikit ke dalam Taurat mereka, sehingga di kemudian hari tereiptalah

Taurat-yang sesungguhnya kitab yang menduhmg ketauhidan-menjadi

sebuah kitab yang membenarkan Kabbalah, suatu keyakinan esoterik

bangsa Mesir purba. Taurat yang telah banyak dieampuri dengan tangan
manusia itu kemudian menjadi tidak beda dengan Kitab Talmud, sebuah

kitab kuno yang merangkum tradisi dan ritual bangsa Yahudi awal.

Dengan mengadopsi doktrin-doktrin dari Kabbalah yang
berlandaskan ilmu sihir ini, Bani Israil telah mengubah Taurat dan

memasukkan Kabbalah sebagai doktrin mistis di dalam agama Yahudi,

walau ini sesungguhnya bertentangan dengan Taurat yang asli. Penulis

Inggris Nesta H. Webster dalam Secret Societies and Subversive Movements,

menulis:

Ilmu sihir telah dipraktikkan oleh bangsa Kanaan sebelum

pendudukan Tanah Filistin oleh Bani Israil; Mesir, India, dan Yunani juga

memiliki tukang tenung dan peramal. Walau di dalam Hukum-Hukum

Mu~a terkandung pelarangan atas ilmu sihir, bangsa Yahudi, dengan
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mengesampingkan peringa tan ini, tertular dan mencampurkan tradisi suci

yang mereka warisi dengan pemikiran-pemikiran yang sebagian dipinjam

dari bangsa lain dan sebagian karangan mereka sendiri. Secara bersamaan,

sisi spekulatif dari Kabbalah Yahudi meminjam dari filsafat Persia Magi,
Neo-Platonis, dan Neo-Phytagorean. Maka, terdapat justifikasi bagi

pendapat kelompok anti-Kabbalah bahwa apa yang kita kenaI sebagai
Kabbalah saat ini tidaklah murni asli dari Yahudi.

Tentang hal ini AI-Qur' an telah menyinggungnya dan menyatakan
bahwa Bani Israil mempelajari ritual persihiran setan dari sumber-sumber

di luar agama mereka sendiri.

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan~syaitan pada masa

kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu

mengerjakan sihir) , padahal Sulaiman tidak kafir ( tidak mengerjakan sihir) ,

hanya syaitan~syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka

mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua

orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya

tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan:

"Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itujanganlah kamu

kai:"jzr .

Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir

itu, mereka dapat menceraikan an tara seorang (suami) dengan isterinya.
Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihimya kepada

seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu

yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi,

sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang

menukamya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan

di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan

sihir, kalaumerekamengetahui." (Al,Baqarah: 102)

Sejak segolongan dari Bani Israil membuat patung-patung untuk

disembah mengikuti kaum pagan Mesir kuno, menyisipkan ayat-ayat

bikinan sendiri yang mendukung Kabbalah ke dalam Taurat, sejak itulah

banyak di an tara golongan bangsa Yahudi yang kemudian jatuh

terperosok ke dalam kepercayaan yang salah dan sesat. Walau demikian,

tetap ada hingga kini orang-orang Yahudi yang tetap berjalan lurus

mengikuti ajaran Taurat Musa AZaihissaZam. Bisa jadi, sekarang ini mereka
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diwakili oleh kelompok orang Yahudi yang anti kepada Zionisme-Israel.

Hal tersebut sesuahl yang lurnrah dan biasa.

Kaum Yahudi penganut Kabbalah, yang karena beberapa ajaran

rnistismenya menjadi kelompok-kelompok rahasia dan tertutup terhadap

'orang luar', meneruskan tradisi ini turun-temurun secara lisan. Beberapa

tradisi ajaran pagan ini diyakini ditulis dalam perkamen-perkamen dan

naskah-naskah kuno, namun yang tertulis ini dibuat dengan sandi-sandi

dan kode tertentu, dan juga disimpan di suatu tempat yang dianggap

aman. Tradisi lisan inilah yang kemudian disebut sebagai Kabbalah. Jadi,

ketika Bani Israil berjumpa dengan ajaran pagan ini, namanya belumlah
Kabbalah, namun yang lain dan tidak diketahui secara pasti mana nama

yang dahulu dipakai.

ASAL MUASAL BIARAWAN SION

Jika Harun Yahya dan penulis lainnya menganggap Bani Israil

terkontarninasi dengan ajaran paganisme yang dilakukan oleh para pendeta

penyihir yang berada di sekeliling Fir'aun, sehingga mencampakkan

ketauhidan dengan memegang erat ajaran Kabbalah yang berasal dari kata

Ibrani 'Qibil' yang bermakna: menerima. Maka seorang Z.A. Maulani

dengan berdasarkan penelitian literaturnya merujuk akar Kabbalah dan

asal-muasal Biarawan Sion lebih jauh lagi, ke mas a-mas a di mana Nabi

Ibrahim Alaihissalam, Bapak Para Nabi, masih hid up.

Menurut Maulani, sejak Bani Israil terlahir dari anak keturunan

Ishaq, telah ada sebagian yang cenderung pada kesesatan. Apakah

kesesatan itu sesuatu yang sudah inheren berada dalam diri mereka atau

karena faktor eksternal, hal ini tidak diketahui secara pasti. Yang jelas,

bagian dari Bani Israil awal yang telah condong pada kesesatan ini

membentuk satu kelompok tersendiri, bersifat tertutup dan penuh dengan

kerahasiaan, dan memelihara ajaran Kabbalah. Shamir atau Sarniri yang

diabadikan namanya dalam Al-Qur'an merupakan salah satu pendeta

tinggi Kabbalah. Beberapa waktu setelah berakhirnya pendudukan

Romawi atas Palestina, para pendeta tinggi Kabbalah merekam secara

terhllis ajaran Kabbalah ini ke atas papyrus berupa gulungan (Scroll) sebagai
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usaha agar ajaran itu dapat diwarisi kepada generasi Yahudi berikutnya.

Tugas menyalin ajaran Kabbalah itu dibebankan kepada dua orang
petingginya yakni Rabi Akiva ben Josef yang menjadi The Grand Master

Pendeta Sanhedrin, dan wakilnya, Rabi Simon ben Joachai. Saat itu

Kabbalah tersusun dalam dua kitab: Sefer Yetzerah (Kitab Genesis yang
menguraikan proses penciptaan alam semesta menurut Kabbalah), dan
Sefer Zohar (Kitab Keagungan).24]

Kitab Zohar penuh dengan ayat-ayat yang hanya bisa dipahami

dengan memecahkan kode-kode dan sandi-sandinya. Amsal dan ayat
ayat dalam Kitab Zorah hanya bisa dipahami dengan bantuan Kitab

Yetzerah yang berfungsi sebagai kitab tarjamah. Beberapa abad sesudah
Masehi, di Eropa muncullagi sebuah kitab Kabbalah yang diberi nama

Sefer Bahir atatl Kitab Cahaya. Walau pad a awalnya hanya ditulis dalam
bahasa Ibrani,atas pertimbangan pragmatisme kemudian juga disalin

dalam bahasa latin. Ketiga kitab itu samapi saat ini menjadi pegangan suci
para penganut okultisme (Gereja Setan dan Kabbalah).

Di Pales tina, kelompok persaudaraan Kabbalah dipimpin oleh

Herodus II (Herodes), Gubernur Romawi untuk Yerusalem, yang dibantu

ua orang: Ahiram Abiyud dan Moav Levi. Herodus II memimpin kaum

Kabbalis melawan penyebaran ajaran Yesus dan berupaya membangun
kembali Haikal Sulaiman di Yerusalem sebagai basis gerakan mereka.

_.lajelis Tertinggi Kabbalah yang terdiri dari sembilan pendeta tertinggi

::1enggelar sidang pada tanggallO Agustus 43 Masehi. Sidang itu dipimpin

~angsung oleh Herodus II dan menyepakati akan mengakhiri kegiatan
'esus serta para muridnya. Sebelumnya, Herodus II inilah yang telah

_.emeri'ntahkan penyembelihan terhadap Nabi Zakaria Alaihissalam

::::enganmemakai gergaji pemotong kayu. Ia juga yang bertanggungjawab
::::alamkasus pembunuhan Nabi Yahya Alaihissalam dan memerintahkan

agar mempersembahkan kepala Nabi Yahya yang telah dipenggal di atas
:::.ebuahnampan ke hadapannya.

Dengan kekuasaannya, Herodus memerintahkan Majelis Tinggi
- ~_,deta Sanhedrin, badan tertinggi pada hirarki kependetaan Yahudi,

, l.A. Maulani; Zionisme, Gerakan Menaklukan Dunia; Daseta; ceLl; April 2002; Jakarta; hal. 38.
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agar mengeluarkan dekrit hukuman mati berdasarkan hukum Romawi di

atas kayu salib terhadap Yesus dengan tuduhan telah menghujat Tuhan.

Dengan waktu singkat berdiri pula empatpuluhan gereja Kabbalis di

Palestina dan kemudian menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi dan

membangun akarnya di Eropa. Apakah dengan ini berarti Tahta Suci

Vatikan merupakan hasil kerja dari Herodus II?Jika benar, mengapa Kaum

Kabbalis yang mengejawantah dalam organisasi Templar dan Freemason

kemudian hendak menghancurkan Tahta Suci Vatikan dan membangun
Tahta Suci di Yerusalem bagi The Second Coming Yesus Kristus, seolah kaum

Kabbalis ini adalah kaurn pembela Yesus? Bukankah kaurn ini merupakan

satu kaum pembunuh para nabi? Atau mungkin ini terkait dengan

kelaziman mereka dalam menjaga situasi konflik agar mereka bisa terus

bekerja dengan rapi? Dan jika mereka membunuh Yesus, mengapa Yesus
malah diselamatkan kaum Esenes dengan para Zealotnya yang juga

merupakan kaum Yahudi? Apakah dengan ini menjadi satu pembuktian

bahwa sesungguhnya Bani Israil atau kaum Yahudi itu tidaklah satu, bukan
satu kaum yang bersatu, melainkan terpecah-belah ke dalam berbagai

kepentingan?

Sekte Esenes dengan Zealotnya serta kaum Gnostik lainnya yang

meyakini Yesus hanyalah seorang Nabi, bukan Tuhan, yang hidup penuh

dengan kesederhanaan dan lurus di satu sisi, berhadapan dengan para

Yahudi Talmudian yang cenderung menyembah setan dan hidup

berkomplot dalam kejahatan demi menguasai dunia bagi diri mereka

sendiri. Di masa modern, pemilahan ini bisa jadi tergambar dalam friksi

tajam di antara kaum Yahudi sendiri antara yang pro-Zionis-Israel,

berhadapan dengan kaum Yahudi yang anti Zionis-Israel. Di Amerika

Serikat, berdiri organisasi Yahudi bernama Neturei-Karta yang

merupakan kelompok Yahudi yang anti terhadap Zionisme dan Israel.

Kelompok persaudaraan Kabbalah diyakini telah berusia lebih dari

4.000 tahun. Jauh lebih tua dari agama Kristen itu sendiri. Tidak ada yang

mengetahui secara pasti kapan ordo ini lahir. Namun sejumlah peneliti

mencatat, pada era Dinasti Dr ke III (antara 2112-2004SM),saat masa-masa

pembuangan suku-suku Bani Israil ke Babylonia, di saat itulah Ordo

Kabbalah terbentuk. Sejak awal berdiri hingga kini ada tiga jenis Ordo
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Kabbalah yakni Ordo Hijau, Ordo Kuning, dan Ordo Putih. Maulani

menyatakan, dari ketiga ordo tersebut, yang paling menarik karena

kemisteriusannya adalah Ordo Putih. Ordo ini jarang teridentifikasi oleh

para peneliti. Jika ordo yang lain lebih menekankan pada aspek-aspek

ritual, ajaran penyembahan Lucifer, maka Ordo Putih ini lebih

menekankan misi politik dan kekuasaan. Merekalah yang merumuskan

bahwa tujuan akhir Kabbalis adalah untuk membentuk "Satu

Pemerintahan Dunia" (Unity of the World atau meminjam seloka mereka "E

Pluribus Unum") dan "Tata Dunia Baru" (Novus Ordo Seclorum atau The New

World Order). Merekalah peletak dasar-dasar peradaban Barat sekarang.

Tidak semua orang yang berdarah Yahudi bisa masuk dalam Ordo

Putih. Hanya orang Yahudi murni yang terpilihlah yang bisa mencapainya.

Itu pun harus melewati sejumlah seleksi yang ketat. Salah satunya, hanya

orang Yahudi murni yang telah mencapai gelar magister pada semua

disiplin ilmu yang terkait Kabbalah yang bisa memasuki ordo ini. Disiplin

ilmu ini berada di luar berbagai disiplin ilmu yang kita kenaI di perguruan

perguruan tinggi terkemuka dunia. Ini berarti, seorang Yahudi yang

murni, yang berasal dari garis keturunan yang sungguh-sungguh lurus,

setelah 40 tahun menjalani 'seleksi' baru bisa diterima menjadi anggota
ordo tersebut.

MISTERI SEPANJANG ABAD

Sepeninggal Nabi Musa Alaihissalam, Bani Israil yang mayoritas

sudah menyeleweng dari ajaran tauhid ini kemudian semakin menjadi

jadi dalam penyelewengannya. Mereka kian serius dalam mendalami

sihir dan ajaran-ajaran esoteris. Hal ini membawa mereka kepada

keangkuhan intelektual di mana mereka sangat yakin bahwa mereka

ungguh-sungguh merupakan bangsa pilihan Tuhan yang diciptakan
untuk menguasai dunia dan manusia lainnya. Mereka adalah bangsa yang

. aling mulia, sedangkan orang lain di luar mereka adalah ghoyim,
::nanusia kelas dua.

Dalam lingkaran elit suku bangs a ini yang sebenarnya telah dikutuk
Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesesatan dan kekeras-kepalaan dalam
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penentangannya terhadap ketauhidan, tumbuh satu lapisan tersendiri

yang seeara intens melakukan pengkajian-pengkajian ilmu-ilmu sihir,

esoteris, yang dikaji dengan memakai ilmu geometri, astronomi, dan

sebagainya. Merekalah para pendeta (rabi) yang kemudian menulis-ulang

Taurat, menulis Talmud sebagai kitab Yahudi yang sarat dengan

kesesatan, dan yang kemudian merusak isi dari Alkitab yang asli dengan

penyisipan ayat dan penambahan di sana-sini serta penghapusan sejumlah

ayat yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan mereka.

Perjalanan mereka nyaris tanpa meninggalkan jejak. Namun walau

demikian, hasil karya mereka sangat mudah dirasakan. Banyak peneliti
yakin, mereka berada di belakang timbulnya Perang Salib, Revolusi Inggris

dan Peraneis, Revolusi Bolsyewik di Rusia, Jatuhnya Kekhalifahan Turki

Utsmaniyah, Perang Dunia I dan II, tersanderanya Bangsa Amerika oleh

The Federal Reserve, dijajahnya Bangsa Amerika oleh Neo-Con yang

membawa bangsa itu ke dalam situasi yang sarna sekali tidak

menyenangkan: WTC 9.11,Perang Afghanistan, Perang Irak, dan entah apa

lagi, di mana ratusan ribu pemuda Amerika dikirim ke berbagai front

pertempuran guna mensukseskan the hidden agenda mereka. Dan ban yak
yang mati sia-sia.

Melihat ritual dan kepereayaan mereka yang sarat dengan ritual

pemanggilan setan, lalu setelah setan itu masuk ke jasad seseorang, maka

lewat medium itu setan akan memerintahkan ini dan itu, maka sebenarnya

mereka adalah orang-orang yang menjadi pelayan setan atau iblis. Agenda

mereka adalah agenda iblis, yang senantiasa menghalangi manusia dari

kebenaran, al-haq. Dan pelayan-pelayan setan ini telah masuk ke dalam
berbagai organisasi, kumpulan misterius, dan bahkan rumah-rumah suei.

Mereka juga berperang dengan sesamanya sehingga menimbulkan

kebingungan orang banyak. Inilah misteri yang terjadi sepanjang abad.

Asal-muasal kelompok Biarawan Sion, atau Ordo Putih dalam

Majelis Tinggi Kabbalah, bisa jadi merunut jauh ke masa manusia pertama

di bumi ini yaitu Adam. Dalam mitologi Barat, Adam dan Eva (Islam

menyebutnya: Siti Hawa) awalnya tinggal di surga (Taman Eden bagi
Barat dan al-Jannah bagi umat Islam). Ketika Allah Subhanahu lOaTa'ala

memerintahkan semua mahluk untuk bersujud kepada Adam Alaihissalam,
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seluruh mahluk ciptaan Allah ini tunduk dan segera bersujud, kecuali satu:

Iblis251• Kepada Allah, Iblis mengutarakan pendapatnya, /lEngkau

menciptakan Adam dari tanah, sedangkan kami diciptakan dari Api,

mengapa kami harus tunduk padanya?/I Pembangkangan Iblis ini

kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala murk a dan memerin

tahkan agar Thlissegera meninggalkan surga. Sebelum pergi, Thlisberkata

kepada Allah agar membiarkan kaurnnya untuk selalu mengganggu dan

menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Dan permintaan Thlisini pun

mendapat persetujuan.

Upaya pertama Iblis mengganggu manusia yakni dengan

mengeluarkan Adam dan Eva dari surga. Caranya, ini menurut mitologi

Barat, Thlismengubah bentuknya menjadi ular dan mendekati Eva seraya

membujuknya agar menyuruh Adam memakan buah Apel yang

dikatakannya sebagai buah keabadian. Eva pun termakan bujuk rayu Thlis

yang berbentuk ular. Eva segera menemui Adam dan membujuk Adam

hingga suaminya itu memakan buah Apel tersebut. Akibatnya, Adam dan

Eva diusir Tuhan keluar dari Taman Eden untuk menghabiskan sisa

hidupnya di bumi. Diam-diam, Thlispun mengikuti Adam dan Eva 'turun'

ke bumi. Dan terus mengganggu semua keturunan Adam dan Eva ini.

Dari pasangan Adam dan Eva, manusia beranak-pinak menyebar ke

seluruh bumi. Menjelajah berbagai wilayah dan menyeberangi lautan untuk

mencari penghidupan. Thlisterus melancarkan misinya. Pada suatu ketika,

Iblis berhasil mendekati Raja pertama di bumi ini, Raja Namrudz (atau

Nimrod) yang masih keturunan dari Noah (Nabi Nuh Alaihissalam) dari
Kusy, sang anak. Raja Namrudz menjadi Raja di Babylonia dan

mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang paling perkasa, setelah melihat

dan memikirkan bahwa patung-patung kayu dan batu yang disembah

rakyatnya selama ini sama sekali tidak memiliki kekuatan apa-apa. Selain

menjadi raja pertama di bumi, Namrudz juga tercatat sebagai manusia

pertama yang melakukan incest, mengawini ibunya sendiri, Semiramis,

yang kemudian diangkatnya menjadi Ratu Langit. Namrudz sendiri

mengaku sebagai orang suci dari Eden. Dalam zaman Namrudz,

25 Iblis memiliki ani sebagai pembangkang atau yang mengingkari.
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penyembahan terhadap matahari merupakan salah satu ritual penting.

Inilah yang kemudian diadopsi berabad kemudian menjadi penyembahan

Dewa Matahari yang dilakukan setiap 25 Desember dan hari Dewa

Matahari menjadi hari untuk melakukan kebaktian. Hari Matahari yaitu

Sun-Day (Minggu).

Lewat usaha-usaha dari Iblis inilah kemudian tumbuh satu

kelompok manusia yang mempertuhankan Dewa-Dewi, bukan Allah SWT.

Mereka mempertuhankan Lucifer dan menyebut diri sebagai The

Brotherhood of the Snake (Ordo atau Persaudaraan Ular). Kelompok inilah
yang kemudian menyebarkan pahamnya, mempertuhankan Lucifer, Dewa

Matahari, dan Dewa-Dewi lainnya, ke seluruh dunia, sehingga sejarah

manusia mengenal berbagai suku bangs a purba maupun modern yang

memiliki ritual penyembahan terhadap Lucifer dan Dewa Matahari (atau

penyembahan terhadap Cahaya atau pun Api).

Di Mesir kita menjumpai rezim Fir'aun yang mirip sekali dengan

Raja Namrudz dan memiliki banyak ritual penyembahan terhadap Dewa
Dewi dan juga Matahari. Fir'aun sendiri menyebut dirinya sebagai Raja

Cahaya. Di Amerika Latin, Suku Inca dan Suku Maya, terdapat Kuil
Matahari. Di Persia (Iran) terdapat ajaran Zoroaster26] yang menyembah

api. Di Jepang ada 'agama Shinto' yang menyembah Dewa Matahari
(Amaterasu). Di Yunani (Greek) terdapat Helios (Dew a Matahari) dengan

Heliopolis sebagai 'Kota Cahaya'. Di Timur Tengah ada Baal yang juga

sebagai 'Dewa Matahari'. Dewa Mithra sebagai Dewa Mataharinya bangsa
Romawi. Dewa Surya di India. Dan hampir di setiap sudut bumi ini ada

kepercayaan-kepercayaan serupa yang menuhankan Matahari atau yang

sejenis yakni api atau cahaya. Inilah kerja Thlis.

Namun kesyirikan yang terjadi di Dunia Arab memang sungguh
sungguh besar dan kuat. Sebab, di sinilah awal pertama kali manusia

berperadaban dan membangun peradabannya. Sebab itu, para nabi diutus
untuk meluruskan keimanan manusia di wilayah ini. Nabi Ibrahim a.s.

diutus untuk meluruskan umatnya yang ditipu mentah-mentah oleh Raja

26 Zoroaster dipimpin oleh para pendetanya yang disebut 'Magi'. Ritual atau upacara keagamaannya disebut
'Magus', dan dari istilah inilah asal kata 'Magis'. Al-Hadits menyebut kaum Zoroaster ini dengan
sebutan Majusi atau kaum penyembah api. Kaum Majusi masih ada hingga kini di Iran.
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Namrudz. Nabi Musa Alaihissalam berupaya meluruskan Bani Israil dan

membela mereka dari Fir'aun, namun Bani Israillebih condong kepada
kesesatan dan kufur nikmat sehingga menjadi kaum yang dikutuk Allah

SWT dan diharamkan Allah menginjakkan kakinya lagi di Pales tina, dan

sebagainya. Dan The Brotherhood of the Snake pun memiliki basis yang sangat

kuat di Timur Tengah ini, antara lain di Mesir (Egypt).

Kelompok Persaudaraan Ular inilah yang diyakini berada di

sekeliling Fir'aun dalam bentuk pendeta-pendeta tinggi yang menjadi

Master dalam doktrin Kabbalah. Kelompok ini pula yang mengepalai
Majelis Tertinggi Kabbalah yang membawahi tiga ordo: Ordo Putih, Ordo

Hijau, dan Ordo Kuning. Dari Ordo Putih Kabbalah inilah, yang
menekankan perjuangan politik dan kekuasaan, Ordo Sion berasal. Godfrei

de Bouillon sendiri oleh sebagian peneliti diyakini merupakan seorang

Kabbalis. Jika ini memang benar adanya, berarti seluruh konspirasi mereka

sejak masih bernama Templar hingga kini yang bernama IMF, World

Bank, Neo-Con, Judeo-Christian, dan Zionisme, seluruhnya merupakan

usaha-usaha dari Iblis untuk menciptakan kerajaannya di dunia.

ORDO PENDIRI KNIGHTS TEMPLAR

Di depan telah disinggung tentang Dossiers Secrets yang didapat

Henry Lincoln dan kawan-kawan, menurutnya, secara resmi Ordo Sion

didirikan oleh Godfroi de Bouillon pada tahun 1090, sembilan tahun
sebelum dirinya memimpin penaklukan Yerusalem dari tangan kaum

Muslimin yang berakhir dengan tragedi berdarah di kota suci tersebut.
Dokumen lainnya, Dokumen Biara, menyatakan Ordo Sion didirikan

tahun 1099,bertepatan dengan jatuhnya Yerusalem ke tangan pasukan salib

pimpinan Godfroi de Bouillon. Kedudukan resmi ordo (markas induk) ada

di sebuah gereja khusus bernama Abbey of Notre Dame du Mont de Sion

(Gereja Biara Notre Dame di Gunung Sion) di Yerusalem, atau juga di luar

Yerusalem, sebuah bukit tinggi yang terkenal di selatan kota.

Di selatan kota Yerusalem berdiri 'bukit tinggi' bernama Gunung

Sion. Pada tahun 1099, saat pasukan salib membantai seluruh penduduk
Yerusalem -baik kaum Muslimin dan Yahudi-mereka menemukan

sebuah reruntuhan di bukit tersebut yang diindikasikan reruntuhan
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sebuah basilika atau gereja Byzantium kuno yang diperkirakan sudah

berdiri pada abad ke empat dan sebab itu disebut sebagai Induk Seluruh

Gereja (The Mother of All Church). Di atas reruntuhan itu Godfroi de

Bouillon memerintahkan dibangun kembali sebuah gereja yang ternyata

dipergunakan oleh golongannya sendiri. Gereja itu juga lebih mirip

def':;ctn menara dan benteng, yang kemudian diberi nama Abbey of Notre

Dame du Mont de Sion (Gereja Biara Notre Dame di Gunung Sian). Dari

sinilah berasal penamaan Ordo Sian bagi anggota ordo yang

menempatinya.

Para peneliti meyakini ordo ini sangat berkuasa hingga berperan

besar dalam pengangkatan seorang raja di Yerusalem. Dari Gerard de

Sede kita mengetahui bahwa ordo inilah-walau belum bernama Ordo

Sian, atau mungkin saja masih bernama "Ordo Kabbalah"-yang telah

mendorong Paus Urban II untuk mengakhiri masa damai antara Dunia

Kristen dengan Dunia Islam dan kemudian mencetuskan Perang Salib.

Ketika ordo ini berhasil mengangkat Baldwin I, adik kandung dari

Godfroi de Bouillon, sebagai Raja Yerusalem pertama setelah berhasil

menaklukkan kota suci tersebut dari tangan umat Islam, dua puluh tahun

kemudian tiba-tiba Sang RajaYerusalem ked atangan sembilan orang ksatria

Salib yang tanpa ditanya mengatakan bahwa kedatangan mereka ke

Yerusalem adalah untuk mengamankan jalur peziarah orang-orang Kristen

yang hendak menuju Yerusalem dari Jaffa, kota pelabuhan di sebelah Barat

daya Yerusalem.

The Holy Blood and the Holy Grail mencatat bahwa catatan sejarah

pertama tentang kelompok yang sarat diselimuti kabut misteri ini ditulis

oleh seorang sejarawan bangsa Jerman bernama Guillaume de Tyre yang

menulis antara tahun 1175 dan 1185. Menurut de Tyre, Order of the Poor

Knights of Christ and of the Temple of Solomon (Ordo Ksatria Miskin Pembela

Kristus dan :(<uilSulaiman) atau dalam bahasa latin disebut sebagai paupers

commilitones Christi Templique Solomonici didirikan pada tahun 1118.

Hughes de Payen, bangsawan dari Champagne dan pengikut seorang

COllnt dari Champagne beserta Godfrey de St. Omer disebut-sebut sebagai

pendirinya.
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diam dan penuh kerhasiaan, mereka terus melakukan penelitian dan

pencarian harta karun Sulaiman sampai melakukan penggalian tanah di

bawah kamar-kamar tidur mereka. 'Ayah' dan 'anak' ini selalu saling

menutupi dan melengkapi. Hal tertsebut berjalan selama lebih kurang 69

tahun, hingga King Baldwin IV wafat dan seorang tokoh Ksatria Templar

dari Perancis, Guy de Lusignan, suami dari Sybilla-adik King Baldwin IV,

diangkat menjadi Raja Yerusalem yang ban!.

Sebelum dan setelah menjadi raja, Guy de Lusignan bersahabat

dengan amat ken tal dengan seorang tokoh Templar lain bernama Reynald
de Cathillon. Reynald dikenal sebagai tokoh Templar yang

bertemperamen sangat buruk dan haus darah. Dialah yang

bertanggungjawab atas penyerangan sebuah suku Badui di mana seorang

adik perempuan Salahuddin Al-Ayyubi ditangkap dan ditawan. Kejadian
ini menimbulkan kemurkaan Salahuddin dan merobek-robek gencatan

senjata yang telah dilakukan Salah uddin sebagai panglima pasukan

Saracen (Islam) dengan King Baldwin IV.

King Baldwin IVakhirnya menghukum dan memenjarakan Reynald

de Cathillon dan perang pun terhindarkan. Namun setelah King Baldwin
IV yang memang sudah lama menderita lepra meninggal dunia dan

digantikan oleh Guy de Lusignan, Reynald dibebaskan. Kepada Reynald,

Guy berkata, "Give me a war!" Akhirnya pecahlah perang besar antara

pasukan salib di bawah komando Ksatria Templar melawan pasukan

Muslim pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Peperangan ini berhasil

dimenangkan oleh Salahuddin dan Yerusalem pun kembali berada di

pangkuan umat Islam. Film Kingdom of Heaven yang disutradarai Ridley

Scott (2004) dan dibintangi aktor Orlando Bloom dengan sangat apik

menggambarkan episode bersejarah dalam Perang Salib.ini.

Dengan jatuhnya Yerusalem, banyak ksatria salib dan keluarganya
yang meninggalkan Yerusalem, kembali ke kampung halamannya masing

masing. Demikian pula dengan Ordo Sion dan para Ksatria Templar.

Ordo Sion sebagai 'bapak' menilai kekalahan perang ini lebih

disebabkan sikap para ksatria Templar yang ceroboh, bahkan ada yang

menuduh pimpinan Templar saat itu, Ridefort, berkhianat. Kemarahan

'sang bapak' ini tidak bisa lagi tertahankan. Begitu banyak rencana-

40 Knights Templar Khights Of Christ



rencana mereka menjadi berantakan. Akhirnya Ordo Sion mengambil sikap

yang sangat berani. "Sang bapak' akhirnya menceraikan ordo Ksatria

Templar, 'sang anak'. Pemisahan ini dilakukan dengan sebuah ritual dan

dikenal dengan peristiwa 'Penebangan Pohom Elm' yang terjadi di tahun

1187. Sejak itu, Ordo Sion berganti nama menjadi Biarawan Sion dan

memiliki Grand Masternya sendiri. Mereka secara resmi berpisah jalan.

Namun siapa tahu dalam gerakan di bawah mereka sesungguhnya masih

menyimpan agenda yang sarna, dan bahkan tetap berjalan beriringan? Hal

tersebut bukan hal yang mustahil.

\
GRAND MASTER PRIORY OF SION

Biarawan Sion awalnya-sebelum peristiwa Penebangan Pohon Elm

di tahun 1187-bernama Ordo Sion yang dipercaya menempati sebuah

Gereja di atas Gunung Bukit Sion di selatan kota Yerusalem. Seperti juga

organisasi maupun ordo lainnya, maka ordo ini pun memiliki Sang Guru

dari waktu ke waktu. Dalam periodesasi yang ketat maupun tidak.

Setelah Ordo Sion berubah menjadi Biarawan Sion, maka pejabat

Grand Master organisasi ini menurut Dossiers Secrets adalah:

1. Jean de Gisors 1188-1220

2. Marie de Saint-Clair

1220-1266

3. Guillaume de Gisors

1266-1307

4. Edouard de Bar

1307-1336

5. Jeanne de Bar

1336-1351

6. Jean de Saint-Clair

1351-1366

7. Blanche d'Evreux

1366-1398

8. Nicolas Flamel

1398-1418

9. Rene de Anjou

1418-1480

10. Ioland de Bar

1480-1483

11.Sandra Filipepi

1483-1510

12. Leonardo Da Vinci

1510-1519

13. Connetable de Bourbon

1519-1527
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14. Ferdinand de Gonzague 1527-1575

15. Louis de Nevers

1575-1595

16. Robert Fludd

1595-1637

17.Johann Valentin Andrea

1637-1654

18. Robert Boyle

1654-1691

19. Isaac Newton

1691-1727

20. Charles Radclyffe

1727-1746

21. Charles de Lorraine

1746-1780

22. Maximilian de Lorraine

1780-1801

23. Charles Nodier

1801-1844

24. Victor Hugo

1844-1885

25. Claude Debussy

1885-1918

26. Jean Cocteau

1918- 1963

27. Francois Ducaud-Bourget

1963-1981

28. Pierre Plantard

1981-1984

Michael Baigent, Richard Leigh, dan Henry Lincoln, trio penulis Holy

Blood, Holy Grail berani memastikan bahwa apa yang terdapat dalam The

Dossiers Secrets di atas adalah benar. "Kami telah menyimpulkan bahwa

daftar Grand Master dalam Dossiers Secrets itu sangat akurat," demikian

ujar mereka. Namun selain itu, ada pula daftar para Grand Master

Biarawan Sion versi Vaincare No.3, September 1989(ha1.22)yang dieditori

oleh Thomas Plantard de Saint-Clair, orang yang diduga sarna dengan

Pierre Plantard. Inilah versi keduanya yang dinilai lebih lemah dibanding

versi yang pertama:

1. Jean- Tim Negri d' Albes 1681

2. Francois d'Hautpoul 1703

3. Andre Hercule de Rosset 1726

4. Prince Charles Alexander of Lorranie 1766

5. Archduke Maximilian Franz of Austria 1780

6. Charles Nodier 1801
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7. Victor Hugo

8. Claude Debussy

9. Jean Cocteau

10. Francois Balphangon

11.John Drick

12. Pierre Plantard de Saint Clair

13. Philippe de Cherisey

14. Patrice Pelat

15. Pierre Plantard de Saint-Clair

16. Thomas Plantard de Saint-Clair

1844

1885 -1918

1918 -1963

1963

1969

1981

1984

1985

1989

1989

Grand Master atau Maha Guru Biarawan Sion biasanya disebut

sebagai "Nautonnier" yang memiliki makna "Navigator" atau Nakhoda.

Amat mungkin, penggunaan istilah ini merujuk pada fungsi Maha Guru

Biarawan Sion yang memiliki kewenangan terhadap arah kebijakan ordo

ini dalam menghadapi tantangan dan mengemban misi rahasia yang sudah

berumur sangat tua. Dalam memilih Grand Masternya, Biarawan Sion bisa

dianggap lebih maju ketimbang Gereja Katolik karena mereka
membolehkan perempuan menempati posisi tertinggi di dalam ordo ini.

Empat Maha Gurunya adalah perempuan. Bahkan dewasa ini di salah sahl

cabang di Perancis, ordo ini dipimpin oleh Grand Master perempuanYI

Jika Grand Master BiarawaI) Sion yang laki-laki sering memiliki nama

John, Jean, atau Yohanes (semuanya sarna dengan istilah 'John'), maka yang

perempuan biasanya sering memiliki nama Jeanne, Joanna, atau Joan.

Leonardo Da Vinci sendiri yang oleh para peneliti disepakati merupakan

salah satu Grand Master Biarawan Sion dalam kurun waktu hidupnya,

memiliki nama gelar Jean IX.

Menurut struktur organisasinya, di bawah Grand Master Biarawan

Sion atau Sang Nautonnier terdapat satu tingkatan yang diduduki tiga

orang yang disebut "Pangeran Noachite de Notre Dame". Di bawahnya lagi

ada tingkatan yang tersusun atas sembilan orang yang disebut "Croise de

Michael Baigent cs; The Messianic Legacy; ha1.345.
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Saint Jean", atau "Ksatria Saint Yohannes" (Dalam versi anggaran dasar

terbaru diistilahkan dengan nama "Constable"). Di bawahnya masih ada

enam tingkatan lagi dengan struktur yang berubah dan tidak bisa

ditentukan kepastiannya. Tiga lapisan puncak diisi oleh tigabelas anggota

paling berpengaruh. Mereka menjadi semacam dewan pengatur yang

disebut sebagai Arch Kyria. Sebutan ini sebenarnya mengacu pada

penghormatan atas feminitas, sepadan dengan istilah 'Lady' dalam bahasa

Inggris. Di awal abad pertama masehi, di Yunani istilah ini merujuk pada
Dewi Isis.

Grand Master pertamanya bernama Jean de Gisors. Namun yang

menjadi pertanyaan adalah mengapa sebagai Grand Master pertama ia

memiliki gelar 'Jean II'? Siapakah yang menjadi 'Jean I"nya? Menurut

para peneliti, di antaranya tiga serangkai penulis The Holy Blood and the

Holy Grail-Michael Baigent, Richard Leigh, dan Henry Lincoln-juga

Lynn Picknett dan Clive Prince yang menulis buku "The Templar

Revelation", gelar 'Jean I' merupakan gelar yang ditujukan bagi

Yohannes Sang Pembaptis yang memiliki kedudukan sangat istimewa

bagi ordo tersebut.

Bahkan dalam buku Rennes-Le-Chiiteau: capitale secrete de l'histoire de

France karya Jean-Pierre Deloux dan Jacques Bretigny yang terbit tahun

1982,bersamaan tahun dengan The Holy Blood and the Holy Grail, dengan

tegas menyatakan bahwa salah satu pemimpin Perang Salib pertama

bernama Godfroi de Bouillon merupakan pemimpin suatu 'pemerintahan

rahasia' yang memiliki misi khusus dalam mengobarkan Perang Salib. Di

Palestina, Godfroi sempat mengadakan pertemuan dengan sebuah

kelompok misterius bernama Gereja Yohanes dan kemudian membangun

sebuah rencana besar bagi ordo dan gereja tersebut yang didasarkan atas

kekuasaan roh. Guna memuluskan pencapaian rencana besar itu maka

dibentuklah sebuah ordo militer khusus bernama Knight Templar. Deloux

dan kawannya itu mengutip pernyataan Pierre Plantard yang mengatakan,

"Pada awal abad ke-12 Masehi, tersatukanlah berbagai sarana, spiritual

maupun temporal, yang memungkinkan terwujudnya impian Godfroi de

Bouillon yang amat mulia; Ordo Templar akan menjadi penjaga Gereja
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Yohanes dan pengusung panji-panji dinasti yang agung, bala tentara yang
penuh pada semangat Sion."28J

Jadi, tidak seperti perkiraan banyak orang, bahwa Biarawan Sion

maupun Ksatria Templar-dan nantinya juga para penerusnya seperti

Freemason, Rosicrusian, dan sebagainya-sama sekali bukan pengawal

sejati Yesus, melainkan 'mengaku' sebagai pengawal Yohanes Sang

Pembaptis. Pengakuan ini pun patut dicurigai, karena mereka

sesungguhnya punya motif-motif satanismenya sendiri yang berakar pada

masa purba, jauh sebelum Yohanes Sang Pembatis dilahirkan. Bisa jadi,

pengakuan bahwa mereka pengawal Yohanes Sang Pembaptis hanya

merupakan upaya cari selamat, atau bahkan upaya pengaburan, yang

membuat kehadiran mereka disamakan dengan orang-orang Kristen pada
umqmnya. Padahal mereka sarna sekali bukan Kristen.[]

- Deloux dan Bretigny. Rennes-Le-Chdteau: capitale secrete de l'histoire de France; halo 45. Dalam "The
Templar Revelation" hal. 83-84.
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KNIGHTS TEMPLAR

Seperti film Origins The Da Vinci Code291 yang'secara detil memuat

proses kelahiran buku The Holy Blood and the Holy Grail, kita juga akan

menengok terlebih dahulu sebuah desa di sebelah timur kaki gunung

Pyrenees, di selatan Perancis, bernama Rennes-le-Chateau. Sebuah desa

yang asri dan penuh aroma mistis, yang kemudian menjadi begitu terkenal

setelah The Holy Blood and the Holy Grail terbit. Sampai sekarang, tak kurang
dari 300 judul buku tentang Rennes-le-Chateau yang telah terbit. Angka ini
terus bertambah.

MISTERI DI SELATAN PERANCIS

Tidaklah terlalu suli t jika Anda ingin ke Desa Rennes-le-Chateau. Dari

Paris, tataplah matahari yang bersinar pada siang hari bolong, lalu

berjalanlah lurus ke selatan, mengikuti gar is bujur, melewati Burgundy,

29
'Origins The Da Vinci Code' (Kelahiran The Da Vinci Code) merupakan sebuah film dokumenter yang
mengisahkan perjalanan liburan seorang Henry Lincoln di sebuah desa terpencil di kaki gunung Pyrennes,
Selatan Perancis, bernama Rennes-Ie-Chiileau. Desa itu sejak berabad lalu memang dikenal karena
kemisteriusan, legenda-legenda, dan aroma mistisnya. Suatu hari, saat berkunjung ke sebuah kedai buku
kecil di desa itu, Lincoln tertarik pada sebuah buku sederhana berjudul 'Le Tressor Maudit'. Buku kecil
itu memuat teka-teki pencarian harta karun lengkap dengan legenda dan misterinya. Lincoln merasa ada
sesuatu yang harus ditelusurinya. Upaya kecil ini kemudian menjadi besar dan serius hingga melahirkan
sebuah buku tebal hasil penyusuran intelektual Henry Lincoln-yang dibantu oleh Michael Baigent dan
Richard Leigh-berjudul "Holy Blod, Holy Grail" yang sangat controversial, terutama terhadap
keyakinan Gereja Katolik Roma (1982), Buku inilah yang kemudian dijadikan pegangan utama Dan
Brown, untuk menulis novel 'The Da Vinci Code'.
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Saint Philibert de Tournus, Sungai Rheine, Vienne dan katedralnya di mana

pada tahun 1312 di tempat itu berawal gerakan penumpasan terhadap

Ksatria Templar, lewat Carcassonne, terus berjalan ke selatan hingga

Limoux dan Lembah Aude, melewati Kastil Kathari yang terkenal dalam

peristiwa Perang Salib Albigensian, menyusuri jalan yang diapit
pegunungan Pyrennes, dan tibalah di sebuah dataran tinggi, Rennes Le

Chateau. Perjalanan dari Paris ke desa ini bagaikan sebuah perjalanan

sejarah, napak tilas, dari sejarah Eropa di abad pertengahan. Semua kisah

dan misteri berawal dari desa ini, namun entah mengapa, Dan Brown sarna

sekali tidak menyinggung nama desa ini secuil pun dalam novel The Da

Vinci Code.

Di Rennes-le-Chateau yang masuk dalam wilayah Languedoc,

sudah sejak lama berdiri sebuah gereja kecil dan sederhana yang

dipersembahkan kepada Maria Magdalena. Konon, gereja ini sudah ada

sejak zaman Visigoth pada abad ke-6 Masehi. Beberapa mil di tenggara

Rennes-Ie-Chateau, berdiri sebuah puncak gunung yang oleh masyarakat

sekitar dikenal sebagai Bezu. Di puncak gunung tersebut, berserakan

puing-puing benteng abad pertengahan. Menurut sejarah, lokasi tersebut

pernah dijadikan salah satu kuil Ksatria Templar yang menyelamatkan diri
dari kejaran pasukannya Phillipe Ie Bel dan Paus Clement V. Dan konon,

tiap tahun pada tanggal-tanggal menjelang 13 Oktober, hantu-hantu para

Templar berkeliaran di sekitar perbentengan tersebut. Puncak Bezu

memang menyeramkan dilihat dari kejauhan, bagai panic raksasa terbalik

di tengah bukit. lni cerita warga sekitar yang menyebar dari mulut ke

mulut. Kebenarannya tidak ada yang tahu.

Satu mil ke timur laut Rennes-le-ChMeau, pada puncak lainnya,
berdiri sisa-sisa puri Blanchefort, sebuah rumah leluhur Bertrand de

Blanchefort, seorang Grand Master ke-4 Ksatria Templar. Sejak berabad

abad silam, daerah itu sudah menjadi rute perjalanan para peziarah yang

terbentang dari Eropa Timur hingga Santiago de Compastela di Spanyol.

Sebuah wilayah yang dipenuhi aroma mistis,legenda, mitos, dan juga bau

darah. Para peziarah Eropa Utara dan Timur sejak dulu selalu melalui

wilayah ini sebelum mereka berlayar menuju Jaffa, kota pelabuhan di

tanah Pales tina, setelah melintasi Laut Tengah melewati perairan utara
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Tunisia, Pulau Sardinia dan Sisilia di selatan Itali, dan Malta, menuju Kota
Suci Yerusalem.

Kisah ten tang desa kecil namun aneh ini selalu berawal dari

kedatangan Pastur Francois Berenger Sauniere30] (1852-1917), seorang

Pastur muda berusia 33 tahun31] yang berasal dari Desa Montazels, sekitar

tiga kilometer dari Rennes Ie Chateau. Berenger Sauniere menjejakkan

kakinya pertama kali di des a ini pada hari Senin, 1 Juni 1889. Holy Blood,

Holy Grail tidak menjelaskan secara detillatar belakang kehidupan Pastur

Berenger Sauniere. Namun sebuah film dokumenter yang diproduksi oleh

Katana Production (Perancis, 2002) berjudul Rennes-Le-Chiiteau du tresor au

vertige (Keajaiban Harta Karun Rennes Ie Chateau)321menyibak lebih dalam

awal kehidupan Pastur muda tersebut.

PasturFrancois BerengerSauniere, PasturParoki Rennes Ie Chateau yang masih menyimpan misteri hingga kini.

JO

JI

J2

Nama belakang pendeta ini oleh Dan Brown dipakai menjadi Jacques Sauniere, pelakon Grand Master
Biarawan Sion sekaligus kakek dari Sophie Neveu-gadis salah satu keturunan Yesus-dan sahabat Robert
Langdon, profesor simbologi Universitas Harvard, yang di awal novel TheDa Vinci Codeditemukan oleh
Robert Langdon mati terbunuh dengan posisijasadnya membentuk The VilruvianMan, salah satu karya
Leonardo Da Vinci.

Holy Blood, Holy Grail mencatat usia 30 tahun.
Di Indonesia beredar dengan judul "The Sallniere 's Da Vinci, Where/1 All Began" (Awal Terungkapnya
"Da Vinci Code") dan didistribusikan pada bulan April 2006 oleh Emperor Edutainment.
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Pada tahun 1850, di Desa Montazels yang berada di depan Desa

Rennes Ie Chateau, di satu persimpangan tinggallah keluarga Sauniere.

Sang ayah bekerja sebagai pengurus Marques de Castel majou, sebuah

kastil besar di ujung desa. Sedang ibunya berasal dari keluarga
terpandang. Oleh kedua orangtuanya, dua bersaudara Afred dan

Berenger, yang pintar dan ambisius, disekolahkan ke Seminari

Carcassonne agar kelak menjadi pastur clan meneruskan tradisi

kehormatan bagi keluarganya. Pendidikan di seminari itu berjalan

dengan semestinya. Setelah lulus, Berenger ditunjuk menjadi pastur di
Desa Le Clat, yang berada agak jauh dari Montazels, namun masih
berada di sekitar Rennes Ie Chateau. Tanah Desa Le Clat dimiliki oleh

keluarga Hautpoul-Fellines. Setelah tiga tahun mengabdi di Le Clat,

Berenger dipindahkan oleh atasannya, Uskup Carcassonne, ke Rennes Ie
Chateau.

Pad a awal Juni 1885, Pastur Berenger Sauniere datang Rennes Ie

Chateau. Di daerah penggembalaan barunya ini, Sauniere awalnya tinggal

di rumah milik keluarga Denarnaud. Sang puteri, Marie Denarnaud bekerja

menjadi pelayan dari Sang Pastur. Kehidupan pastur itu terbilang cukup

sederhana. Pendapatannya hanya enam poundsterling tiap tahun

ditambah dengan kolekte sukarela dari jemaat gerejanya. Pastur Berenger

Sauniere bersahabat dengan Pastur Henri Boudet dari desa tetangga,
Rennes-Ie-Bains.

Beberapa bulan tinggal di desa itu, Sauniere mendapat masalah

besar ketika dalam salah satu misa yang dipimpinnya, Pastur muda itu

mengkhotbahkan suatu ajaran yang sangat anti-Republikan, padahal

pada waktu itu pemilihan umum tengah berlangsung. Untuk

semen tara waktu Sauniere dibebastugaskan dari jabatannya. Ketika

akhirnya dia dikembalikan kepada posisinya pada musim panas 1886,
dia menerima hadiah sebesar 3.000 franc dari Countess de Chambord,

janda seseorang yang mengklaim sebagai raja Perancis, King Henry de

Bourbon yang mengaku bergelar Henry V, yang merasa berhutang
budi karena Sauniere membela kaum monarkis. Pastur itu kemudian

menggunakan uang tersebut untuk merenovasi gereja kecilnya yang
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sudah rusak di sana-sini. Pada saat inilah pastur itu menemukan

sejumlah perkamen yang memuat kode rahasia. Ini menurut Picknet

dan Prince. Namun menurut Baigent, Leigh, dan Lincoln, dana untuk

merenovasi gerejanya diperoleh Sauniere dengan meminJam dari kas
desa.

Ketika membetulkan bagian atas sebuah pilar dekat mimbar, ia

menemukan sebuah laci rahasia yang menyimpan sebuah dokumen.

Dokumen itu menuntunnya untuk mencongkel sebuah batu setapak yang

terletak di tengah gereja. Di bawah batu terdapat sebuah pot yang

tertanam dan berat. Ketika dibuka, pot ihl penuh berisi koin emas. Kepada

para pekerja yang melihatnya, Sauniere mengatakan bahwa itu

merupakan medali dari Lourdes. Tapi ban yak orang tidak percaya. Konon,

koin emas itu sangat cukup untuk membangtm desa tersebut menjadi desa

yang makmur.

Setelah penemuan itu, Sauniere kembali menemukan empat

lembar perkamen dari sebuah pilar bergaya Visigoth di dekat altar

yang rencananya hendak dipindahkan. Pilar itu ternyata berongga.

Empat lembar perkamen itu tersimpan di dalam sebuah tabung dari

kayu. Perkamen-perkamen tersebut amat sulit dibaca karena susunan

huruf-hurufnya tidak beraturan dan sekilas tidak ada arti. Tapi

pendeta muda tersebut seorang yang cukup kritis. la meyakini, apa

pun itu, temuannya itu pasti barang yang sangat berharga, sehingga

membuat orang-orang menyimpannya rapat di sebuah tempat yang

dirahasiakan. Sejak awal, Sauniere curiga, naskah yang berisi tulisan

yang kacau itu sebenarnya merupakan sebuah sandi atau kode, yang

harus dipecahkan dengan mempergunakan kunci atau teknik tertentu,

sebelum arti sesungguhnya diketahui. Jelas, batin Sauniere, ada

sesuatu yang sangat berharga di balik kode-kode yang begitu rumit
ini.

Setelah meneliti naskah tersebut, pastur muda itu berhasil

merangkaikan kalimat demi kalimat dalam naskah perk amen yang

pertama. Kalimat itu awalnya adalah:
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BERGERE PAS DE TENTA TION QUE POUSSIN TENIERS GARDENT

LA CLEF PAX DCLXXXI PAR LA CROIX ET

CE CHEVAL DE DIEU J' ACHEVE CE DAEMON DE GARDIEN

A MIDI POMMES BLEUES

Kalimat yang tidak beraturan itu oleh Sauniere berhasil diurutkan

menjadi kalimat di bawah ini, namun ini pun ternyata masih

membuatnya bingung:

(GEMBALA-GEMBALA, TIDAK TERGODA, KARENA

POUSSIN, TENNIERS, MEMEGANG KUNCI;

PERDAMAIAN 681. DENGAN SALIB DAN KUDA TUHAN,

AKU SEMPURNAKAN-A TAU HANCURKAN-IBLIS

PENJAGA PADA SIANG HARI-APEL BIRU)33]

Di perkamen lainnya, juga terdapat kalimat bersandi yang berbunyi:

E DAGOBERT II ROI ET A SION EST CE TERSOR ET IL

EST LA MORT

(HARTA KARUN INI MILIK DAGOBERT II, RAJA, DAN MILIK SION

DAN DIA MATI DI SANA)34J

Walau telah berhasil'membaca' sandi-sandi tersebut, Sauniere tetap

tidak mampu memahami apa yang sesungguhnya dimaksud oleh naskah

naskah itu. A pakah ini ter kai t dengan misteri harta karun? Apakah ten tang

organisasi rahasia? Atau ten tang yang lainnya yang bersifat rahasia? Tidak

mampu memecahkan persoalan yang begitu rumit, akhirnya pastur itu

mengunjungi beberapa kenalannya, salah satunya Uskup Carcassonne,

Felix-Arsene Billard, untuk dimintai pendapatnya. Oleh Billard, Sauniere

dinasehati agar menemui seorang ahli pemecah kode bernama Emile

Hoffet, yang ketika itu merupakan seorang pemuda yang tengah belajar

33 Teks aslinya berbunyi: "Shepperdess, no temptation, that Poussin, tenias, hold the key; peace 681. By the
cross and tis horse of God, I complete-or destroy-this daemon of the guardian at noon. Blue apples"

34 Teks aslinya berbunyi: "To Dagobertl!, king and 10 sion belongs this treasure and he is there dead. "
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untuk menjadi imam, namun memiliki pengetahuan yang mendalam

mengenai okultisme dan dunia kelompok-kelompok rahasia.3s1

Sekembalinya dari perjalanan mengunjungi beberapa kenalannya,

kehidupan Sauniere yang semula pas-pasan berubah total. Oalam waktu

yang tidak lama pendeta itu diketahui sering bertindak aneh dan tidak ada
manfaatnya. Terkadang menyusuri jalanan des a bersama pembantunya,

terkadang mengurung diri di rumahnya, atau berjalan kesana-kemari

tiada arah tujuan. Selain merenovasi gereja, dia juga mampu membangun

menara Magdala (Magdalena) yang mewah dan bahkan sebuah bangunan

vila yang dinamakannya Vila Bethania lengkap dengan taman yang indah
serta rumah kaca.

Entah terinspirasi oleh apa, gereja yang direnovasinya ternyata

diubah dengan gaya bangunan dan arsitektur yang amat tidak lazim dan

bahkan kelihatannya mengerikan. Sebuah patung menyerarnkan, RajaThlis
Asmodeus36]-sang penjaga rahasia, penjaga harta karun Kuil Sulaiman

yang tersembunyi dalam kepercayaan pagan Yahudi-didirikan di jalan
masuk ke dalam gereja. Di bagian pintu masuk gereja ditulis sebuah
kalimat:

TERRIBILISEST LOCUS ISTE

(TEMPAT INI MENGERIKAN)

Adakah penempatan patung Asmodeus ini oleh Sauniere

dimaksudkan bahwa di dalam gereja tersebut terdapat sesuatu rahasia

yang sungguh-sungguh penting dan berharga? Selain itu, Sauniere juga

sering mengadakan perjamuan mewah kepada penduduk desa. Seluruh

warga desa tersebut, besar kecil, seluruhnya sering dijamu oleh sang

35 Emile Hoffet kelak menjadi pengajar di Gereja Notre-Dame de Lumiere di Goult, sebuah situs Black
Madonna yang memiliki arti sangat penting bagi Biarawan Sion. Paman Hofet sendiri menjabat sebagai
Direktur Seminari Saint Sui pice di Paris. Gereja Saint Sulpice sendiri sangat istimewa di mata kelompok
Biarawan Sion. Di lantainya terdapat garis tembaga yang melintas yang sebenarnya merupakan garis
meridian Paris. Gereja ini dibangun pada 1645 di atas fondasi Kuil Isis oleh Jean Jacques Oliver yang
merancangnya menurut rumus 'Rata-rata emas' dalam Geometri Suci. Namanya diambil dari nama
seorang Uskup di Bourges pad a masa kekuasaan Raja Dlnasti Merovingian, Dagibert II.

36 Asmodeus atau yang juga sering disebut Asmodei merupakan Raja Iblis dalam kepercayaan pagan Yahudi
yang memiliki keinginan-keinginan sebagaimana layaknya manusia seperti makan, minum, nafsu
seksualitas, dan sebagainya. Kisah tentang Asmodeus atau Asmodei inijuga terdapat di dalam Talmud
dan Buku Tobit.
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pendeta dalam acara jamuan yang mewah. Bahkan sejumlah tamu penting

dari berbagai desa dan negeri juga sering berdatangan mengunjungi
pendeta itu. Sauniere telah hidup dalam gaya para raja. Pernah dalam

beberapa malam, penduduk memergoki pastur muda itu bersama

pelayannya tengah membongkar makam Marquise d'Hautpoul de

Blanchefort. Dan ketika ditanya, maka jawaban yang diperoleh pun
terkesan menutupi sesuatu.

Patung Raja Iblis Asmodeus yangdidirikan di dekatpintu masuk

GerejaMagdalena oleh PasturSauniere.
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T erribilis Est Locus Isle, Tempat Ini Menyeramkan. Sebuah kalimatyangtidak lazim berada di pintu masuk Gereja

Magdalenadi Rennes-Ie-Chateau.

Anehnya, terhadap perubahan yang sangat menyolok tersebut,

walau Gereja dipastikan mengetahuinya -antara lain lewat laporan Uskup

Carcassonne, atasan langsung Sauniere- namun Vatikan tidak mau ambil

pusing dan sarna sekali tidak ingin turut-campur. Entah mengapa Gereja

seolah menutup mata bahkan terkesan enggan untuk sekadar bertanya

tentang penyebab perubahan itu. Takutkah Gereja pada Sauniere?

Gerangan apa yang diketemukan Sauniere di dalam rongga salah satu pilar

Gereja Magdalena? Apa yang sebenarnya dikatakan oleh perkamen

perkamen tersebut, sehingga mengubah seratus delapan puluh derajat

seorang pendeta muda bernama Sauniere? Yang jelas, sesuatu itu telah

menjadikannya kaya raya dan berkuasa. Pertanyaan-pertanyaan ini terus

terkunci dan menjadi salah satu rahasia sejarah Gereja Vatikan yang paling

gelap hingga kini.

Ketika Sauniere terus hidup dalam segala kekayaan dan pengaruh

nya, tiba-tiba Uskup Carcassonne meninggal dunia. Dengan cepat Gereja

kemudian mengangkat seorang uskup yang baru untuk menggantikan

yang lama. Tidak berapa lama menjabat, uskup baru ini merasa ada sesuatu

yang janggal dengan kehidupan Sauniere. Dari mana pendeta bawahannya
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itu bisa bergaya hidup mewah dan mendapatkan harta kekayaan serta

uang yang berlimpah, padahal wilayah gembalaannya hanya di sebuah

kampung keeilbernama Rennes-le-Chateau yang terletak di atas perbukitan

yang sepi? Uskup baru itu rupanya tidak mendapat pengarahan terlebih
dahulu dari Gereja, sehingga ia dengan sangat biasa dan tanpa perasaan

apa pun menulis surat kepada Sauniere agar bisa seeepatnya menghadap

dirinya untuk menjelaskan segala asal-muasal harta kekayaan yang

diperolehnya.

Tindakan Uskup Careassonne yang baru itu amat menyinggung

perasaan Sauniere. Dengan berani, Sauniere menolak untuk datang dan

seeara tegas menentangnya. Uskup Careassonne sungguh terkejut dengan

keberanian bawahannya itu. Sesuatu yang sama sekali di luar

perkiraannya. Sang uskup pun tidak mau kehilangan kewibawaannya. Ia
dengan kasar menuduh Sauniere telah melakukan jual-beli hal-hal yang

bersifat rohani, mengkomersialkan misa, sesuatu yang dilarang oleh

Gereja. Uskup pun mengadukannya ke pengadilan daerah untuk

mengusut bawahannya itu. Atas desakan uskup, pengadilan daerah
kemudian mengambil keputusan untuk menahan Sauniere. Dengan

menahan amarah, Sauniere mengadukan kejadian ini ke Vatikan. Setelah

menerima surat pengaduan Sauniere, dengan eepat Vatikan segera

membuat surat perintah yang ditujukan pada Uskup Careassonne yang

baru dan juga pengadilan daerah. Perintahnya satu: Bebaskan Sauniere

seeepatnya dan bebaskan dia dari segala tuduhan serta pulihkan nama

baiknya.

Dengan masih dilanda rasa heran, Uskup Careassonne kemudian

segera membebaskan Sauniere dan tidak pernah lagi mengusiknya. Sejak
itu Sauniere bisa hidup tenang dan meneruskan gaya hidup para rajanya

yang mewah. Entah mengapa, setelah peristiwa itu Sauniere mengun

durkan diri sebagai pastur desa. Gereja kemudian mengangkat Pastur

Marty sebagai pastur baru di des a tersebut. Kedatangan pastur baru ini

ternyata mendapat sambutan dingin dari warga desa. Misa yang diadakan

gerejanya kosong. Warga desa lebih suka mengikuti misa yang

diselenggarakan Sauniere di kapel pribadinya yang keeil yang terletak di

bawah Vila Bethania. Jelas, tuduhan bahwa kekayan Sauniere berasal dari
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komersialisasi misa yang berarti melakukan pemerasan terhadap warga
desa tidak terbukti.

Bersama warga desa dan Marie Denarnaud, Sauniere terus hidup

dalam kemewahan. Selain Sauniere, Marie Denarnaud sering terlihat

mengenakan model pakaian paling anyar dan mahal dari Paris. Sebab

itulah Marie juga sering disebut sebagai "La Madonne". Selama hidupnya,

dari tahun 1896 hingga 1917, pasha muda tersebut diketahui telah

membelanjakan uangnya tidak kurang dari 23 juta franc. Tiap bulan ia

sekurangnya mengeluarkan 160.000franc. Sauniere juga memiliki rekening
bank di Paris, Perpgnan, Toulousse, dan Budapest. Belum cukup dengan

itu, pastur ini juga berinvestasi dalam jumlah yang besar di bursa, saham

perusahaan, dan sekuritas, suatu tindakan yang tidak lazim dilakukan oleh

seorang imam Katolik.

Pada hari Rabu, 17 Januari 1917, Sauniere yang telah berusia 65

tahun tiba-tiba terserang penyakit yang mirip dengan stroke. Anehnya,

lima hari sebelumnya, para jemaat desa mengatakan bahwa Sauniere

tampak sangat sehat dan prima untuk lelaki seusianya. Dan yang juga

aneh, di tanggal12 Januari itu, pembantu Sauniere, Marie Denarnaud,

diketahui telah memesan sebuah peti mati bagi majikannya. Apakah

Marie Denarnaud memiliki insting keenam yang mengatakan bahwa

majikannya itu akan segera meninggal dunia? Ataukah Marie terlibat

dalam suatu persekongkolan jahat yang entah siapa yahg

melancarkannya untuk menghabisi Sauniere, disebabkan majikannya

itu memegang sebuah rahasia yang membuat Vatikan gentar? Di pihak

mana Marie Denarnaud, apakah di pihak majikannya yang dengan

sangat baik mau berbagi rahasia tersebut dengannya dan mewariskan

semua kekayaannya atau di pihak suatu kelompok atau organisasi

rahasia yang bernafsu untuk menghabisinya karena ingin menutup

rapat-rapat sebuah rahasia penting yang terlanjur diketemukan
Sauniere?

Bukan itu saja, tanggal17 Januari ini sebenarnya juga bukan tanggal

yang biasa. Nisan makam Marquise d'Hautpoul de Blanchefort yang

dibuat Sauniere ternyata juga bertanggal17 Januari. Selain itu, hari

perayaan pembangunan Gereja Saint Sulpice yang terkait dengan rahasia
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Da Vinci juga dilakukan tiap tanggal17 Januari. Ini terlalu naIf jika

dianggap hanya suatu kebetulan.

Setelah terserang stroke yang misterius, kondisi kesehatan Sauniere

turun drastis. Ia terus berbaring dan sekarat. Seorang pastur des a

tetangga, Imam dari Esperaza, dipanggil untuk mendengarkan pengakuan

terakhirnya dan melaksanakan ritual peminyakan terakhir. Imam itu

segera datang. Ia sendirian masuk ke kamar di mana Sauniere terbaring

lemah. ,Tak lama kemudian, Esperaza tersebut keluar dari kamar.
Badannya gemetaran. Mukanya pucat-pasi. Kedua matanya kosong seakan
habis melihat hantu. Menurut Rene Descadeillas, " ... sejak hari itu, imam

tua tersebut tidak lagi menjadi orang yang sarna; ia jelas-jelas telah
mengalami suatu kejutan. Dan sampai akhir hayatnya ia tidak pernah

terlihat tertawa lagi." Imam itu juga menolak memberikan upacara terakhir
menurut tradisi Katolik Roma untuk Sauniere.

Senin, 22 Januari 1917, Sauniere meninggal dunia. Pendeta kaya

raya itu tidak meninggalkan apa-apa. Seluruh kekayaannya telah

diberikan kepada Marie Denarnaud, sang pembantunya. Sauniere juga

telah memberitahukan rahasia besar itu padanya. Di saat meninggat

Sauniere sesungguhnya tengah mengerjakan beberapa proyek besar yang

menghabiskan biaya tak kurang dari delapan juta franc. Proyek-proyek itu

antara lain dipakai untuk membangun jaringan jalan yang bagus ke

desanya untuk mobil yang akan dibelinya, menyediakan saluran air ke

semua rumah di desa, membangun kolam pembaptisan, dan juga

mendirikan sebuah menara yang tingginya mencapai 70 meter yang

rencananya dibuat untuk menyeru jemaatnya untuk berdoa.

Sepeninggal Sauniere, Marie Denarnaud tinggal di vila Bethania

hingga akhir Perang Dunia di tahun 1946. Usai Perang Dunia II, Marie

menjual vila tersebut kepada Monsieur Noel Corbu. Kepada Corbu, Marie

diam-diam menjanjikan akan membuka rahasia besar itu sebelum dirinya

meninggal. Rahasia itu, demikian Marie, siapa pun yang memegangnya

akan bisa membuatnya kaya-raya dan berkuasa. Entah mengapa, pada hari

Kamis, 29 Januari 1953,seperti majikannya dulu, tiba-tiba Marie terserang

penyakit stroke yang membuatnya tidak bisa bicara. Marie pun sekarat

dan kemudian meninggal tanpa sempat mewarisi sebuah rahasia yang
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dipegangnya sampai ke liang lahat. Corbu37] pun gagal mengetahui apa

rahasia yang akan diberikan oleh Marie.

Banyak kalangan percaya, rahasia yang ikut terkubur bersama jasad

Sauniere dan Marie lebih dari sekadar harta karun berupa emas, perak,

atau pun batu permata. Jika demikian, apakah ini tentang suatu

pengetahuan yang selama ini dikubur dalam-dalam? Oleh siapa? Mengapa

Vatikan sepertinya sangat takut dan tidak berani terhadap Sauniere?

apakah pengetahuan itu bisa menjadi uang? Bahkan peneliti.bernama
Richard Andrews dan Paul Schellenberger dalam karya;nereka The Tomb

of God (1996) mengeluarkan spekulasi bahwa harta karun yang dimaksud

sesungguhnya adalah makam Yesus Kristus. Pertanyaan-pertanyaan ini

mengemuka dan akhirnya mengerucut menjadi satu dugaan bahwa

sesungguhnya rahasia itu memang lebih dari sekadar harta-benda, namun

juga meliputi suahl pengetahuan rahasia yang selama ini ditutup rapat oleh

Vatikan. Sebab itu, Vatikan terkesan sangat permisif dan segan pada

Sauniere. Dan tidak cukup dengan itu, bisa jadi Vatikan malah secara

kontinyu mengucurkan uang kepada Sauniere, sekadar sebagai tutup
mulut. Dan yang terakhir mungkin saja menghabisinya.

"Kami yakin bahwa ia telah menerima uang dari Johann von

Habsburg. Pada saat bersamaan, 'rahasia' pendeta itu, apa pun itu, tampak

lebih bersifat religius daripada politik," demikian The Holy Blood and the

Holy Grail.

Dugaan Michael Baigent, Richard Leigh, dan Henry Lincoln,

ternyata dibenarkan oleh seorang mantan pendeta Gereja Anglikan

Inggris. Usai penayangan film "The Lost Treasure oJJerusalem" pada Februari

1972 garapan mereka bertiga, man tan pendeta itu mengirim surat yang

n Manurut Picknett dan Prince, Noel Corbu sesungguhnya merupakan orang suruhan dari Gereja untuk
menguasai tanah milik Marie. Gereja memang tidak pernah secara terus terang menyatakan niatnya yang
menggebu untuk memiliki tanah itu. Melalui perantaraan seorang imam bernama Abbe Gau, Gereja
berhasil membujuk Corbu untuk bertindak atas namanya, dengan kesepakatanjika Marie menyerahkan
tanahnya maka Corbu akan menyerahkannya kepada Gereja. Namun Corbu rupanya mengingkari
kesepakatan itu. Namun yang sungguh aneh, setelah itu Corbu malah mdatang ke Vatikan untuk meminta
bantuan dana. Saat itu permintaan Corbu tidak ditanggapi karena Vatikan sendiri sebelumnya telah
mengutus seorang duta ke Keuskupan Carcassonne untuk menyelidiki hal tersebut. Duta Vatikan itu
ternyata bernama Kardinal Angelo Roncalli-yang kelak menjadi Paus Yohannes XXIII atau Paus John
XXIII yang menurut The Holy Blodd and The Holy Grail diyakini merupakan anggota Biarawan Sion
karena Paus John XXIII memiliki dua gelar: Pasleur el NaulOnnier. Nautonnier merupakan gelar bagi
Grand Master Biarawan Sion. Hal tersebut akan dibahas dalam bagian lain buku ini.
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antara lain berbunyi, "'Harta karun' itu tidrzk terkait dengan emas rztau batu-batu

mulia yang berharga. Sebaliknya, harta tersebut berupa 'bukti yrzng tidak drzpat

dibantrzh' bahwa Penyaliban adalah peristiwrz tipurzn dan bahwrz Yesus mrzsih hidup

hingga akhir tahun 45 Mrzsehi." Keyakinan bahwa Yesus tidak mati di tiang
salib sebenarnya juga banyak dianut oleh sekte-sekte kekristenan awal

yang lazim disebut sebagai kelompok Unitarian. Mereka ini menganggap
Yesus hanyalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri.

Jika Yesus memang tidak mati di tiang salib, mungkinkah Yesus

telah diselamatkan oleh Yusuf Arimathea, seorang murid rahasianya yang

kaya dan berpengaruh, seperti yang selama ini diyakini sebagian umat
Kristen awal seperti Sekte Essenes dan gulungan Nag Hammadi? AI

Qur'an juga menyatakan bahwa Yesus tidaklah mati di tiang salib. Yang

mati ditiang salib adalah orang yang ditampakkan Allah SWTmenyerupai
Yesus.

Sebuah buku kecil yang secara misterius tidak ada nama pengarang

nya berjudul"The Crucifixion by rzn Eye Witness"38] yang terbit di Chicago

tahun 1907menjadi salah satu pegangan para peneliti yang meyakini Yesus

tidaklah mati di tiang salib. Buku kecil yang berasal dari sebuah surat

panjang-naskah hmo-yang ditulis oleh seorang saksi mata, namanya

tidak pernah diketahui, yang diduga kuat berasal dari Suku Esenes yang

terkenal karena kejujuran dan kezuhudannya di Yerusalem kepada
saudara seimannya di Alexandria.

Surat panjang ini ditemukan di Perancis dan nyaris dihilangkan oleh
seorang misionaris konservatif, namun berhasil diselamatkan oleh

anggota Masonic Fraternity. Beberapa salinannya lenyap secara misterius

dan dalam edisi Indonesia juga beredar sangat terbatas di kalangan

tertentu. Diduga kuat, inilah salah satu dokumen hmo yang paling dicari

oleh Vatikan untuk dimusnahkan sampai hari ini, selain tentunya naskah
naskah Injil terlarang yang tidak sesuai dengan hasil Konsili Nicea 325M.

Atas kemurahan hati seorang kawan, saya diberi kesempatan untuk
mengkopi buku tersebut.

Jll Edisi Indonesia berjudul "Kisah Penyaliban oleh Seorang Saksi Mata" diterbitkan oleh Yayasan Radja
Peria Jakarta, Agustus 1994, dan kini seolah lenyap dari pasar.
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Di dalam buku kecil tersebut secara jelas dipaparkan bagaimana

proses penyaliban dan penyelamatan Yesus. Atas bantuan kelompok
Esenes, Yesus berhasil diselamatkan dan diselundupkan ke sebuah tempat

di dekat Laut Mati. Di daerah inilah, Yesus meninggal dunia enam bulan

setelah peristiwa penyalibannya. Dua orang pembantunya, Yusuf

Arimathea dan Nicodemus, menemani Yesus hingga akhir.

Daerah Laut Mati dan Selatan Perancis memang menjadi dua tempat

tersendiri bagi peneliti ten tang sejarah awal kekristenan. Jika Yesus

dikabarkan meninggal dunia di dekat Laut Mati yang dipenuhi dengan

gua-gua batu dan juga lokasi tempat tinggal kelompok Esenes, maka Maria
Magdalena dipercaya meninggal di Marseilles, Selatan Perancis. Di

Provence yang juga berada di selatan, daerah ini dikenal sebagai pusat

Magdalenaisme dan di sini pula tradisi lisan Kabbalah dibukukan. Selain

Magdalenaisme, di sini juga merupakan pusat pemujaan terhadap Yohanes

Pembaptis. Banyak gereja yang didedikasikan kepada Maria Magdalena

dan Yohaes Pembaptis bertebaran di daerah ini.

Lynn Picknett dan Clive Prince, penulis The Templar Revelation, saat

mengunjungi daerah ini menulis: "Di Marseilles, selain sebuah gereja yang

didedikasikan kepadanya, terdapat Ordo Ksatria Dermawan Santo

Yohanes39J, yang hingga kini masih menjadi penjaga pintu masuk

pelabuhan. Di Aix-en-Provence, kami mengunjungi gereja Santo Yohanes

dari Malta yang sangat besar; dan di sebuah dinding rumah yang terletak

di jalan menuju gereja tersebut, terdapat relief yang mengisahkan

peristiwa pemenggalan Yohanes Pembaptis."40J

Daerah Selatan Perancis yang umum disebut sebagai daerah

Languedoc-Roussillon, para penduduknya memang tidak begitu patuh

pada Vatikan41J.Setiap tahun, pada tanggal22 Juli, di wilayah ini para

,. Ordo Ksatria Dermawan Santo Yohanes juga dikenal sebagai Ksatria Malta, yang berasal dari para
pelarian TempJar dari Perancis yang menyelamatkan diri dari upaya penumpasan yang dilancarkan
Phillipe Ie Bel dan Paus Clement V. Kini, Ksatria Malta dikenal sebagai sebuah ordo yang memusatkan
aktivitasnya dengan membangun berbagai instalasi kesehatan dan rumah sakit di seluruh dunia. Film
dokumenter berjudul Sovereign Order of The Knights of Malta (Ksatria-Ksatria Malta) produksi Emperor
Edutainment (2003) bisa dijadikan referensi awal bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang
keberadaan salah satu ordo pewaris para Templar ini.
Lynn Picknett dan Olive Prince; 771eTemplar Revelation; ha1.131.

Ketidakpatuhan, bahkan kebencian, warga seJatan Perancis ini kepada Vatikan sangat beralasan karena
nenek moyang mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Paus memerintahkan =
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penduduk menggelar hari pesta Maria Magdalena secara besar-besaran

dan meriah. Oleh Lynn Picknett dan Olive Prince, wilayah ini disebut

sebagai jantung heresy Eropa. Selain pemujaan terhadap Maria Magdalena

dan Yohanes Pembaptis, di daerah ini juga terkenal dengan ajaran

paganisme (penyembahan kepada Alam) dan okultisme dengan segala

legenda dan mitosnya. Salah satu legenda yang masih hid up di

masyarakat sekitar adalah tentang legend a "Ratu dari Selatan" (Reine du

midi) yang sebenarnya merupakan gelar dari para countess dari Toulouse.

Di selatan pulau Jawa, juga ada legenda serupa, "Ratu dari Selatan" yang

memuja Nyi Loro Kidul, seorang Dewi. Adakah ini berhubungan? Tidak

ada penelitian mengenai hal ini. "Dan, fakta tunggal inilah yang

menyebabkan pemiskinan sistematis atas wilayah selatan Perancis
terse but. "42J

Dan, Languedoc inilah 'rumah besar' para Templar di Eropa hingga

mereka diburu oleh Phillipe Ie Bel. Lebih dari 30 persen benteng dan

markas Templar yang tersebar di Eropa, terletak di sini. Bukan itu saja, di

selatan Perancis ini pula, banyak kalangan meyakini, para Templar telah

menguburkan dan menyembunyikan harta karunnya yang dibawa lari
dari Yerusalem.

Misteri tentang harta karun dan Desa Rennes-Ie-Chateau memang

selalu menarik. Prof. Mariano Bizari menyatakan bahwa desa ini dengan

segala riwayatnya memiliki jejak sejarah yang amat panjang. "Kisah

mengenai Rennes-Ie-Chateau dimulai pada tahun 1200 SM dengan

campur tangan orang Beaker, juga Celts, jadi ini merupakan kisah yang

panjang! Di sana terdapat jaringan saluran bawah tanah, juga goa, goa

di mana beberapa ritual dilakukan, goa yang membuka jalan ke temp at

lain, misalnya tempat yang memungkinkan pelaksanaan upacara

tertentu, dan Pendeta Boudet, ternan sekaligus penasehat Sauniere,

pembantaian massallebih dari 10.000 orang Kathari atas nama kesucian gereja dalam peristiwa Perang
Salib Albigensian. Kota Albi merupakan salah satu kubu terkuat kaum Kathari di abad ke-13 (22 Juli
1209, Hari Raya Maria Magdalena!). Sejarah mencatat, inilah kali pertama terjadi pembasmian etnis di
Eropa yang secara ironi malah dilakukan oleh Paus yang banyak mengklaim sebagai Bapak kasih dan cinta
damai.

42 Ibid, hal. 138.
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menulis buku berkode untuk mengidentifikasi jalan mas uk ke rute-rute
ini."43!

"The Oa Vinci Project: Seeking the Truth" juga membuat daftar

pertanyaan yang mengusik keingintahuan orang tentang pendeta dan desa

yang penuh misteri ini: Mengapa Sauniere menulis "ini tempat yang buruk

(sebenarnya "Menyeramkan" atau "mengerikan", pen) di atas pintu masuk

gereja itu? Mengapa Sauniere menghabiskan hari-harinya di Museum

Louvre, di depan lukisan Poussin tahun 1640 yang berjudul "Arcadian

Shepreds", yang nampaknya menggambarkan daerah sekeliling Rennes-le

Chateau dan sebuah nisan bertuliskan "Et In Arcadia Ego"? Mengapa

penjaga rumah Sauniere, Marie Denarnaud, selalu mengatakan, "Di sini

orang berjalan di atas emas, namun mereka tak mengetahuinya!" Mengapa

kota ini memiliki peraturan khusus yang melarang penggalian tanah,

walau hanya untuk menanam bunga? Mengapa mangkuk air suci di gereja

Rennes diangkat oleh makhluk bernama "Asmodeus", yang menurut

mitologi Ibrani merupakan penjaga harta karun Salomo? Mengapa gambar

mosaik di atas altar menggambarkan Perjamuan Terakhir dengan seorang

wanita mengangkat sebuah cawan di kaki Kristus? Apakah ini petunjuk

adanya kaitan antara Perjamuan Terakhir dengan Maria Magdalena?

Mengapa patung-patung sanfo dalam gereja sedemikian diatur sehingga

huruf awal nama mereka membentuk kata GRAAL bila dihubungkan

membentuk huruf M dari kata Maria Magdalena? Mengapa tempat

tempat salib diletakkan dengan urutan terbalik? Mengapa kaca jendela

yang menggambarkan Kristus selalu memiliki bulan44] di latar

belakangnya? Mengapa Sauniere membangun patung Magdalena yang

besar dan menurutbuku hariannya menyembunyikan sebuah peti di

dasarnya ?45J

'3 The Do Vinci Project "Seeking the Truth"; hal. 50.

U Lukisan-Iukisan gereja yang dibuat dari kaca maupun kanvas yang menggambarkan adanya latar belakang
bulan merupakan sebuah gambaran yang mendukung keyakinan Injil Gnostik yang mengatakan bahwa
Yesus sebenarnya mewariskan gerejanya kepada perempuan, Maria Magdalena, bukan Saint Peter yang
kini berada di Vatikan.

" The Da Vinci Project: Seeking the Truth; hal. 50-51.
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Denah bagian dalam Gereja di Rennes IeChateau. di mana palung para santo disusun s€demikian rupa sehingga

posisinya ll1ell1bentuk huruf M (Maria Magdalena) clan nama c1ep<>nll1ereka mell1benluk kala "GRAAL"

atau Sang Graal (Cawan Suei yangdalall1 bahasa Inggrisclisebut The HolyGrai I).

Posisi Patung:

1. Santo Germaine

2. Santo Rocco

3. Santo Antoine Ermite

4. Santo Antoine de Padoue

5. Santo Lucca

Profesor Roberto Giacobbo, penulis buku '" Il Segreto Di Leonardo' juga

mengamini kemisteriusan Rennes-le-Chilteau. "Wilayalz ini adalalz tempat

yang anelz-begitll Anda memasllki kota, ada tanda bertllliskan "Oilarang menggali

di sini". Mengapa? Siapa yang meletakkan tanda ini? Rennes-le-Clzliteall banyak

mengangkat pertanyaan spontan, seperti mengenai sebllalz legenda yang

terulang ... atall mllngkin juga tidak. "461 Amat mung kin, karena kemisteriusan
desa inilah yang membuat seorang Francois Mitterand, beberapa pekan
sebelum terpilih presiden Perancis di tahun 1981,mengunjungi Rennes-Ie

Chateau dan berfoto di Menara Magdala dan di samping patung
Asmodeus, Raja Iblis Penjaga Harta Karun Sulaiman. Adakah Mitterand

yang dikenal sebagai pemerhati okultisme juga merupakan bagian dari

kemisteriusan wilayah ini?

Ibid; hal. 52.
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Rennes-le-Chateau dengan Pastur Berenger Sauniere memang

menjadi misteri tersendiri. Para peneliti menyatakan bahwa tidaklah

mungkin Pastur Sauniere sendirian dalam menjalankan pekerjaannya yang

begitu misterius. Apalagi dalam radius tiga mil sekitar Rennes-le-Ch~teau

terdapat sekurangnya dua daerah dan dua pastur yang juga aneh. Yang

pertama, Pastur Antoine Celis yang menjadi Cembala Sidang di daerah

Coustaussa yang terletak persis di bawah Rennes-le-Chateau. Pastur Celis

tinggal sendirian di sebuah rumah kecil yang berjarak hanya beberapa
langkah dari gerejanya. Selain sebagai pastur, Celis terkenal sebagai lintah

darat. Ia dikenal memiliki banyak uang yang sumbernya juga tak jelas dari

mana. Kabarnya Celis juga telah menemukan koin emas dalam jumlah

banyak di gerejanya, sarna seperti rekannya, Sauniere.

LES FO'UILlE·S
SONT INT,ERDljeES

SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMYNE,DE
RENNES LE CHATEAU

Arrete du 28.07.65

Papan pengumuman larangan menggali lanah dengan alasan apa pun di alas wilayah Rennes Le Chateau.

Adakah ini pertandatanah Rennes mengandung'harta karun'?

Minggu sore, 31 Oktober 1897, pintu rumah Pastur Celis diketuk

seseorang. Celis segera membukakan pintu bagi tamu yang tidak

dikenalnya ini. Tiba-tiba sang tamu memukulkan sebuah benda keras ke

kepala dan tubuh Celis. Pastur berusia 70 tahun ini jatuh tersungkur

bersimbah darah. Sang pembunuh segera pergi. Awalnya polisi
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menyangka telah terjadi perampokan karena Celis memang dikenal

memiliki banyak uang. Tapi barang-barang milik Celis tidak ada yang

hilang. Bukan itu saja, di dekat jenazah Celis yang telentang dengan kedua

tangan bersedekap, seolah pembunuhnya ingin menunjukkan sesuatu pola,
ditemukan dua kertas rokok dengan tulisan tangan bertuliskan "Viva

Angelina!", yang memiliki arti kejayaan bagi malaikat perempuan atau

kejayaan bagi Sang Dewi. Maria Magdalenakah yang dimaksud? Sampai

kini polisi tidak berhasil mengungkap siapa pembunuhnya. Banyak

penafsiran tentang motif di balik peristiwa pembunuhan terhadap Celis.

Tapi para peneliti meyakini, dibunulmya Celis erat kaitannya dengan harta

karun yang ada di sekitar daerah itu. Adakah Celis dianggap terlalu

banyak tahu tentang harta karun Rennes-le-Chateau?

Batu nisannya, yang terletak di pemakaman gereja di Coustassa,

diposisikan lain dengan nisan-nisan lainnya. Nisan Pastur Celis dibuat

menghadap ke Rennes-le-Chateau dan terlihat amat jelas di lereng bukit

di seberangnya. Anehnya, batu nisan itu juga merniliki tanda Salib-Mawar
(Rose-Croix). Cerard de Sede ketika ingin menginvestigasi peristiwa ini

pada tahun 1960-an, tidak berhasil menemukan catatan apa pun

mengenainya di arsip Keuskupan Carcassonne. Sepertinya Cereja memang

menyembunyikan hal ini dan menguburnya rapat-rapat.

Yang kedua, Pastur Henri Boudet (1837-1915)yang menjadi gembala

sidang di daerah Rennes Le Bains, yang terletak di sisi lain bukit yang juga

ditempati Rennes-le-Chateau. Pastur ini juga tidak kalah misteriusnya.

Walau bukan ahli bahasa, tapi Boudet diketahui telah mengarang sebuah

buku mengenai bahasa yang salah satu premisnya sungguh aneh yakni
bahasa Celtic adalah bahasa asal dari semua bahasa dunia. Buku tersebut

ternyata berisi kode-kode tertentu yang setelah Boudet meninggal di

makamnya terdapat kaitan erat dengan kode-kode dari bukunya tersebut.

Judulnya: Le vraie langue cetique et Ie cromleck de Rennes-Ies-Bains (The True

Celtic Language and the Cromlech of Rennes-Ies-Bains).

Pastur Berenger Sauniere, Pastur Antoine Celis, dan Pastur Henri

Boudet, ketiganya memimpin gereja dalam wilayah yang bertetangga,

ketiganya menyimpan rnisteri, dan tentu ketiganya merniliki ikatan khusus

atau suatu kerjasama yang tidak diketahui secara jelas apa dan bagaimana
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.::e:ltuknya. Hanya saja, di belakang hari diketemukan catatan bahwa

tur Sauniere ternyata pernah dua kali diundang dan menghadiri acara

-~mi kelompok Freemason yang diadakan di Martinist Lodge di Lyons,

erancis. Sejak zaman Renaissance, kota Lyons juga dikenal sebagai kota

_-a..'1gpenuh misteri. Selain itu ada pula catatan pengiriman barang dari

_ aris berupa sebuah teropong yang berdaya kuat dan kamera kepada

3auniere. Sebuah organisasi atau kelompok di Paris mengirim perala tan

,?enyelidikan kepada Sauniere yang tinggal di desa penuh misteri. Apa

.-ang sesungguhn ya diselidikin ya?

Menurut sejarah, setelah kerajaan Barat menyerbu Roma dan

_~emudianmeninggalkan Halia, harta karun dari Yerusalem yang dijarah

eh Titus kemudian dibawa ke Toullose, lalu dibawa lagi ke

arcassonne, setelah itu tidak ada satu pun orang yang pernah

~endengar ten tang keberadaan harta karun tersebut. Ada pula yang

~encatat bahwa sesungguhnya Ksatria Templar pernah membawa

-enazah Yesus ke suatu tempat di Rennes-Ie-Chateau untuk dikuburkan

di sana. Salah satu wilayah yang dekat dengan Rennes-Ie-Chateau

:-ernama Opoul Perillos. Wilayah ini memiliki kode pos: 666-00.Triple Six,

sebuah angka setan!

Dari misteri 'harta karun' Rennes-Ie-Chateau itulah alur utama

:lovel The Da Vinci Code mengalir. Jika ini sungguh benar, dan banyak

::ang percaya, maka Vatikan sebenarnya sudah mengetahui sejak lama
_ahwasanya Yesus tidak disalib. Kitab Apokripa dalam tradisi Katolik

Roma sendiri kian memperkuat dugaan ini. Kitab Apokripa adalah kitab

_.itab Injil yang terlarang dibaca oleh jemaat biasa dan hanya pendeta

_endeta tertinggi yang boleh melihatnya. Di antara kitab-kitab apokripa
:tu adalah Injil Maria, Injil Hermes, Injil Barnabas, Injil Thomas, dan

sebagainya. Semua kitab apokripa tersebut membenarkan bahwa Yesus

ianyalah seorang Rasul dan mengajarkan ketauhidan, bukan trinitas.

Arius dan kaum Unitarian yang diburu dan dihabisi dalam Konsili Nicea
_ada 325 Masehi merupakan satu kaum yang meyakini ketauhidan itu.

Jemikian pula dengan Sekte Essenes dari gua Qumran, Yordania, yang

:erkenal dengan kehidupan zuhudnya dan Dead Sea Scroll yang
:ermasyhur.
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Salah satu prelatur Vatikan bernama Opus Dei47J-seperti yang telah

dipaparkan dengan amat baik dalam The Da Vinci Code-memiliki tugas

khusus untuk mencari dan membunuh seluruh keturunan Yesus dan para

pelindungnya, yakni Dinasti Merovingian dan para Biarawan Sion dengan

Ksatria Templarnya. Misi ini tentu tidak pernah dibuka pada umum.

Sejarah juga mencatat, salah satu ordo paling militan dalam Gereja
Katolik Roma adalah Serikat Yesuit. Pertarungan antara Serikat Yesuit

melawan The Knight Templar sudah terjadi sejak masa Santo Ignatius

Loyola, sang pendiri Ordo ini, dan berjalan dengan amat sengit. Apakah
rahasia ini yang sesungguhnya menjadi ujung pangkal segal a kekisruhan
tersebut?

Organisasi misterius yang menjaga rahasia tersebut sejak berabad

abad lalu dikenal sebagai Biarawan Sion (The PrioryofSion). Buku The Holy

Blood and the Holy Grail dan The Da Vinci Code dengan tegas menyatakan

bahwa Biarawan Sion inilah yang secara turun-temurun telah menjaga
rahasia yang mereka yakini lebih besar ketimbang agama Kristen itu

sendiri dengan sangat rapat, bahkan jika perlu dengan mengorbankan jiwa

raganya, seperti yang telah dilakukan para senechaux seperti halnya
"Jacques Sauniere" dalam prolog novel The Da Vinci Code.

Dari organisasi Biarawan Sion inilah lahir sebuah ordo militer

legendaris yang bernama The Knights Templar. Perang Salib telah

memperkenalkan ordo militer ini ke seluruh dunia. Dalam Perang
Salib, dari seluruh ordo dan ksatria salib yang ada, Ksatria Kuil ini

dikenal sebagai orang-orang yang begitu haus darah dan selalu ingin
berperang.

Dalam salah satu episode Perang Salib ke empat, tiga orang tokoh

Templar-Reynald de Chatillon, Guy de Lusignan, dan Gerard de

Ridefort-berhadapan langsung dengan Salahudin AI-Ayyubi (orang

Barat menyebutnya Saladin), Panglima Islam yang berasal dari Tikrit,

47 opus Dei, nama salah satu sekte Gereja Katolik ini menjadi begitu populer setelah novel The Da Vinci
Code mengguncangkan dunia. Opus Dei adalah bahasa latin yang berarti "Bekerja Melayani Tuhan" atau
"Pelayan Tuhan" , sebuah organisasi kontroversial di bawah Gereja Katolik Roma yang didirikan tahun
1928 oleh Pastor Josemaria Escriv3. Sekarang, seluruh anggota Opus Dei di dunia diperkirakan melebihi
jumlah 85 ribu orang.
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Irak. Satu kampung dengan Saddam Hussein. Usai Palagan Hittin, kedua

tokoh Ksatria Templar itu tertangkap. Guy de Lusignan yang saat itu

menjabat sebagai Raja Yerusalem (menggantikan kakak iparnya, King

Baldwin IV yang telah mangkat) ditawan oleh Salahuddin. Demikian pula

Reynald dan Gerard de Ridefort.

Kehadiran Ksatria Templar memang tidak bisa dilepaskan dalam

konteks Perang Salib. Walau banyak ahli sejarah menyatakan bahwa

Ksatria Templar merupakan para ksatria yang paling berani dan ten tara

garda terdepan dalam membela Kristus, namun banyak pula sejarahwan

yang curiga dan memandang keberadaan Ksatria Templar secara lebih
kritis.

Motivasi Ksatria Templar menerjunkan dirinya dalam Perang Salib

sesungguhnya bukanlah untuk membela Kristus dan agamanya, namun

untuk menyelidiki 'harta rahasia' yang mereka yakini terpendam di bawah

Haikal Sulaiman. Hal yang belakangan ini sudah terbukti dengan adanya

penelitian yang dilakukan sejumlah arkeolog yang menemukan bekas

bekas eskavasi yang dilakukan di bawah kamar-kamar markas Ksatria

Templar di Yerusalem dan berbagai peralatan penggalian milik Templar

juga ditemukan di dalamnya.

THE SOLOMON TREASURE

Bani Israil yang kini lebih dikenal dengan sebutan bangsa Yahudi

sesungguhnya bersaudara dengan Bangsa Arab. Kedua bangsa besar ini

berasal dari satu 'Bapak' yakni Nabi Ibrahim as. Bani Israil berasal dari

anak Nabi Ibrahim yang bernama Ishaq dari isteri yang bernama SitiSarah.

Sedangkan Bani Hasyim yang juga disebut sebagai Suku Quraisy berasal

dari anak Nabi Ibrahim yang bernama Ismail dari isterinya yang bernama

Siti Hajar.

Dalam perjalanannya yang sudah banyak ditulis oleh sejarah, kedua

suku bangsa ini pecah dan saling berperang satu sarna lain. Goresan pena

sejarah juga telah mencatat betapa semua pertentangan dan permusuhan

ini senantiasa terjadi akibat ulah dari Bani Israil yang licik, keras kepala,

dan mau menang sendiri.

Knights Templar Knights Of Christ 71



Di mas a Nabi Musa Alnihissnlnm yang ditugaskan Allah Subhanahu

wa Tn' ala untuk meluruskan Bani Israil, walau telah berkali-kali Nabi Musa

memperlihatkan kebesaran Allah, namun tetap saja Bani Israillebih

condong kepada kesesatan. Mereka lebih gemar mendalami ilmu-ilmu

sihir yang dipraktekkan para pendeta tinggi yang mengelilingi Fir' aun dan

condong kepada penyembahan paganisme. Kisah Samiri yang dimuat di

dalam Al-Qur' an menggambarkan hal ini. Patung sapi betina yang dibuat

oleh Samiri sesungguhnya berasal dari Hathor dan Aphis, patung dewa

Mesir kuno yang berbentuk sapi betina yang telah lama disembah mereka

dan terkait dengan penyembahan kepada dewa matahari (The Sun God).

Walau demikian, pertolongan Allah yang telah menyelamatkan mereka

dari kejaran Fir'aun dan tentaranya dengan membelah lautan, tetap tidak
membuat Bani Israel sadar. Sebab itu, Allah kemudian mengutuk mereka

karena kesesatannya dan melarang Bani Israil untuk memasuki Tanah Suci

Palestina untuk beberapa tahun.

Ilmu-ilmu sihir yang dikuasai para pendeta tinggi Fir'aun, berikut

segala ritual dan kepercayaan ideologis di belakangnya, akhirnya menjadi

sebentuk kepercayaan Bani Israil yang diturunkan dari generasi ke

generasi lewat cara lisan yang disebut Kabbalah. Dari cara inilah kemudian

orang menamai kepercayaan kuno Bani Israil ini dengan sebutan Kabbalah.

Kepercayaan satanisme ini terus dipelihara dengan baik oleh mereka

hingga pada abad ke-21. Terbukti, Madonna, penyanyi pop terkenal

Amerika kelahiran Italia, mengaku dengan terus terang bahwa ia telah

menanggalkan kekristenannya dan menggantinya dengan Kabbalah.

Madonna adalah seorang pengikut Kabbalah. Madonna merupakan

sedikit orang yang secara jujur mengakui dirinya seorang Kabbalis.

Hubungan antara kisah-kisah Bani Israil dengan harta karun

Sulaiman sangatlah erat. Namun sebelum masuk dalam pembahasan

misteri harta karun ini, kita agaknya harus menelusuri tentang kisah dan

keberadaan Haikal Sulaiman dahulu, sebuah istana yang sangat megah dan

indah pada zamannya, yang diyakini banyak orang di muka bumi

menyimpan harta karun yang amat sangat banyak dan tak ternilai. Film

National Treasure (Walt Disney Picture; 2004) mengatakan bahwa harta
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karun tersebut dikatakan amat sangat banyak sehingga tidak akan mampu
untuk seorang raja pun memilikinya.

Alkisah, setelah dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang

memasuki tanah suci Palestina untuk beberapa lama, Bani Israil tetap tidak

mampu masuk Palestina setelah Musa wafat. Barulah pad a mas a Nabi
Daud Alaihissalam -ayah dari Nabi Sulaiman Alaihissalam - mereka bisa

memasuki Palestina dari Sinai dan menguasai Yerusalem. Ini terjadi sekitar

tahun 2000 SM. Walau demikian, tidak semua wilayah Palestina bisa

dikuasai mereka. Ketika Nabi Sulaiman berkuasa, kelompok-kelompok

Bani Israil ini tersebar di berbagai daerah dan mengelompokkan diri

menjadi kerajaan-kerajaan keci!. Merupakan satu kebiasaan di kalangan

Bani Israil untuk memanggil pemimpin mereka dengan sebutan 'Raja'.
Yang disebut kerajaan itu di masa Sulaiman hanyalah sebuah kota kecil

yang dikelilingi desa-desa sekitarnya. Sarna sekali bukan sebuah kerajaan
yang meliputi seluruh tanah Palestina. Di antara kerajaan tersebut,

kerajaan Samaria dan kerajaan Yahuda adalah yang terkenal. King of
Greece, Sargeus, pernah menyerbu Samaria pada tahun 576 SM.

Kerajaan yang agak besar dan istananya sangat megah pada
zamannya itu adalah kerajaan yang dipimpin King Solomon atau Nabi

Sulaiman yang berada di Yerusalem. Bagaimana sesungguhnya bentuk dan

rupa Istana Nabi Sulaiman yang membuat Ratu Balqis begitu terpesona
hingga melunturkan kesombongan dan meraih hidayah Allah? Al-Qur'an

menginformasikan dalam surat-suratnya tentang Haikal Sulaiman

tersebut. Diceritakan bahwa Sulaiman memiliki kerajaan serta istana yang

amat mengagumkan dan dengan arsitektur yang paling maju pada

zamannya. Berdasarkan kenyataan ini, para peneliti meyakini bahwa para

ahli tukang bangunan yang ada di dalam kerajaan Sulaiman adalah tukang
tukang terbaik di seluruh negeri.

Di istananya terdapat berbagai karya seni yang menakjubkan dan

enda-benda berharga, yang amat mempesona bagi siapa pun yang
:nenyaksikannya. Jalan masuk istananya saja terbuat dari kaca. Bal ini

ciimuat di dalam Al-Qur'an dalam Surat An-Naml ayat 44 di mana Ratu

3alqis merasa sangat takjub bercampur her an ketika pertama kali ingin
2lemasuki istana Sulaiman,
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"Dikatakanlah kepadanya: "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia

(Ratu Balqis) melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan

disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman: "Sesungguhnya

ia adalah istana licin terbuat dari kaea" . Berkatalah Bilqis: "Ya Tuhanku,

sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri

bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Sulaiman dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan

untuk berbicara dengan hewan. Allah juga menundukkan para mahluk

gaib sebangsa jin dan yang lainnya agar bisa diperintah oleh Sulaiman.

Mereka inilah yang banyak membawa harta karun dari dasar lautan dan

lainnya untuk Sulaiman. Tidak aneh, jika Haikal Sulaiman yang amat

megah tersebut dipenuhi dengan harta karun dalam berbagai bentuk dan

rupa. Surat An-Naml dengan rinci memaparkan tentang kisah Sulaiman.

Tahun 960SMistana atau kuil Sulaiman berdiri di Yerusalem. Setelah

mengalami pasang-surut, masa kejayaan dan juga kemundurannya, 370

tahun kemudian bangsa Babylonia yang dipimpin Raja Nebukadnezar II

menduduki Yerusalem dan menghancurkan kuil tersebut. Menyusul

kejatuhan Yerusalem, para tentara Babylonia menangkap dan menawan

orang-orang Yahudi dan membawa mereka ke Babylonia, keluar dari

Yerusalem. Dalam pengasingan di Babylonia inilah, pemuka-pemuka

Yahudi membesarkan hati kaumnya dengan membuat konsep "The Promise

Land" atau "Tanah Yang Dijanjikan". Para pemuka Yahudi ini berusaha

keras agar kaumnya benar-benar meyakini bahwa Yerusalem dan Palestina

merupakan tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Konsep

yang mengatakan bahwa Bani Israil adalah bangsa pilihan Tuhan dan

bangsa di luar Yahudi adalah manusia kelas dua, Ghoyim atau Gentiles,

yang diciptakan Tuhan untuk melayani seluruh kepentingan bangsa

Yahudi diduga kuat juga disusun di Babylonia ini.48]

Sejak itu, dalam perjalanannya mereka selalu berupaya untuk bisa

kembali ke Palestina dan menguasai Yerusalem. Namun mereka selalu

menemui kegagalan. Bahkan akibatnya perbuatan mereka ini justru

membuat mereka kian diawasi para penguasa. Orang-orang Yahudi

" William G. Carr; Yahudi Menggenggam Dunia; Pustaka Al-Kautsar; Pengantar Penterjemah; Cet.7;
2005;hal.19
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makin berpencar ke seluruh bumi, diaspora, untuk menyelamatkan diri

dari penindasan dan pengawasan para penguasa. Untuk menyelamatkan

diri, cita-cita, dan kepentingannya inilah, bangsa Yahudi akhirnya terbiasa

untuk bergerak di dalam lingkaran-lingkaran rahasia dan penuh

konspirasi.

Setelah berjalan beberapa tahun, kekuasaan Babylonia ini pun

kemudian tumbang setelah bangsa Persia di bawah komando Cyrus

menyerangnya dan berhasil merebut Yerusalem. Di bawah kekuasaan

Persia, Kuil Sulaiman kembali dibangun. Kekuasaan Persia pun tidak
bertahan lama dan digantikan dengan kekuasaan bangsa Romawi pada

tahun 160SM.Oleh Raja Herod (40-4SM),Kuil Sulaiman dibangun kembali

dan memberikan keleluasaan bagi orang-orang Yahudi untuk tinggal di

Yerusalem. Namun dasar orang-orang Yahudi ini memang tidak bisa

berterima kasih dan tidak pernah bersyukur, pada tahun 70 M, mereka

mengadakan pemberontakan terhadap Raja Romawi. Pemberontakan ini

berhasil dipatahkan oleh Raja Titus yang kemudian segera melakukan

pembersihan terhadap seluruh orang-orang Yahudi di Palestina dan
seluruh kekuasaan Romawi waktu itu. Kaum Yahudi dilarang kembali

masuk ke Palestina. Kuil Sulaiman pun dihancurkan oleh Titus.

Konon, dalam pemberontakan ini, sekelompok orang Yahudi

menjarah Kuil Sulaiman dan membawa kabur harta karun yang ada di sana

dan melarikannya ke sebuah temp at di Perancis Selat~n dengan menaiki
kapal-kapallayar yang membuang ~auh di Jaffa, melayari Lautan Tengah
dan berlabuh di Perancis Selatan. Menurut salah satu narasumber utama

Holy Blood, Holy Grail, bernama Pierre Plantard yang juga diyakini seorang
Grand Master Biara Sion di abad ke-21, harta karun itu telah ditemukan

di daerah pegunungan Pyrennes dan terlindung aman di tangan Biara

Sion. Diduga kuat, harta karun ini disembunyikan di daerah sekitar kuil
Templar di daerah Bezu. Juga ada pendapat, sebelum harta karun itu di

bawa ke Perancis, sebagiannya lagi sudah dibawa dan disimpan di Roma.

Film National Treasure menyatakan bahwa harta jarahan dari Kuil

Sulaiman tersebut sesungguhnya telah dibawa lari ke Amerika dan

disimpan rapat di bawah sebuah gereja ktmo di daerah Wallstreet, AS, dan

berada dalam lindungan para Freemason. Walau ada beberapa petunjuk,
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namun kepastian di mana harta itu disembunyikan hingga kini masih

menjadi salah satu misteri yang paling banyak diminati peneliti.

Walau demikian, Bani Israil yang lazim disebut kaum Yahudi

sekarang ini telah lama meyakini masih adanya harta karun Sulaiman

dalam jumlah yang teramat besar yang masih tersimpan dengan rapi di

suatu tempat di dalam lokasi bekas kuil tersebut. Mereka terus melakukan

pencarian sepanjang masa dari generasi ke generasi. Terlebih setelah

'sejarah yang gelap' seputar peristiwa penyaliban 'Yesus' yang penuh

dengan teka-teki dan kekontroversialannya seperti yang telah diungkap

dalam berbagai catatan sejarah dan buku-buku termasuk Holy Blood, Holy

Grail dan The Da Vinci Code.

Amat mungkin kekeras-kepalaan kaum Yahudi itu ada pembenar

annya, karena berdasar temuan Gulungan Laut Mati (The Dead Sea Scroll)

di gua Qumran, Yordania, terdapat 'Copper Scroll' (Gulungan Copper) yang

terkenal. Gulungan Copper itu telah dipecahkan sandinya di Universitas
Manchester pada tahun 1955-1956dan ternyata berisi petunjuk-petunjuk

yang jelas bahwa sejumlah emas-perak, bejana-bejana keramat, barang

barang yang tidak jelas kegunaannya, dan harta karun lainnya yang juga
misterius, yang berjumlah tidak kurang dari duapuluh empat timbunan,
terkubur di bawah Kuil Sulaiman.49]

Al-Qur'an menyebutkan bahwa Nabi Isa a.s. tidak pernah disalib,

dan yang disalib oleh tentara Romawi saat itu adalah seseorang yang

wajahnya diserupai dengan Nabi Isa. Nabi Isa Alaihissalam sendiri diangkat

oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan turun kembali ke bumi pada akhir
zaman untuk membela ketauhidan dan membenarkan ajaran yang dibawa
oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Yang digambarkan oleh Al-Qur'an ini sebenarnya juga diyakini

oleh orang-orang Kristen awal yang kini disebut sebagai Kristen

Unitarian, dengan tokohnya yang termashyur bernama Arius. Sebab itu,

mereka juga sering disebut sebagai kaum Arian. Selain kaum Arian,

sejumlah sekte dan kelompok Kristen maupun Yahudi juga membenarkan

49 Allegro; Treasure of the Copper Scroll; tanpa tahun ; hal.107.
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apa yang telah dideskripsikan Al-Qur'an. Mereka inilah yang terus

memelihara keyakinan tersebut dengan penuh kerahasiaan dan diam

diam hingga kini.

Namun yang tengah menjadi sorotan adalah adanya kelompok

sempalan Yahudi yang tidak mengakui Yesus disalib namun mereka

percaya bahwa Yesus ini diselamatkan oleh Yusuf Arimatea, dan hidup

puluhan tahun setelah peristiwa penyaliban di suatu temp at. Menurut

mereka pula, sebelum peristiwa itu terjadi, isteri Yesus yang bernama

Maria Magdalena dengan membawa The Holy Grail (cawan sud yang berisi
'darah' Yesus) telah dilarikan ke sua tu tempa t yang jauh. Mereka ini yakin

bahwa dalam pelariannya itu Maria Magdalena tengah membawa The Holy

Blood yang berasal dari darah daging Yesus sendiri di dalam

kandungannya (The Holy Grail). Maria Magdalena tengah hamil ketika
melarikan diri dari Yerusalem menuju Selatan Perancis. Grail di sini

menurut mereka bukanlah sebentuk bejana anggur atau piala, tetapi rahim

dari Maria Magdalena itu sendiri.

Sebab itulah, banyak berdiri kuil-kuil pemujaan The Black Madonna

(Sang Perawan Hitam) pada permulaan era kekristenan. Kuil-kuil tersebut

dibangun bukan dipenmtukan bagi Bunda Maria (The Holy Virgin, Perawan

Suci) tetapi kepada Maria Magdalena, yang digambarkan dalam bentuk

patung atau lukisan seorang ibu dan seorang anak kedl. Para ahli juga

banyak memperdebatkan bahwa berbagai katedral Gothik yang

menyerupai tiruan bentuk rahim yang besar dan terbuat dari batu tersebut

sebenarnya dipersembahkan kepada isteri Yesus, bukan Ibundanya. Buku

yang paling terkenal yang mengisahkan kehidupan Maria Magdalena di

P~rancis Selatan adalah karya Jacobus de Voragine berjudul Golden Legend

(1250). Di dalam bukunya, Voragine yang merupakan Uskup Agu.ng
Dominikan dari Genoa menyebut Maria Magdalena dengan sebutan

Illmunata sekaligus Illuminatrix yang memiliki arti 'Yang Tercerahkan' atau

'Sang Pencerah'. Di kemudian hari, sebutan atau gelar Maria Magdalena

ini dipakai sebagai nama bagi satu kelompok rahasia -salah satu pewaris

Templar: Illuminati.

Menurut The Da Vinci Code dan juga The Holy Blood and the Holy Grail,

organisasi Biarawan Sion memiliki tugas utama menjaga dan melindungi
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garis darah keturunan Yesus Kristus dan Maria Magdalena. Anak-anak

Yesus ini konon berwujud dalam satu dinasti bernama Dinasti

Merovingian yang berdiam di Perancis Selatan. Dinasti ini kemudian,

untuk menyelamatkan dirinya, melakukan kawin campur dengan dinasti

dinasti berpengaruh di Eropa lainnya.

The Oa Vinci Code memaparkan pertarungan an tara Biara Sion

melawan Opus Dei, organisasi resmi yang berada di bawah Vatikan yang

dikatakan memiliki tugas khusus untuk mengejar dan menghabisi seluruh

garis darah keturunan Yesus -ini digambarkan Brown dengan upaya pengejaran

Silas dan Uskup Manuela Aringarosa terhadap keluarga Sophie Neveu dan

membunuhnya, sehingga Sophie kecil harus dipelihara oleh kakeknya, Jacques

Sauniere yang kemudian juga dibunuh Silas dan berlanjut pada pengejaran

terhadap Sophie sendiri- sehingga kekuasaan Gereja Katolik di Tahta Suci

Vatikan tetap terpelihara. Menurut Opus Dei, juga seluruh sekte

kekristenan yang kini bersatu di bawah Vatikan dan juga kaum modernis,

berpendapat bahwa Yesus mewariskan gerejanya kepada Saint Peter.

Kemudian Saint Peter membangun Tahta Suci Vatikan yang berpusat di
Roma, bekas ibukota kekaisaran Romawi. Padahal Biarawan Sion

berpendapat bahwa Yesus tidak mewariskan gerejanya kepada Saint Peter

melainkan kepada Maria Magdalena, sang isteri. lnilah pangkal sebab

pertentangan mereka.

Godfroi de Bouillon dipercaya oleh para petinggi Yahudi sebagai

salah seorang yang memiliki darah keturunan Yesus. Hal ini nampaknya

-menurut Baigent- tidak disadari oleh Godfroi sendiri atau pun dirinya

memang tidak diberi tahu hal tersebut semata-mata demi keamanan

dirinya dan keluarganya secara lebih luas. Untuk menemukan bukti-bukti

yang lebih kuat, mungkin ini motivasi utama kedatangan para Templar ke

Yerusalem, dilakuk,an peneli tian dan penggalian pada tanah yang

dipercaya sebagai tempat berdirinya Kuil Sulaiman yang dilakukan secara

rahasia oleh para Templar. Harta karun itu diyakini lebih bernilai

ketimbang emas permata. Sekarang ini, Kuil Sulaiman hanya tersisa pada

lokasi "Tembok Barat" atau Tembok Ratapan.
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AWAL KNIGHTS TEMPLAR

Cerita yang paling popular mengenai Ksatria Templar sampai saat

ini mungkin adalah kisah 'Ivanhoe' karya Sir Walter Scott yang ditulis pada
tahun 1819. Dalam kisah anak-anak itu, sosok Ksatria Templar

digambarkan sebagai sekumpulan preman yang angkuh,lalim, munafik,

dan menghalalkan segala cara. lni adalah gambaran umum para pengkaji

masalah Templar dan Perang Salib.

Michael Baigent dan kawan-kawan mendeskripsikan Ksatria

Templar sebagai: sosok biarawan pejuang yang sangat menakutkan,

ksatria mistik berjubah putih, dan bersalib merah. Tapi, satu hal yang pasti,

Ksatria Templar adalah sosok pejuang yang memegang peranan terpenting
dalam Perang Salib. Pola dasar Perang Salib adalah pengerahan ribuan

pasukan perang untuk merebut Tanah Suci Palestina, yangbertempur dan
rela mati demi Kristus.50]

Tentang awal keberadaan Ksatria Kuil, The Holy Blood and the Holy

Grail mencatat bahwa catatan sejarah pertama ten tang kelompok yang
sarat diselimuti kabut misteri ini ditulis oleh seorang sejarawan bangsa

Jerman bernama Guillaume de Tyre yang menulis antara tahun 1175dan

1185. Saat itu merupakan puncak dari Perang Salib, ketika tentara Salib
berkuasa Tanah Suci Palestina setelah merebutnya dari bangsa Saracen

(kaum Muslimin) dan mendirikan Kerajaan Yerusalem, atau oleh kelompok

p'emplar sendiri disebut sebagai "Outremer", atau tanah yang jauh dari
lautan.

Menurut de Tyre, Order of the Poor Knights of Christ and of the Temple

of Solomon (Ordo Ksatria Miskin Pembela Kristus dan Kuil Sulaiman) atau
dalam bahasa latin disebut sebagai Paupers Commilitones Christi Templique

Solomonici didirikan pada tahun 111851. Hughues de Payens, bangsawan

...........
50 Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln; Holy Blood, Holy Grail; ha1.55
51 Beberapa literatur menyanggah tahun 1118, dan memastikan tahun berdirinya Ksatria Templar adalah

empat tahun sebelumnya, yakni tahun 1114. Pendapat ini berlandaskan pada sepucuk surat yang ditulis
Uskup Chartres kepada Count Campagne, sebelum keberangkatan Count tersebut ke Yerusalem di tahun
1114. Dalam suratnya Uskup tersebut antara lain menulis, "Kami telah mendengar bahwa ... sebelum
meninggalkan Yerusalem, Anda telah bersumpah untuk bergabung dengan 'Ia milice du Christ', Anda
berharap mendaftarkan diri untuk menjadi tentara gereja." Istilah 'La malice du Christ' merupakan
sebuah nama yang dipakai Ksatria Templar di masa-masa awal. Uskup Chartres sendiri meningal tahun
1115. Jadi pendapat ini yang agaknya lebih meyakinkan tentang kapan tahun berdirinya Knights Templar.
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dari Champagne dan pengikut seorang Count dari Champagne beserta

Godfroy de St. Orner disebut-sebut sebagai pendirinya. Suatu hari, tanpa

diminta, Hughues de Payens ini bersama delapan rekan ksatrianya

memperkenalkan diri di istana King Baldwin -Raja Yerusalem- yang

saudara lelakinya, Godfroi de Bouillon, telah mengalahkan Kota Suci

tercebut sembilan tahun yang lalu.

Di hadapan King Baldwin dan para pembesar lainnya, kesembilan

ksatria521itu menya takan siap menjaga keamanan jalan-jalan kedl dan jalan

raya yang biasa dilalui para peziarah dari kota pelabuhan Jaffa menuju

Kota Suci Yerusalem, jalur peziarah sepanjang 38 mil. Raja Baldwin begitu

terpesona dengan kesungguhan dan janji mereka sehingga mempercayai

kesembilan ksatria ini serta menyerahkan sayap istana sebelah kirinya

sebagai tempat tinggal para ksatria itu. Kamar-kamar para Ksatria

Templar yang diberikan oleh King Baldwin ternyata berdiri di atas Kuil
Sulaiman.

Di sini timbul pertanyaan, apakah memang King Baldwin yang

memberikan wilayah itu kepada mereka tanpa sengaja atau sekadar

kebetulan, atau para Ksatria Kuil itu yang meminta wilayah tersebut

dengan berbagai dalih. Dari 'markas' mereka yang dibangun di atas Kuil

Sulaiman itulah nama The Knights Templar muncul. Dari kamar-kamar itulah

secara diam-diam para Templar melakukan penggalian ke bawahnya guna

mencari harta karun yang diyakininya.

Menurut penelitian Lynn Picknett dan Olivia Prince, Hughues de

Payens dan kedelapan ksatria Templar lainnya sesungguhnya merupakan

anggota dari Gereja Yohanit (gereja yang mengakui Yohanes Pembaptis
sebagai Kristus, bukan Yesus).53J

Ksatria Templar ini merniliki banyak segel resrni, namun yang paling

popular adalah segel yang menggambarkan dua orang ksatria tengah

menunggang seek or kuda dari Bertrand de Blanchefort. Ada pendapat

yang menyatakan bahwa gambaran ini mewakili kondisi Ksatria Templar

52 Nama-nama kesembilan Ksatria Templar itu adalah: Hughues de Payens, Geoffrey de Saint Olmer,
Rossal, Gondamer, Geoffrey Bisol, Payen de Montdidier, Archambaud de Saint Agnat, Andre de
Montbard, dan Hugh Conte de Champagne (Harun Yahya; The Knights Templars;2002).

53 Lynn Picknett dan Olive Prince; The Templar Revelation; hal. 258.
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itu sendiri yang berjanji akan selalu hidup dalam kemiskinan. Namun

pendapat ini segera dibantah oleh yang lainnya, karena berdasarkan

banyak catatan sejarah Perang Salib, Ksatria Templar ini ternyata hidup

bergelimang harta dan bahkan organisasi inilah yang mendirikan lembaga

simpan-pinjam uang dan harta pertama di dunia yang di kemudian hari
dikenal sebagai sistem perbankan konvensional yang ada sekarang. Oleh

Paus, Ksatria Templar ini memang diberi kebebasan -dibanding or do

lainnya- untuk bisa memungut pajak dari wilayah yang dikuasainya. Bagi

sejarahwan yang mengarnini pandangan kedua, simbol dua orang ksatria

menunggang seekor kuda dinilai lebih sebagai simbol kekikiran Ksatria
Kuil tersebut, bukan kemiskinan.

Selain segel resmi, Ksatria Templar juga mempunyai motto

organisasi yang kalimatnya mencerminkan kebuasan mereka terhadap

musuh-musuhnya dalam Perang Salib, yakni kaum Muslim. Motto itu

berbunyi: "Rubet en sii sanguinis araborum" (Merahkan pedang agungmu
dengan darah orang Arab).

Alasan para Ksatria Templar untuk menjaga rute peziarah dari Jaffa

ke Yerusalem di hadapan King Baldwin oleh sejumlah sejarahwan

dianggap sangat mengada-ada. Bagaimana mungkin dengan hanya

mengandalkan sembilan orang - Templar mengaku tidak menambah

personilnya selama sembilan tahun sejak menempati sayap kiri Istana King

Baldwin- akari mampu menjaga keseluruhan rute ziarah tersebut yang

sangat panjang (38 mil), luas, dan terdiri dari bukit-bukit serta lembah.

Dan sesungguhnya, alasan utama para Templar pergi ke Yerusalem adalah

untuk melakukan penelitian dan penggalian harta karun yang diyakininya

begitu berharga yang tersimpan di bawah Kuil Sulaiman Kuno.54J

Sejarawan Prancis bernama Ghaetan de Laforge juga mempunyai

kesamaan pandangan. De Laforge menyatakan, "Tugas sebenarnya dari

sembilan ksatria itu adalah melakukan penyelidikan di daerah tersebut
untuk mendapatkan berbagai barang peninggalan dan naskah yang berisi
intisari dari tradisi-tradisi rahasia Yahudi dan Mesir kuno.S51

51 Christopher Knight and Robert Lomas: The Hiram Key; Arrow Books: 1997; hal.37
55 Delaforge; The Temp/ar Tradition in the Age of Aquarius; The Hiram Key; hal.37
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Apalagi setelah para peneliti, di antaranya Charles Wilson pada

abad ke-19, menemukan bukti-bukti arkeologis ketika melakukan riset

arkeologis di Yerusalem berupa jejak-jejak penggalian dan eskavasi di

bawah pondasi kuil tersebut. Menilik jenis dan bentuk alat-alat pengalian

tersebut dan beberapa peninggalan arkeologis lainnya, Wilson sampai

pada kesimpulan bahwa alat-alat tersebut merupakan peninggalan dari

Ksatria Templar. Peninggalan-peninggalan ini kemudian dijadikan salah
satu koleksi dari Robert Byrdon yang memang memiliki koleksi cukup

banyak tentang Templar.56]

Para peneliti menyatakan bahwa riset dan penggalian yang dilaku

kan para Templar ini menemukan hasil. Hal tersebut berangkat dari
catatan bahwa sejak di Yerusalem inilah, Ksatria Templar yang semula

berasal dari para ksatria Kristen ternyata di kemudian hari mengadopsi

suatu ajaran, filsafat, dan keyakinan yang sarna sekali berbeda dengan

Gereja. Sangat mungkin, selain harta benda yang diketemukan oleh para
Templar, ada sesuatu yang mengubah cara pandang Templar terhadap

kehidupan dan keyakinannya. Menurut sejumlah kalangan, 'sesuatu' itu

diyakini sebagai Kabbalah, sebuah ajaran mistik kuno yang berurat-akar
pada sejarah para Fir'aun di zaman Mesir kuno.

Pencarian terhadap harta karun ini sekilas bisa dilihat dalam film
"National Treasure' (2004),di mana para Ksatria Templar telah menemukan

gudang harta karun yang amat sangat besar dan berharga, di mana

dikatakan bahwa karena saking banyaknya maka harta karun ini bukanlah
milik seseorang bahkan untuk seorang raja pun.

Selain "National Treasure", film lain yang juga menggambarkan

keyakinan masyarakat umum di Barat tentang 'harta karun' ini bisa dilihat

di dalam" Indiana Jones and The Last Crusade" yang mengisahkan perburuan
The Holy Grail sebagai harta karun tersebut. Menurut Indiana yang

diperankan Harrison Ford, "The Holy Grail telah diamankan oleh Yusuf

Arimatea dan setelah itu kisahnya tidak terdengar lagi hingga seribu tahun

kemudian, ketika tiga orang Ksatria Templar menemukan The Holy Grail

itu di Kuil Sulaiman dan mereka mengamankannya hingga kini."

56 Charles Wilson; The Excavation of Jerusalem; The Hiram Key; ha1.38
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Pandangan bahwa para Templar ini mengalami perubahan orientasi

selama di Yerusalem tentu saja bisa diterima, walau juga harus

dipertanyakan kembali bahwa bukankah Ksatria Templar tersebut pergi

ke Yerusalem, menghadap King Baldwin dengan suatu dalih, lalu

diperbolehkan tinggal di atas kuil Sulaiman kuno, itu semua dimotivasi

oleh semangat pencarian harta harun atau sesuatu yang dianggap sangat

berharga? Jika demikian, sebenarnya para Templar itu sebelum pergi ke

Yerusalem, mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal

ini. Jadi, pandangan yang menyatakan para Templar ini mengalami

'perubahan keyakinan dan filsafat hidup' sejak berada di Yerusalem dan
menemukan 'sesuatu' agaknya patut ditinjau kembali.

Bukankah para Ksatria Templar itu pergi ke Yerusalem sudah dalam

kondisi in-mission? Apalagi jika kita menengok ke belakang Templar di

mana berdiri Orda Biara Sian yang juga tidak kalah misteriusnya. Walau

sulit untuk mencari pembuktiannya, namun banyak catatan dan literatur

meyakini bahwa keberadaan Biara Sian dan Ksatria Templar di Yerusalem

sesungguhnya adalah dalam rangka menjaga 'sesuatu yang paling

berharga' dan juga mencari 'sesuatu yang belum ditemukan' yang diyakini
mereka berada di bawah reruntuhan Kuil Sulaiman (Solomon's Temple).

Mereka diduga kuat tengah menjalankan misi suci yang diperintahkan

Majelis Tertinggi Ordo Kabbalah yang keberadaannya lebih rahasia dan

misterius, yang berada di atas para Sanhedrin -pendeta tertinggi Yahudi

sekali pun.

Apakah 'sesuatu' itu Cawan Suci (The Holy Grail) yang berisi darah

Yesus Kristus di mana menurut kepercayaan pagan Yahudi siapa pun yang
mendapatkannya akan menjadi panjang usia, kaya raya, berpengaruh, dan

memiliki kekuasaan atas semua bangsa di dunia? lnikah mativasi

sesungguhnya? Lalu bagaimana dengan kabar yang menyatakan bahwa

The Holy Grail itu sendiri adalah Maria Magdalena, perempuan bangsawan

yang dinikahi Yesus dan melahir kan keturunannya? Adakah di bawah Kuil

Sulaiman itu tertanam jasad searang Maria Magdalena? Pertanyaan demi

pertanyaan akan mengemuka tiada habisnya. Dan untuk mencari

jawabannya juga sangat sulit mengingat tidak ada literatur yang

mengetahui pash atau mencatatnya. Yang bisa dilakukan paling-paling
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adalah menarik hipotesis dari mosaik yang didapatkan. Dan susahnya lagi,

siapa pun tidak mengetahui secara pasti seberapa besar gambar yang harus

disusun dari mosaik-mosaik yang terus bermunculan dan diketemukan.

Guna mendapatkan gambaran yang relatif lebih baik tentang Ksatria

Templar, kita mau tidak mau harus menelusuri peristiwa Perang Salib,

sebuah peristiwa yang berjalan dalam rentang waktu yang cukup lama dan

memiliki arti yang sangat besar dalam hubungan antara Islam dengan

Kristen, bahkan hingga hari ini. Dalam Perang Saliblah nama Ksatria

Templar muncul pertama kali dan menjadi begitu terkenal, baik karena

misterinya maupun karena sikapnya yang sungguh-sungguh haus darah.

Perang Salib yang diawali dengan pidato berapi-api Paus Urban II tidak

bisa terpisah dari peristiwa penyerahan kunci kota suci Yerusalem dari

Uskup Sophronius kepada Khalifah Umar bin Khattab yang berjalan

dengan sangat damai. Walau demikian, penyerahan ini menimbulkan

dendam kesumat Barat terhadap umat Islam, yang kian bertambah ketika

mereka terpojok dan tidak mampu memenangkan pertempuran melawan

kaum Muslimin di akhir episode Perang Salib. Dendam ini terbawa ke

dalam alam bawah sadar Barat dan mengendap hingga kini.

PEMBEBASAN YERUSALEM

Sekitar empat abad sebelum Perang Salib pertama meletus, setelah

terjadinya perang Yarmuk, pasukan kaum Muslimin meneruskan ekspedisi

pembebasan wilayah-wilayah ke seluruh negeri. Pasukan induk kaum

Muslimin yang berada di bawah komando Abu Ubaidah dan Khalid bin

Walid meneruskan gerakan mereka ke bagian utara negeri Syam,57J

sementara itu beberapa kontingen pasukan Islam di bawah komando

Amru bin Ash dan Syurahbil tetap bertahan di wilayah selatan negeri
Syam, yang meliputi Yordania dan Palestina.

Mengetahui induk pasukan Islam bergerak meninggalkan Yarmuk,

Artabunus, Gubernur Imperium Romawi Timur, Bizantium, yang kala itu

merupakan salah satu negara super power dunia di samping Imperium

57 Pada abad ke-7 hingga kehadiran kolonialisme Inggris di Timur Tengah pada abad ke-19 meliputi wilayah
Palestina, Yordania, dan Suriah.
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Persia, menghimpun pasukannya kembali di Ajnadin untuk mengadakan

serangan balasan gun a mengusir pasukan Muslim yang masih ada di

Suriah. Pertarungan Palagan Ajnadin yang berlangsung sampai di

penghujung tahun 636M berlangsung dengan sangat ganas dan akhirnya

dimenangkan oleh pasukan Muslim. Artabunus dan sisa pasukannya
kabur ke Yerusalem.

Dari Ajnadin, pasukan Muslim bergerak ke seluruh penjuru Yordania

dan Palestina. Kota-kota Sabtah, Gaza, Nablus, Bait-Jibril, dan lainnya

berhasil dibebaskan oleh pasukan Muslim. Pembebasan Yerusalem tinggal

menunggu waktu. Kota suei bagi tiga agama itu dipertahankan dengan

sangat kuat. Kota Yerusalem dikelilingi tembok tinggi yang kokoh dan di
bagian luarnya digali parit-parit yang dalam dan terjal. Jika musuh

menyerang, maka parit-parit iu akan segera diisi dengan minyak panas

atau sulfur yang membara. Siapa pun yang menyerang Yerusalem, maka

ia pasti akan mendapatkan kerugian yang amat banyak.

Saat pasukan Muslim mendekati Yerusalem di awal tahun 637 M,

musim dingin masih menusuk tulang. Walau demikian, pengepungan

terhadap kota ini terus dilakukan dengan sangat ketat. Amru bin Ash,

panglima Muslim di wilayah selatan, tidak tega membiarkan pasukannya

berlama-Iama mengepung Yerusalem dalam kondisi kedinginan seperti

itu. Ia ingin operasi pembebasan Yerusalem eepat dituntaskan. Amru bin

Ash lalu menulis sepueuk surat minta bala-bantuan kepada panglima Abu
Ubaidah di Suriah. Saat itu, seluruh utara Suriah sudah dibebaskan

pasukan Muslim hingga Abu Ubaidah dengan eepat bisa mengirimkan

pasukan bantuan guna mendukung gerak pasukan Islam di wilayah
Selatan.

Berita kedatangan bala bantuan kepada pasukan Muslim yang

tengah mengepung kota membuat pasukan dan warga Kristen dan

Yahudi yang berdiam di dalam kota menjadi eiut. Mengingat kedudukan

Yerusalem sebagai kota suei, sebenarnya pasukan Muslim enggan

menumpahkan darah di kota itu. Sementara kaum Kristen yang

mempertahankan kota itu juga sadar mereka tidak akan mampu menahan

kekuatan pasukan Muslim. Menyadari memperpanjang perlawanan

hanya akan menambah penderitaan yang sia-sia bagi penduduk
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Yerusalem, maka Patriarch Yerusalem, Vskup Agung Sophronius

mengajukan perjanjian damai. Permintaan itu disambut baik Panglima

Amru bin Ash, sehingga Yerusalem direbut dengan damai tanpa

pertumpahan darah setetes pun.

Walau demikian, Vskup Agung Sophronius menyatakan kota suci itu

hanya akan diserahkan ke tangan seorang tokoh yang terbaik di antara

kaum Muslimin, yakni Khalifah Vmar bin Khattab Radhiyallahll Anhu.

Sophronius menghendaki agar Amirul Mukminin tersebut datang ke

Yerusalem secara pribadi untuk menerima penyerahan kunci kota sud

tersebut. Biasanya, hal ini akan segera ditolak oleh pasukan yang menang.

Namun tidak demikian yang dilakukan oleh pasukan kaum Muslimin. Bisa

jadi, warga Kristen masih trauma dengan peristiwa direbutnya kota

Yerusalem oleh tentara Persia dua dasawarsa sebelumnya di mana

pasukan Persia itu melakukan perampokan, pembunuhan, pemerkosaan,

dan juga penajisan tempat-tempat suci. Walau orang-orang Kristen telah

mendengar bahwa perilaku pasukan kaum Muslimin ini sungguh-sungguh
berbeda, namun kecemasan akan kejadian dua dasawarsa dahulu masih

membekas dengan kuat. Sebab itu mereka ingin jaminan yang lebih kuat
dari Amirul Mukminin sendiri.

Panglima Abu Ubaidah memahami psikologis pend uduk Yerusalem

tersebut. Ia segera meneruskan permintaan tersebut kepada Khalifah

Vmar La yang berada di Madinah. Khalifah Vmar segera menggelar rapat

Majelis Syuro untuk mendapatkan nasehatnya. Vtsman bin Affan

menyatakan bahwa Khalifah tidak perlu memenuhi permintaan itu karena

pasukan Romawi Timur yang sudah kalah itu tentu akhirnya juga akan

menyerahkan diri. Namun Ali bin Abi Thalib berpandangan lain. Menurut

Ali, Yerusalem adalah kota yang sarna sucinya bagi umat Islam, Kristen,

dan Yahudi, dan sehubungan dengan itu, maka akan sangat baik bila
penyerahan kota itu diterima sendiri oleh Amirul Mukminin. Kota suci itu

adalah kiblat pertama kaum Muslimin, tempat persinggahan perjalanan

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada malam hari ketika beliau berisra'

dan dari kota itu pula Rasulullah bermi' raj. Kota iht menyaksikan hadirnya

para anbiya, seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Vmar

akhirnya menerima pandangan Ali dan seger a berangkat ke Yerusalem.
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Sebelum berangkat, Umar menugaskan Ali untuk menjalankan fungsi dan

tugasnya Madinah selama dirinya tidak ada.

Kepergian Khalifah Umar hanya ditemani seorang pelayan dan

seekor unta yang ditungganginya bergantian. Ketika mendekati Desa

Jabiah di mana panglima dan para komandan pasukan Muslim telah

menantikannya, kebetulan tiba giliran pelayan untuk menunggang unta

tersebut. Pelayan itu menolak dan memohon agar khalifah mau

menunggang hewan tersebut. Tapi Umar menolak dan mengatakan bahwa

sa at itu adalah giliran Umar yang harus berjalan kaki. Begitu sampai di

Jabiah, masyarakat menyaksikan suatu pemandangan yang amat ganjil

yang belum pernah terjadi, ada pelayan duduk di atas unta sedangkan

tuannya berjalan kaki menuntun hewan tunggangannya itu dengan

mengenakan pakaian dari bahan kasar yang sangat sederhana. Lusuh dan

berdebu, karena telah menempuh perjalanan yang amat jauh.

Di Jabiah, Abu Ubaidah menemui Khalifah Umar. Abu Ubaidah

sangat bersahaya, mengenakan pakaian dari bahan yang kasar. Khalifah

Umar amat suka bertemu dengannya. Namun ketika bertemu dengan

Yazid bin Abu Sofyan, Khalid bin Walid, dan para panglima lainnya yang

berpakaian dari bahan yang halus dan bagus, Umar tampak kurang senang

karena kemewahan amat mudah menggelincirkan orang ke dalam

kecintaan pada dunia.

Kepada Umar, Abu Ubaidah melaporkan kondisi Suriah yang telah

dibebaskannya itu dari tangan Romawi Timur. Setelah itu, Umar

menerima seorang utusan kaum Kristen dari Yerusalem. Di tempat itulah

Perjanjian Aelia (istilah lain Yerusalem) dirumuskan dan akhirnya setelah

mencapai kata sepakat ditandatangani. Berdasarkan perjanjian Aelia itulah

Khalifah Umar r.a menjamin keamanan nyawa dan harta benda segenap

penduduk Yerusalem, juga keselamatan gereja, dan tempat-tempat suci

lainnya. Penduduk Yerusalemjuga diwajibkanmembayarjizyahbagi yang

non-Muslim. Barangsiapa yang tidak setuju, dipersilakan meninggalkan

kota dengan membawa harta-benda mereka dengan damai. Dalam

perjanjian itu ada butir yang merupakan pesanan khusus dari pemimpin

Kristen yang berisi dilarangnya kaum Yahudi berada di Yerusalem.

,
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Ketentuan khusus ini berangsur-angsur dihapuskan begitu Yerusalem

berubah dari kota Kristen jadi Kota Muslim.

Perjanjian Aelia secara garis besar berbunyi: "lnilah perdamaian yang

diberikan oleh hamba Allah 'Umar, Amirul Mukminin, kepada rakyat Aelia: dia

menjamin keamanan diri, harta benda, gereja-gereja, sa lib-sa lib mereka, yang sakit

maupun yang sehat, dan semua aliran agama mereka. Tidak boleh mengganggu

gereja mereka baik membongkarnya, mengurangi, maupun menghilangkannya

sama sekali, demikian pula tidak boleh memaksa mereka meninggalkan agama

mereka, dan tidak boleh mengganggu mereka. Dan tidak boleh bagi penduduk Aelia

untuk memberi tempat tinggal kepada orang Yahudi."

Setelah itu, Umar melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Lagi

lagi ia berjalan seperti layaknya seorang musafir biasa. Tidak ada

pengawal. Ia menunggang seekor kuda yang biasa, dan menolak
menukarnya dengan tunggangan yang lebih pantas.

Di pintu gerbang kota Yerusalem, Khalifah Umar disambut Partiarch

Yerusalem, Uskup Agung Sophronius, yang didampingi oleh pembesar
gereja, pemuka kota, dan para komandan pasukan Muslim. Para

penyambut tamu agung itu berpakaian berkilau-kilauan, sedang Umar

hanya mengenakan pakaian dari bahan yang kasar dan murah.

Sebelumnya, seorang sahabat telah menyarankannya untuk mengganti
dengan pakaian yang pantas, namun Umar berkata bahwa dirinya

mendapatkan kekuatan dan statusnya berkat iman Islam, bukan dari

pakaian yang dikenakannya. Saat Sophronius melihat kesederhanaan
Umar, dia menjadi malu dan mengatakan, "Sesungguhnya Islam

mengungguli agama-agama mana pun."

Di depan The Holy Sepulchure (Gereja Makam Suci Yesus), Uskup

Sophronius menyerahkan kunci kota Yerusalem kepada Khalifah Umar r.a.

Setelah itu Umar menyatakan in gin diantar ke suatu tempat untuk

menunaikan shalat. Oleh Sophronius, Umar diantar ke dalam gereja
tersebut. Umar menolak kehormatan itu sembari mengatakan bahwa

dirinya takut hal itu akan menjadi preseden bagi kaum Muslimin generasi

berikutnya untuk mengubah gereja-gereja menjadi masjid. Umar lalu

dibawa ke tempat di mana Nabi Daud Alaihissalam konon dipercaya shalat

dan Umar pun shalat di sana dan diikuti oleh umat Muslim. Ketika orang-
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orang Romawi Bizantium menyaksikan hal tersebut, mereka dengan

kagum berkata, kaum yang begitu taat kepada Tuhan memang sudah

sepantasnya ditakdirkan untuk berkuasa. "Saya tidak pernah menyesali

menyerahkan kota suci ini, karena saya telah menyerahkannya kepada

ummat yang lebih baik ... ," ujar Sophronius.

Umar tinggal beberapa hari di Yerusalem. Ia berkesempatan

memberi petunjuk dalam menyusun administrasi pemerintahan dan yang

lainnya. Umar juga mendirikan sebuah masjid pada suatu bukit di kota suci

itu. Masjid ini sekarang disebut sebagai Masjid Umar. Pada upacara

pembangunan masjid itu, Bilal Radhiyallahu Anhu -bekas budak berkulit

hitam yang sangat dihormati Khalifah Umar melebihi dirinya-diminta

mengumandangkan adzan pertama di bakal tempat masjid yang akan

didirikan, sebagimana adzan yang biasa dilakukannya ketika Rasulullah

masih hidup. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat, Bilal

memang tidak mau lagi mengumandangkan adzan. Atas permintaan

Umar, Bilal pun melantunkan adzan untuk menandai dimulainya

pembangunan Masjid Umar. Saat Bilal mengumandangkan adzan dengan

suara yang mendayu-dayu, Umar dan kaum Muslimin meneteskan

airmata, teringat saat-saat di mana Rasulullah masih bersama mereka.

Ketika suara adzan menyapu bukit dan lembah Yerusalem, penduduk

terpana dan menyadari bahwa suatu era baru telah menyingsing di kota
suci tersebut.

PERANG SALIS

Walau demikian, penyerahan kota suci Yerusalem oleh Uskup

Agung Sophronius yang mewakili Gereja Katolik Romawi Bizantium

(Timur), diam-diam telah menimbulkan dendam di dada Gereja Katolik

Romawi Barat. Perjanjian Aelia yang menancapkan perdamaian antara

umat Islam dengan umat Kristen ternyata tidak langgeng. Paus Urbanus

II-lah bersama Peter si Pertapa (Peter the Hermit) yang mengakhiri

perdamaian itu dan menggali kapak peperangan dengan mengirimkan

ekspedisi tentara Salib pertama ke Yerusalem untuk merebut kota suci itu
dari tangan kaum Muslimin.
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Nama Paus Urban II begitu dikenal dalam sejarah Gereja maupun

dunia. Pidatonya yang begitu berapi-api pada tahun 1095 di Clermont,

Tenggara Perancis, sangat fenomenal karena mengakhiri masa perdamaian

panjang antara Dunia Kristen dengan Dunia Islam dengan menyerukan

Perang Salib. Paus Urban IIberteriak, "Deus Vult!" Inilah kehendak Tuhan!

Maka ratusan ribu orang-orang Kristen Eropa tumpah-ruah menjadi

tentara salib dan berbondong-bondong mengalir menuju ke Yerusalem

yang hanya dihalangi Lautan Tengah.

Mengapa tiba-tiba Paus Urban II mengobarkan Perang Salib?

Mengapa seruan yang sebenarnya mengerikan ini begitu disambut dengan

gemuruh oleh orang-orang Kristen di Eropa? Benarkah motivasi orang

orang Kristen -clan Paus Urban II sendiri- adalah murni ingin merebut

Kota Suci Yerusalem dari kekuasaan orang-orang Islam? Benarkah Perang

Salib semata didasari iman Kristiani? Lantas siapa sebenarnya Peter si

Pertapa yang mendampingi Paus Urban II dan memprovokasinya?

Adakah Peter si Pertapa merupakan salah seorang anggota cikal bakal

Ordo Sion? Adakah Peter merupakan sese orang suruhan dari Majelis

Tertinggi Ordo Kabbalah? Pertanyaan ini akan membawa kita menelusuri

sebuahkisah yang terjadidi tahun 1070,duapuluhsembilan tahunsebelum

Perang Salib I dikobarkan.

Suatu hari, ketenangan dan kesunyian yang ada di sekitar

Hutan Ardennes, Belgia, terusik dengan bunyi gemuruh derap

puluhan ekor kuda yang berlari kencang. Debu-debu beterbangan ke

udara. Burung-burung mengepakkan sayap keluar dari sarang.

Hewan-hewan kecil berlarian menghindari jalan tanah yang penuh

dilalui kuda-kuda yang berlari dengan cepat. Satu kesatuan biarawan

khusus dari Calabria, Italia selatan, pimpinan Ursus tiba di dekat

hutan. Hutan Ardennes merupakan bagian dari kekuasaan Godfroi de

Bouillon. Setibanya di tempat itu, biarawan-biarawan dari Calabria

yang dipimpin seorang tokoh keturunan Dinasti Merovingian

langsung mendapat sambutan hangat dari Duchess of Lorraine. Bahkan

oleh penguasa daerah itu, para biarawan dari Calabria tersebut

diangkat menjadi pemimpin. Duchess of Lorraine adalah ibu angkat
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dari Godfroi de Bouillon yang bernama Mathilde de Toscane

(Mathilda dari Tuscany).581

Masih menurut The Holy Blood and the Holy Grail, para biarawan

tersebut diberi sebidang tanah dari Mathilde yang terletak di Orval, tidak

jauh dari Stenay, sebuah tempat di mana Dagobert II dibunuh lima abad
silam. Di atas tanah tersebut didirikan sebuah gereja yang dipergunakan

sebagai tempat tinggal mereka. Tigapuluh delapan tahun kemudian, 1108,

para biarawan dari Calabria tersebut meninggalkan gereja dan Ardennes
secara misterius. Menurut penduduk setempat, konon mereka kembali ke
Calabria. Pad a tahun 1131, Orval menjadi salah satu tanah milik Saint

Bernard. Kedatangan para ksatria misterius ini disambut layaknya

saudara dekat yang sudah lama tidak bertemu oleh tuan rumah, Mathilde
de Toscane. Para Biarawan dari Calabria ini sangatlah mungkin kelompok

dari Ordo Putih Kabbalah, seperti halnya Godfroi de Bouillon.

Sebelum meninggalkan Orval, para biarawan Callabria ini sempat

memasukkan salah satu anggotanya, Peter si Pertapa, ke dalam kehidupan

keluarga Mathilde de Toscane. Peter menjadi pembimbing ruhani sekaligus

penasehat Godfroi de Bouillon. Dengan cepat Peter diterima oleh petinggi

Gereja. Pada tahun 1095, bersama Paus Urbanus II, Peter memberikan

khotbahnya yang berapi-api yang menekankan pentingnya Dunia Kristen

mengakhiri perjanjian damai dengan Kaum Muslimin dan mengobarkan

Perang Salib guna merebut kembali Kota Suci Yerusalem. Sejarah telah

mencatat, salah satu pencetus Perang Salib selain Paus Urbanus II adalah

Peter si Pertapa.

Latar belakang peristiwa yang terjadi dalam Dunia Kristen sebelum

Paus Urbanus II dan Peter mengeluarkan pidato yang menghendaki

Perang Salib digelorakan, patut dilihat. Pada tahun 1054,lebih kurang 40
tahun sebelum Perang Salib diserukan, Gereja Katolik dilanda perpecahan

besar (Schisma) yang mengancam otoritas gereja ini menjadi dua bagian:

Gereja Katolik Barat yang berkedudukan di Vatikan, dan Gereja Katolik

Timur yang berkedudukan di Konstantinopel. Yang pertama di kemudian

Michael Baigent. Richard Leigh, Henry Lincoln; Holy Blood, Holy Grail; hal. 124.
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hari sering disebut sebagai Gereja Katolik Roma, dan yang kedua dikenal

sebagai Gereja Katolik Ortodoks.

Para petinggi Vatikan termasuk Paus Urbanus II terlibat sangat aktif

dalam polemik hak penobatan (Controversi Investiture). Selain itu, Gereja

Katolik Ortodoks yang berada di wilayah kekuasaan kekaisaran Romawi

Bizantium dianggap sebagai batu ganjalan bagi Katolik Roma dan Eropa

Barat untuk melakukan perdagangan secara langsung dengan kawasan

timur yakni Dunia Islam.

Faktor lain yang juga menjadi latar belakang Perang Salib adalah

anggapan bahw a Palestina merupakan hak milik Dunia Kristentbagian dari

negeri-negeri Kristen (The Christendom). Palestina saat itu tengah berada

dalam kekuasaan umat Islam di bawah Dinasti Seljuk. Terlebih setelah

kemenangan Dinasti Seljuk atas Romawi Bizantium dalam Perang

Manzikert pada tahun 1071/ Kaisar Romawi Timur Alexei Comnenus

merasa posisinya kian terjepit. Kepentingan Eropa ini, merebut Yerusalem,

ternyata sarna dengan kepentingan dari Ordo Kabbalah yang hendak

kembali menguasai Palestina guna mendirikan kembali Haikal Sulaiman

sebagai Tahta Suci kepercayaan paganis mereka. Mereka percaya, Sulaiman

adalah sahabat para Iblis termasuk Lucifer, sebab dalam kitab-kitab Ilahiah

pun disebutkan bahwa setan termasuk bagian dari tentaranya Nabi

Sulaiman a.s., selain bangsa jin. Penjaga harta karun Haikal Sulaiman saja

disebut sebagai Asmodeus, setan penjaga harta karun. Sebab itu, lewat

perantaraan Peter Sang Pertapa, Ordo Kabbalah memprovokasi Paus

Urbanus II agar mengakhiri perjanjian damai Aelia dan mengobarkan

Perang Salib.

Sangat kebetulan, saat itu Kaisar Alexius Comnenus sangat

memerlukan per~olongan. Ia lalu teringat kejadian beberapa tahun

sebelumnya, saat itu serombongan ksatria dari Barat pimpinan Pangeran
Robert de Flanders kembali dari Palestina dan melewati Bizantium. Kaisar

Comnenus merasa sangat takjub melihat para ksatria ini yang diyakininya

telah memiliki pengalaman tempur yang memadai. Sebab itu, Kaisar

Alexei Comnenus segera melayangkan surat permintaan bala bantuan

kepada Paus Urbanus II. Ia memerlukan setidaknya 1200orang pasukan.
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Ketika surat permohonan bantuan dari Kaisar Alexei Comnenus

sampai di tangannya, Paus Urbanus II sangat bergembira. Paus memang

sejak lama memikirkan bagaimana upaya menyingkirkan 'Paus'

saingannya dalam Controversi Investitur. Dengan adanya surat ini, maka

terbukalah kesempatan Paus Urbanus II untuk mengirimkan pasukan

perang ke timur. Didampingi Peter si Pertapa, Paus Urbanus II segera

menggelar satu pertemuan di Aurillac, Perancis, dan dengan berapi-api

Paus Urbanus II menyatakan bahwa sekaranglah saatnya bagi D~ll1ia
Kristen untuk mengangkat senjata memerangi Kesultanan Turki Seljuk.

Dalam pidatonya itu, Paus Urbanus II menggunakan kata-kata yang

menggugah orang-orang Kristen Barat agar merebut kembali Yerusalem

dari apa yang dikatakannya sebagai pendudukan oleh umat Islam yang

dianggapnya kaum penyembah berhala, yang menyembelih orang-orang
Kristen, dan menghancurkan gereja-gereja di Yerusalem. Semuanya ini

sebenarnya dusta belaka. Iman Kristiani ditekankan. Paus juga menjanjikan

kepada siapa pun yang ikut dalam penyerangan angkatan salib akan

menerima ampunan atas segala dosa mereka dan 'mahkota' yang besar dan

agung di surga kelak jika terbunuh. Paus Urbanus II berkali-kali

menegaskan hal itu dan mengatakan jika itu semua ada di dalam tangannya

sebagai pewaris Tahta Suci Santo Petrus.

Pidato Paus Urbanus II yang penuh hasutan itu seger a disambut

gegap-gempita oleh khalayak. Paus Urbanus II menyembunyikan maksud

sebenarnya dari pidatonya tersebut yang sesungguhnya ingin

menyingkirkan saingannya di Timur dan memasukkan Gereja Katolik

Timur ke dalam kekuasaan Gereja Katolik Barat. Selain itu, Paus Urban

II juga menyadari bahwa orang-orang Eropa yang berada di wilayah

Perancis, Inggris, Spanyol, Italia, dan sebagainya sesungguhnya telah

jemu dengan konflik antar sesama, dengan para tuan tanah, dengan

masyarakat feodal, dengan para perampok, dan lainnya. Orang Eropa

sudah jemu dengan segalanya ini. Roda perekonomian pun berjalan

statis karena jalur perdagangan ke kawasan Timur tersendat oleh

keberadaan Gereja Katolik Bizantium. "Mereka memerlukan musuh

bersama," demikian pikir Paus Urbanus II. Maka dengan 'kata-kata

berapi sedikit' sudah cukup untuk membuat orang-orang Eropa ini
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bersatu untuk bersama-sama menyusuri selatan Eropa dan

menyeberangi Lautan Tengah menuju Yerusalem.

Donald Queller, seorang professor sejarah dari Universitas Illinois

AS, menyatakan, "Ksatria-ksatria Perancis menginginkan lebih banyak tanah.

Pedagang-pedagang Italia berharap untuk mengembangkan perdagangan di

pelabuhan-pelabuhan Timur Tengah ... Sejllmlah besar orang-orang miskin

bergabung dengan ekspedisi sek!!dar llntuk melarik!!n diri dari kerasnya kehidupan

sehari-hari merek!!. "591 Sepanjang jalan menuju Yerusalem, gerombolan yang

serakah, buas, dan sama sekali tidak terorganisir dengan baik, ini

melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi

dan Islam. Betapa serakahnya mereka kepada harta, mereka bahkan

membelah perut-perut korbannya dengan pedang untuk menemukan

emas dan permata yang menurut mereka mungkin sekali telah ditelan

sebelum pergi berperang.

Bahkan karena keserakahannya ini, satu ironis dalam sejarah Perang

Salib terjadi. Pasukan Salib ini tanpa sesal telah melakukan perampokan

sebuah kota Kristen di Konstantinopel pada Perang Salib IV. Mereka

masuk ke dalam gerej a dan mel ueu ti da un-da un emas dari 1ukisan-l ukisan

dinding Kristiani di Gereja Hagia Sophia, sebuah Gereja· Kristen

Byzantium. Beberapa benda berharga yang biasa dipakai saat kebaktian

pun diambil mereka. Gereja pun ditinggalkan dalam keadaan haneur

porak-poranda.

Pada tahun 1097, sekitar 150.000 orang, sebagian dari Jerman dan

Normandia, dikerahkan dalam tiga angkatan di bawah pimpinan Godfroi

de Bouillon, Raja Bohemond, dan Raja Raymond. Mereka bertemu di

Konstantinopel. Ketika Godfroi de Bouillon berangkat ke Yerusalem,

dirinya ditemani sekelompok orang tak dikenal yang bukan sekadar

tentara tetapi juga berperan sebagai penasihat dan administrator.

Untuk menggalang lebih banyak pasukan perang, Paus Urbanus II

menyerukan kepada kaum sekular Eropa untuk bergabung dengan

mereka. Selain janji-janji surga; Paus juga menjamin Gereja akan melindungi

kekayaan para bangsawan selama kepergian mereka ke Yerusalem. N amlffi

>l World Book Encyclopedia; Crusade; Donald E. Queller, Ph.D, Contributor; Wolrd Book; 1998.
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barangsiapa ada yang tidak mau menunaikan tugas ini, maka Gereja akan

menghukum mereka.

Angkatan Perang Salib I ini terdiri dari tiga kelompok: Kelompok

pertama dipimpin Godfroi of Bouillon dari Lorraine dan saudaranya,
Baldwin. Godfroi ini berdarah Yahudi dan ada yang menyebutkan bahwa

Godfroi memeluk agama Kristen hanya sebagai upaya menyelamatkan diri

agar tidak dikejar-kejar oleh Gereja. Kelompok kedua dipimpin
Bohemond dari Normandia. Malah ada pula keterangan bahwa Godfroi

ini sesungguhnya merupakan seseorang yang diutus Majelis Tinggi Ordo

Kabbalah untuk menguasai Yerusalem. Pasukan yang ketiga dipimpin

Raymond IVdari Province, Perancis yang didampingi utusan pribadi Paus,
Uskup Adheman. Raymond juga mengingatkan Paus akan pentingnya

bantuan angkatan laut dari Genoa. Paus Urbanus II kemudian mengirim

surat kepada Genoa dan segera mengirimkan sekitar duabelas kapal
perang untuk mendukung pergerakan angkatan Salib ini.

John J. Robinson60J sependapat dengan Donald E. Queller yang

menyatakan tidak sepenuhnya motivasi orang Kristen pergi berperang
adalah semata didasari iman Kristiani. Namun lebih didasari oleh tuntu tan

ekonomi dan mencari penghidupan yang lebih baik. Robinson malah

menyinggung tentang Panger an Emich von Leiningen, seorang Kristen

yang taat karena di tubuhnya terdapat tanda lahir yang menyerupai tanda

salib. "Daging tubuh ini berasal dari ilahiah," demikian Emich. Dalam

perjalanannya menuju Yerusalem, pada bulan Mei 1096 Emich dan

pasukam1ya melewa ti kota kecil Worms yang banyak dihuni orang Yahudi.
Mereka melakukan perampokan terhadap rumah-rumah itu dan terhadap

orang Yahudi yang tidak mau mas uk Kristen maka mereka langsung

membunuhinya. Sebelumnya, Emich juga telah melakukan'hal yang sarna

di kota Speyer. "Merekalah kaum yang bertanggung jawab atas kematian

dan penyaliban Yesus, karena itu mereka pantas untuk mati atau bertaubat

menjadi Kristen," demikian Robinson mengutip pernyataan Emich.

Konstantinopel merupakan kota tempat bertemunya ketiga pasukan

salib ini. Kaisar Alexius Comnenus menyatakan semuanya harus tunduk

JohnJ. Robinson; Born in Blood: The Lost Secrets of the Freemasonry; M. Evans & Co; NY; 1989.
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padanya. Awalnya Godfroi dan Raymond menentangnya, namun

akhirnya menyepakati hal itu.

Pada permulaan 1097 tentara Salib mulai menyeberangi Selat

Bosphorus bagai air bah. Mereka berkemah di Asia Kecil yang saat itu

dikuasai Dinasti Seljuk, Asley Arsalan. Mula-mula mereka mengepung

pelabuhan Nicea selama sebulan sampai jatuh ke tangan tentara Salib pada

18 Juni 1097. Ini berarti Bizantium telah merebut kembali apa yang telah
dikuasai dari Antiokia selama enam tahun. Tentara Bizantium di bawah

pimpinan Kaisar Comnenus mengadakan perundingan dengan penguasa

kaum Muslimin seputar penyerahan kota itu kepadanya, dengan jaminan

muslim Turki akan diselamatkan. Ini mengejutkan tentara Salib karena
didahului oleh kelihaian Kaisar Bizantium ini.

Tentara Salib terus maju. Pertempuran di Darylaeum meluas ke

tenggara Nicea sampai akhir 1097. Tentara Salib meraih kemenangan
karena Seljuk dalam kondisi lemah. Mereka berhasil memasuki selatan

Anatolia dan Provinsi Torres. Di bawah pimpinan King Baldwin I, mereka
mengepung Ruha yang pend ud uk Armenianya beragama Kristen. Rajanya,

Turus, telah melantik Baldwin untuk menggantikannya setelah ia mati,
sehingga Baldwin dapat menaklukan Ruha pada tahun 1098.

Bohemond menaklukkan Antiokia, ibu kota lama Bizantium, pada

tanggal31uni 1098 setelah susah payah mengepungnya selama sembilan

bulan. Antiokia termasuk benteng yang sangat kuat karena secara

geografis sangat strategis dengan gunung-gunungnya yang mengelilingi
sebelah utara dan timur, dan sungai yang membatasinya. Jatuhnya

Antiokia dari kekuasaan Dinasti Seljukdisebabkan oleh berpecah-belah dan

lambatnya bantuan dari Persia, serta terjadinya pengkhianatan di dalam

Antiokia sendiri di mana orang Armenia yang Kristen ternyata memihak
angkatan Salib. Bantuan logistik dan perlengkapan dari Inggris dan

armada laut Genoa yang tiba di pelabuhan Suwaida semakin memperkuat
tentara Salib.

Setelah penaklukan Antiokia, Bohemond menguasai daerah

daerah sekitarnya. Raymond menguasai barat daya Antiokia dan tidak

mau menyerahkannya kepada Bohemond, karena sebenarnya ia pun

berambisi menguasai seluruh Antiokia. Krisis ini baru bisa diselesaikan
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setelah Raymond diserahi pimpinan untuk penyerangan ke Yerusalem,

karena ia mempunyai peluang untuk menguasai daerah yang lebih luas
di tanah suci itu. Antiokia dikuasai tentara Salib selama kurang lebih

seperempat abad.

Setahun setelah menaklukkan Antiokia, tentara Salib yang pertama

telah sampai di depan tembok kota suci Yerusalem pada hari Selasa, 7bulan

Juni 1099.Kaum Muslimin yang berada di Yerusalem sarna sekali tidak

menyangka bahwa tentara Salib di hari itu akan mengepung Yerusalem.

Menyadari bahaya yang tengah mengancam, Gubernur Mesir yang

bertanggungjawab atas Yerusalem dengan cepat memerintahkan agar
merusak dan meracuni sumber-sumber air yang ada di sekitar kota serta

menggiring seluruh ternak untuk mas uk ke dalam kota. Segenap orang

Kristen yang tadinya tinggal di dalam kota, diperintahkan untuk keluar
dari kota. Ini dilakukan untuk menghindari pengkhianatan mereka seperti

halnya ketika pasukan Salib menggempur Antiokia di mana orang-orang
Kristen Armenia melakukan pengkhianatan dan membelot ke pihak

pasukan Salib. Selain itu, siasat ini dilakukan juga untuk menambah kalut

pasukan Salib dalam hal pemenuhan kebutuhan air dan minuman. Seorang

Kristen yang tadinya tinggal di dalam kota Yerusalem bernama Gerard,

kepala sebuah pondok bernama Amalfi, menghubungi pimpinan pasukan
Salib dan memberikan informasi yang diketahuinya soal sistem pertahanan
kota Yerusalem.

Di Pales tina, memasuki bulan Juli adalah musim panas yang

menyengat. Ini yang tidak diperhitungkan oleh pasukan Salib. Apalagi di
seki tar kota Yerusalem sarna sekali tidak ada pepohonan tinggi selain

gurun pasir. Jelas,banyak pasukan Salib yang mengenakan baju zirah (baju

perang yang terbuat dari besi) merasa tersengat panas dan kepayahan.

Apalagi sumber air yang aman paling dekat letaknya sejauh delapanbelas
kilometer dari lokasi perkemahan. Demikian pula dengan batang-batang

pohon yang berasal dari hutan, hanya bisa diperoleh dari kawasan hutan

dekat pantai Samaria yang berjarak belasan kilometer. Ini semua membuat

pasukan Salib kalut. Apalagi di tengah keadaan yang kacau tersebut,
tersiar berita bahwa Mesir akan mendatangkan bala bantuan pasukan

Islam dalam jumlah besar ke Yerusalem.
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Para petinggi pasukan Salib yang dipimpin Godfroi de Bouillon

akhirnya menganggap pengepungan terhadap Yerusalem dalam waktu

lama tidak akan menguntungkan dan malah akan bisa mendatangkan

kekalahan telak bagi pasukannya. Sebab itu, satu-satunya jalan adalah

dengan melimcarkan serangan kilat, secara besar-besaran, ke kota

Yerusalem. Sekali pukul Yerusalem harus jatuh. Inilah Blitzkrieg gaya
Godfroi de Bouillon.

Dengan kekuatan yang masih tersisa, tiga buah menara kayu

didirikan dan didorong untuk merapat ke tembok kota Yerusalem yang

menjulang tinggi. Sebelumnya, parit-parit yang mengelilingi kota diurug

dengan pasir, batu, dan tanah. Mereka melakukan ini di bawah hujan

panah dan gelontoran sulfur yang menyala yang ditumpahkan ke dalam

parit-parit tersebut. Pasukan Salib yang selain berasal dari tentara regular

juga banyak yang terdiri dari para kriminal Eropa ini mati-matian bahu

membahu berupaya mendorong tiga menara kayu agar sejajar dengan
tembok kota.

Menjelang tengah malam, 13 Juli 1099, pasukan Raymond de

Toulouse berhasil merapatkan menara ke tembok kota namun tidak

berhasil memasangkan titian yang menghubungkan antara menaranya

dengan tembok kota. Barulah menjelang matahari terbit di cakrawala pada

14 Juli 1099,pasukan Godfroi de Bouillon berhasil mendekatkan menara

kayu dan memasang titian yang menghubungkannya ke tembok kota. Dari

titian itu mengalirlah satu demi satu pasukan Salib yang segera disambut

ayunan pedangdan tusukan tombak pasukan Islam. Perkelahian satu

lawan satu pun tak terhindarkan. Darah tertumpah di sana-sini. Teriakan

perang menggema di mana-mana bersahut-sahutan. Panji-panji dua

pasukan berkibaran dan bertumbangan. Peperangan berlangsung berjam

jam. Saat tengah hari, barulah pasukan Godfroi berhasil menduduki gigir

tembok. Dengan cepat mereka menurunkan tangga-tangga panjang yang

segera dipanjat ratusan pasukan Salib lainnya yang masih ada di bawah.

Setelah cukup banyak pasukan Salib yang menguasai gigir tembok dan

turun ke bawah, maka Godfroi memerintahkan mereka untuk membuka

pintu gerbang. Ketika pintu gerbang berhasil dibuka, maka bagai air bah
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ribuan pasukan Salib menghambur ke dalam kota dan mencincang siapa

saja yang ditemuinya.

Saat itu, kekuatan pasukan Islam yang berasal dari Dinasti

Fathimiyah yang menguasai Yerusalem memang kalah banyak di banding

pasukan penyerbu yang terdiri dari 20.000 ten tara Salib terlatih dan 20.000

ten tara Salib lainnya yang terdiri dari para penjahat dan kiminal Eropa,

yang sengaja mencari peruntungan dan kebebasan dengan bergabung

dengan pasukan Salib pertama ini.

Pasukan Salib menyerbu Yerusalem di bawah pimpinan'Godfmi de Bouillon dalam

gambaran artis Empa. (sumber. Encarta Multimedia Encyclopedia)

Dengan menyanyikan lagu-lagu pujian;' dertganbuas pasukan Salib

membanjiri jalan-jalan Yerusalem, membongkar ked ai-ked ai, mendobrak

pintu-pintu rumah, membakar masjid, dan membantai semua manusia
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yang ditemuinya, besar kecil, tua muda, seluruhnya dibabat habis. Masjid

Al-Aqsha menjadi penuh sesak oleh para pengungsi dengan harapan di

dalamnya mereka akan aman. Bahkan banyak yang sudah meluber ke
atapnya. Namun upaya ini pun sia-sia. Pasukan Salib yang telah tersiksa

selama berminggu-minggu ini segera menerabas masuk ke masjid suci itu

dan membunuhi semua yang ada dan bergerak. Tempat ketiga paling suci

bagi umat Islam ini telah penuh dengan genangan darah dan tumpukan

mayat. Salah satu laporan dari pemimpin pasukan kepada Paus Urban II

dengan bangga menulis, "Jika Paduka ingin mendengar bagaimana kami

memperlakukan musuh-musuh kita di Yerusalem, ketahuilah, di Portico dan Haikal

Sulaiman, kami berkuda di atas darah najis kaum Saracen (Muslim), yang tinggi

genangannya itu mencapai lutut kuda-kuda kami."

Orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem juga tak luput dari
pembantaian pasukan Salib. Padahal mereka telah berkumpul dan

memenuhi sinagog-sinagog mereka agar aman dari pembantaian dan

menyatakan kepada pasukan Salib bahwa mereka bukan Muslim, tapi ini

pun sia-sia. Sinagog-sinagog itu tetap dibakar dan dihancurkan. Seluruh

Yahudi yang berlindung di dalamnya pun dicincang.

Gubernur Iftikhar Daulah dan para pengawalnya yang terjepit di

Menara Daud berteriak bahwa mereka akan menghentikan perlawanan

bila mereka dibiarkan keluar dengan selamat. Mereka inilah satu-satunya

kelompok yang selamat dari pembantaian gila-gilaan ini. Raymond de
Aguilers dengan penuh syukur dan kebanggaan rri.engutip Mazmur 118:

"lnilah hari yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Bersuka-citalah dan bergembiralah .

di dalamnya." Para pasukan Salib dan pendeta dengan masih belepotan

darah menyusuri jalan-jalan kota suci Yerusalem yang dipenuhi gundukan

kepala dan tubuh manusia yang bermandikan darah. Dengan pedang yang

masih basah oleh darah, pasukan Salib ni memasuki Gereja Makam Suci

dan melakukan prosesi dengan khidmat dan menyanyikan lagu-lagu

pujian. Lonceng di seluruh Eropa, tatkala mendengar kejatuhan Yerusalem,

berdentang berjam-jam. Christendom mabuk kemenangan. Yerusalem

kembali jatuh ke dalam kekuasaan Salib.

Seperti yang telah disinggung di muka. J atuhnya Yerusalem disusul

dengan "diresmikannya" Ordo Biarawan Sion dan duapuluh tahun
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kemudian menciptakan ordo khusus militer bernama Knights Templar

guna mengefektifkan tugas-tugas dan misinya.

PELOPOR SISTEM PERBANKAN RIBAWI

Duapuluh tahun setelah jatuhnya Yerusalem, Ksatria Templar secara

resmi bermarkas di sayap kiri istana King Baldwin. Sebuah wilayah bekas

reruntuhan Kuil Sulaiman yang dihancurkan oleh Nebukadnezar dari

Babylonia dan juga oleh Kaisar Titus dari Romawi. Sejarah mencatat, para

Templar ini melakukan penggalian diam-diam di bawah markasnya untuk
mencari harta karun Sulaiman.

Keberadaan Templar ini di Yerusalem, seperti yang telah mereka

kemukakan di hadapan Raja, adalah mengamankan jalur peziarah Eropa

dari kota pelabuhan JaHa ke Yerusalem. Walau Templar mengaku mereka

tidak menambah anggota hingga sembilan tahun setelah berdiri-seperti

yang dikemukakan Guillaume de Tyre-namun banyak kalangan tidak

mempercayai hal tersebut karena area yang menjadi tugas dan wewenang

para Templar untuk mengamankannya terlalu luas dan panjang jika hanya

ditangani oleh sembilan orang.

Masa-masa setelah kedatangan para Templar di Istana King Baldwin

hingga munculnya Guy Lusignan dalam episode Perang Hittin melawan

Shalahuddin AI-Ayyubi merupakan rentang waktu yang sangat gelap.

Nyaris tidak ada seCltilpun keterangan sejarah yang mengungkap masa

mas a itu. Para pengkaji masalah ini hanya bisa menduga-duga,

menghubung-hubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya dan

menarik hipotesis sementara darinya.

Catatan sejarah yang ada kemudian mengungkap soal betapa

berkuasa dan kaya rayanya para Templar di Yerusalem, dan kemudian

menyebar ke seluruh Eropa hingga begitu mencemaskan raja-raja dan

bahkan Paus sendiri. Kekayaan dan kebesaran organisasi Templar dengan

sendirinya akan membuat mereka begitu berpengaruh dan hal ini dinilai

mampu menggerogoti kewibawaan dan pengaruh raja-raja Eropa serta

Paus. Apa yang membuat mereka kaya raya?
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Meski pada awalnya mereka mengaku sebagai ksatria yang akan

tetap hidup dalam kemiskinan, The Poor Knights, bahkan ada keterangan

yang menyebutkan bahwa mereka menyengaja berpuasa dalam beberapa

waktu tertentu, namun pada kenyataannya mereka dengan cepat bisa

berubah menjadi kaya raya dan besar. Amat mungkin, kewenangan yang

dib~rikan King Baldwin yang juga merangkap sebagai King ofYerusalem

kepada mereka untuk mengamankan dan mengontrol para peziarah Eropa

dari Jaffa ke Yerusalem inilah yang membuat mereka mampu

mengumpulkan berpundi-pundi uang dalam jumlah yang tidak sedikit.

Selain itu ada pula pendapat bahwa mereka telah mengadakan pelatihan
pelatihan kemiliteran khusus kepada para ksatria Salib lainnya dan

memungut upah dari jasanya tersebut.

Para peziarah Eropa yang sanggup datang ke Yerusalem kebanyak

an bukanlah terdiri dari rakyat jelata. Mereka kebanyakan terdiri dari

putera-putera para bangsawan, raja-raja, pangeran-pengeran, dan para

pedagang yang memiliki harta sedemikian banyak di kampung halaman
nya. Sebagai pihak yang diberi otonomi khusus dari Raja Baldwin, mereka

berhak sepenuhnya mengetahui dan mendata seluruh peziarah yang

berlabuh di Jaffa. Dari kewenangan inilah, para Templar dengan cerdik

membangun jaringan dan memanfaatkan segalanya untuk memperbesar

organisasinya sendiri. Salah satu yang dilakukan mereka adalah dengan

merekrut para pengeran, anak-anak bangsawan, dan kaum pedagang

terpilih yang tentu saja membawa perbekalan yang amat banyak.

Apalagi banyak di antara para peziarah itu yang mungkin karena

didorong iman Kristennya yang demikian tinggi, atau karena sebab-sebab

lain, ingin pindah dari Eropa dan menetap di Yerusalem dan sekitarnya.

Maka para peziarah yang seperti ini membawa serta dalam kapal-kapalnya

seluruh harta kekayaan yang dimiliki, baik yang berupa uang maupun

segala macam benda berharga dan permata. Baik peziarah yang hanya

ingin berkunjung ke Yerusalem dalam waktu terbatas, maupun mereka

yang ingin menetap di kota suci itu, seluruhnya membawa perbekalan dan

harta yang tidak sedikit.

Sepanjang rute perjalanan dari kota pelabuhanJaffa hingga sampai

ke Yerusalem, mereka harus melewati jarak yang cukup panjang dan
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situasi yang tidak menentu. Banyak tentara Salib yang tidak terkoordinir

rapi dan terkenal rakus terhadap harta melakukan perampokan terhadap

para peziarah. Ini tidaklah mengherankan. Jika pengalaman di

Konstantinopel saja bisa terjadi, Gereja Hagia Sophia, dirampok dan

dijarah isinya oleh tentara Salib, maka apakah lagi harta seorang peziarah.

Sebab itu, jasa pengamanan yang dilakukan oleh Ksatria Templar memang

diperlukan oleh para peziarah ini. Tentunya bukan hanya dikerjakan oleh

sembilan orang, tapi yang paling mungkin adalah para ksatria Templar ini
memperkerjakan sejumlah orang upahan yang melaksanakan fungsi

pengamannya ini. Kesembilan ksatria tersebut hanya sebagai koordinator

lapangan. Atau sangat mungkin anggota Ordo Sion turut membantu
mereka.

Dalam waktu singkat, or do Ksatria Templar berkembang dengan

pesat. Mereka tidak saja kuat di Yerusalem, namun juga memiliki jaringan

yang banyak di Eropa. Setelah Gereja mengakui Ksatria Templar ini dan

mengukuhkannya sebagai ordo khusus militer, Hughues de Payens

melakukan perjalanan mengelilingi Eropa untuk 'memohon derma' (bagi

sebagian peneliti dikatakan sebagai 'memeras') berupa tanah dan uang dari

para bangsawan dan keluarga kerajaan. De Payens mengunjungi Inggris

pada tahun 1129 dan mendirikan situs Ksatria Templar yang pertama di

wilayah itu. Situs Templar itu kini menjadi Stasiun Kereta Api Bawah

Tanah Holborn di London. Dalam perjalanan mengelilingi Eropa ini,
Hughues de Payens juga 'mempromosikan' Kota Suci Yerusalem, sehingga

banyak keluarga bangsawan dart raja berminat melakukan ziarah ke tanah

yang dipercayai sebagai tempat kelahiran Yesus.

Setelah mempelajari kenyataan di lapangan, di mana banyak orang

orang kaya yang hendak berziarah ke Yerusalem namun direpotkan oleh

harta benda mereka, maka celah ini dimanfaatkan oleh Ksatria Templar

untuk mendirikan sebuah badan yang sangat mirip dengan cara kerja

perbankan modern. Mereka membuka diri untuk menampung dan

menjaga harta benda orang-orang kaya Eropa yang hendak pergi

berziarah ke Yerusalem. Jadi, para peziarah itu tidak perlu repot-repot dan

menempuh segala resikonya untuk membawa ban yak barang berharga

saat pergi ke Yerusalem. Selama bepergian, seluruh harta benda miliknya
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bisa disimpan di lembaga yang didirikan para Ksatria Templar yang

bernama Usury (berarti riba, atau juga sangat mungkin Usury ini

dikemudian hari diadopsi oleh bank-bank modern menjadi Treasury atau

tempat penyimpanan benda~benda berharga). Selain ihl, selama bepergian,

para peziarah tersebut juga diberi selembar kertas promis yang

bertuliskan kode-kode yang begitu rumit, hingga hanya pihak-pihak

tertentu saja yang dapat membacanya. Kertas promis ini berisi nilai nominal

tertentu dari harta yang disimpan di lembaga keuangan Ksatria Templar

di Eropa, dan setibanya mereka di Yerusalem kertas promis ini bisa

diuangkan di lembaga keuangan Templar setempat. Kertas promis

tersebut merupakan cikal bakal sistem cek tunai yang kita kenaI sekarang.

Selain itu, 'bank' Templar juga membuka diri dengan menyeleng

garakan pengaturan pengiriman uang (transfer) yang aman bagi para

pedagang Eropa. Harta yang dimiliki lembaganya kemudian diputar

kembali dengan membuka jasa simpan pinjam. Para pedagang dan
bangsawan, termasuk para raja, bisa meminjam kepada Templar sejumlah

besar uang dan mengembalikan dengan mencicil atau tunai pad a saat yang

disepakati. lni tentu saja dengan suku bunga yang rendah. Dengan

sendirinya Ksatria Templar tidak saja dikenal sebagai ordo militer yang

tangguh dalam Perang Salib, tapi juga dikenal sebagai pelopor sistem

perbankan modern yang masih dipakai hingga sekarang. Dan yang jelas,
Ksatria Templar menjadi organisasi yang sangat besar, profesional, dan

berpengaruh.

Markas Templar di selatan Perancis menjadi rumah penghimpunan

harta terbesar di Eropa dan Timur Tengah. Salah satu raja yang

berhubungan erat dengan para Templar adalah King Henry II dari lnggris.

Tiap tahun, Henry II menyumbang uang untuk menanggung kebutuhan

hidup hidup sekitar limabelas ribu ksatria dan tentara Salib yang berada

di Yerusalem. Dari keseluruhan lembaga yang didirikan Templar di Eropa

dan juga Timur Tengah, setidaknya mereka memperkerjakan enam sampai

delapan ribu pegawai yang ditugasi untuk mengurus 'sistem perbankan'

mereka. Templar juga memiliki harta yang tersebar di seluruh Eropa dan

Timur Tengah, mereka antara lain memiliki sembilan ratusan istana, kastil,

kuil, rumah-rumah para bangsawan, dan sebagainya.
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Selain berperang dan mendirikan institusi perbankan modern

pertama di dunia, para Templar juga dengan cerdik memanfaatkan

perga ulan internasional dan membuka diri terhadap peradaban Islam dan

Yahudi. Mereka menyerap dengan baik hal-hal baru yang lebih tinggi

sifatnya ketimbang peradaban Eropa kala itu. Hal ini kemudian

menjadikan ordo ini lebih maju dan lebih berkembang dalam banyak segi

di dalam masyarakat Eropa. Banyak para Templar yang kemudian tidak

hanya pintar berperang, namun juga menjadi pedagang, pandai besi, ahli

batu, arsitek, ahli militer, insinyur, hingga dokter dan pelaut. Bahkan para

Templar ini memiliki pelabuhan-pelabuhan sendiri dengan kapal-kapal

layar yang modern. Penggunaan kompas bermagnet pertama kalinya juga

diperkenalkan para Templar ini ke Eropa.

Kemajuan yang sangat pesat yang terjadi pada ordo ini menimbulkan

kesombongan dan kecongkakan yang tidak disukai oleh masyarakat

Eropa, terlebih-lebih para raja, kaum bangsawan, dan juga pemuka gereja

yang merasa kewibawaannya digerogoti pengaruh Templar yang terus

menunjukkan perkembangan yang cepat. Di Eropa kala itu, nama Knights

Templar sungguh-sungguh unik. Ia dipuja sekaligus dibenci, dihormati

sekaligus dicaci-maki. Yang jelas, banyak kawan namun banyak pula
musuh.

Di saat Templar kian terkenal di Eropa, kondisi Yerusalem ternyata

menunjukkan perkembangan yang kurang bagus. Ini ternyata disebabkan

ulah Templar sendiri yang dikomandani Gerard de Ridefort, dengan dua

tokohnya: Guy Lusignan dan Reynald de Cathillon. Gerard adalah Grand

Master Templar, sedangkan Guy merupakan tokoh Templar dari Perancis

sekaligus ipar dari King Baldwin IV yang menjadi Raja Yerusalem. Guy

mengawini adik Baldwin bernama Sybilla. Sedangkan Reynald adalah

seorang pangeran Antiokia yang mengabdi King Louis dari Perancis

dalam Perang Salib kedua. Setelah tentara Salib pulang ke Eropa, Reynald

tetap tinggal di Yerusalem dan berkawan akrab dengan para Templar dan

kemudian menjadi anggota ordo tersebut. Di Pales tina, Reynald

mengepalai sebuah kuil di Kerak dan dengan Yerusalem dibatasi oleh
LautMati.
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Sebenarnya antara King Baldwin IV dan panglima pasukan Islam

(Saracen) Shalahudin al-Ayyubi saat itu telah meyepakati perjanjian damai

dalam jangka waktu yang lama. Kedua belah pihak bersepakat tidak akan

mengganggu satu sarna lain, saling menghargai, dan membolehkan orang

orang Islam berada di Yerusalem dan sebaliknya orang-orang Kristen

berada di daerah kekuasaan Shalahuddin. Secara pribadi, Shalahuddin

dikenal sebagai panglima Islam yang sangat toleran dan mentaati janji.

Perjanjian damai ini ternyata dirusak oleh sepasukan Templar yang

dipimpin Gerard de Ridefort dan Reynald de Cathillon, yang tanpa sebab
apa pun menyerang dan membantai serombongan umat Islam yang tengah

melintas di dekat Yerusalem, di mana mereka telah membayar upeti

kepada penguasa Yerusalem. Penyerangan ini terjadi di tahun 1184.

Shalahuddin jelas marah besar mengetahui pihak Kristen merobek

robek perjanjian damai tersebut. Ia segera memimpin sendiri 200.000

pasukannya dari Damaskus melintasi gurun untuk menyerang Kuil Kerak

temp at Reynald de Cathillon tinggal. Di Yerusalem, King Baldwin IV

marah besar mendengar ulah Reynald dan Ridefort dengan pasukan

Templarnya. Ia langsung mengadakan pertemuan besar di istananya. Di

depan para Ksatria Templar yang berhadap-hadapan dengan Ksatria

Hospitaler, dengan menahan kegeraman, dari balik topeng peraknya yang

menyembunyikan wajahnya yang terus digerogoti lepra, King Baldwin IV
menyatakan bahwa Shalahuddin beserta ribuan pasukannya dengan

formasi siap tempur tengah menuju Kuil Kerak untuk menuntut balas atas

kejadian yang dianggapnya sarna sekali tidak bisa dibenarkan. Para Ksatria

Hospitaller yang memang tidak menyukai Ksatria Templar karena

kesombongan ordo militer itu menyatakan Raja Yerusalem harus

menyerahkan Reynald de Cathilon kepada Shalahudin untuk

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Namun Guy de

Lusignan yang menjadi juru bicara Ksatria Templar menolak dan bahkan

dengan sengit mengatakan pihaknya sarna sekali tidak takut dengan

ancaman Shalahuddin dan siap berperang kapan pun jika diperlukan.

Setelah berpikir sebentar, King Baldwin IV yang tengah sakit

akhirnya menyatakan akan menemui Shalahuddin dan pasukannya

sebelum mereka sampai di gerbang Kerak. Tiberias, sang penasehat Raja
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dari Ordo Ksatria Hospitaller (Ordo Saint John) mengatakan kepada Raja

bahwa kesehatannya akan semakin memburuk jika Raja bersikeras

memimpin sendiri. Setengah berbisik, King Baldwin IV berkata pada

Tiberias, "Saya akan mengusahakan tidak terjadinya perang. Saya akan
mencegat Shalahuddin sebelum ia tiba di Kerak."

Akhirnya dengan ribuan pasukan yang membawa relik kayu Salib

Suci, King Baldwin memimpin pasukan mencegat Shalahuddin. Tidak jauh

dari gerbang Kuil Kerak, kedua pasukan itu bertemu dalam formasi saling

berhadapan. Keadaan menjadi tegang. Panji-panji kedua belah pihak

berkibaran di angkasa. Menampar-nampar udara diterpa angin gurun
yang keras.

Kedua pasukan menghentikan gerak majunya. Mereka hanya
dibatasi lautan pasir tidak lebih dari setengah kilometer. Diam tak

bergerak. Dalam kesenyapan, Shalahuddin dari kubu Saracen maju

mengendarai kuda ke tengah dan diikuti oleh King Baldwin IV yang tidak

bisa memacu kudanya karena tengah sakit. Mereka bertemu di tengah,
diapit dua pasukan besar yang telah siap menghunus pedang dan tombak.

Regu pemanah pun telah bersi-aga di belakang pasukan pendobrak.

Setelah mengucapkan salam dan permintaan maaf, King Baldwin IV

segera menyatakan kepada Shalahuddin bahwa pihaknya sarna sekali

tidak ingin merobek-robek perjanjian damai yang telah disepakati
bersama, apalagi mengobarkan peperangan. Baldwin juga mengatakan

kepada Shalahuddin bahwa Reynald de Cathillon akan segera menerima

hukuman yang adil atas perbuatannya itu. Sebagai panglima yang penuh
harga diri, Shalahuddin akhirnya menerima permintaan maaf tersebut dan

meminta jaminan kepada King Baldwin IV bahwa Reynald akan benar

benar dijatuhi hukuman yang setimpal. King Baldwin mengangguk lemah.
Setelah mengucapkan salam, kedua pemimpin tersebut kembali ke
pasukannya masing-masing. Perang besar hari itu bisa dihindarkan.

Shalahuddin dan pasukannya kembali ke Damaskus. Sedangkan

Raja Yerusalem memasuki Kuil Kerak yang segera disambut dengan muka

teramat manis dari Reynald de Cathillon. Di hadapan Ksatria Templar
yang ada di Kuil Kerak, juga disaksikan Gerard de Ridefort, RajaYerusalem

mengadili Reynald dan akhirnya membawanya untuk dipenjara di
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Yerusalem. Guy tidak bisa berbuat apa-apa atas kejadian ini. Setibanya di

Istana, King Baldwin IV bahkan hendak menangkap iparnya sendiri, Guy

de Lusignan, dan menceraikannya dengan Sybilla. Menurut rencana yang

disusun bersama Tiberias, setelah lepas dari Guy, maka Sybilla akan

dinikahkan dengan Bylian of Ibelin, anak dari dari Godfrey of Ibelin.

Namun dengan alasannya sendiri, Bylian menolak secara halus sehingga

Guy tidak jadi ditangkap.

Bulan berbilang bulan, kesehatan King Baldwin IV semakin mem

buruk. Pada tahun 1186akhirnya King Baldwin IV meninggal dunia. Guy

akhirnya dilantik menjadi Raja Yerusalem. Pelantikannya ini diboikot oleh

Ksatria Hospitaller. Usai dilantik, Guy membebaskan Reynald seraya

menitip pesan agar Reynald mencari cara supaya Shalahuddin mau

berperang dengannya. "Give me a war!/I pesan Guy. Reynald sangat senang

mendengar pesan ini dan segera menghimpun pasukannya sendiri unhlk

menyerang satu pemukiman orang-orang Arab, di mana adik kandung

perempuan Shalahuddin tinggal di sana. Serangan dilakukan secepat kilat.

Mayat-mayat orang Arab bergelimpangan di mana-mana. Reynald lalu

menghampiri adik perempuan Shalahuddin dan mencampakkan jilbabnya.

Perempuan itu lalu ditangkap dan dibawa ke Yerusalem.

Guy sangat puas atas hasil kerja Reynald dengan pasukan Templar

nya itu. Tidak lama kemudian, datanglah utusan Shalahuddin ke Yerusalem

dan menghadapnya. Di depan Raja Yerusalem yang baru, utusan Shala

huddin dengan tegas meminta agar Guy membebaskan adik perempuan

Shalahuddin. Namun jawaban Guy sungguh di luar dugaan. Secepat kilat

Guy mencabut pedangnya dan menebas leher utusan tersebut. /lBawa

kepalanya kepada Shalahuddin di Damaskus!/I perintahnya pada utusan

Shalahuddin yang segera memacu kudanya untuk kembali ke Damaskus.

Guy lalu memerintahkan semua pasukan Salib untuk bersiap menyerang
Shalahuddin, sebelum mereka mendekati Yerusalem.

PERTEMPURAN HITTIN

Saat cakrawala baru menghiasi langit timur Yerusalem, Guy de

Lusignan bersama Ksatria Templarnya dan ribuan ksatria Salib lainnya
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berbaris menuju utara untuk menghadang pasukan Shalahuddin. Hari itu

tangga13 Juli 1187. Selain membawa perlengkapan perang dan baju besi,

Ksatria Templar juga membawa relik pusaka Salib Suci (yang diyakini

sebagai tiang kayu untuk menyalib Yesus) dengan harapan agar Tuhan

bersama pasukan itu. Bylian of lbelin yang tidak sepaham dengan Guy

menolak bergabung dengan pasukan besar dan memilih untuk tetap

tinggal di Yerusalem mempertahankan kota suci itu bersama sisa pasukan

dari Thelin yang berada di bawah komandonya dan warga sipil. Patriarch

Yerusalem sebagai wakil Paus juga bersama Bylian. Demikian pula Sybilla

dan Tiberius. Yang terakhir ini, saat Guy dan pasukannya berangkat,

memilih untuk meninggalkan Yerusalem dan kembali ke Cyprus.

IIAwalnya kami merasa perang ini untuk mengharumkan nama Tuhan, tapi

sekarang kami sadar, perang ini hanyalah untuk mencari kekayaan dan

popularitas," tegas Tiberias.

"Shalahuddin senantiasa membawa pasukannya dari sumber mata

air yang satu ke sumber mata air lainnya," ujar Baylian ketika menolak ikut

rombongan Guy de Lusignan. Tapi Guy sudah kemaruk keangkuhan

sehingga tidak lagi memperhitungkan sisi teknis kemiliteran yang

dipelajarinya. Parahnya lagi, Grand Master Templar, Gerard de Ridefort

juga tidak mengingatkan Guy, bahkan ia ikut serta dalam pasukannya.

Jadilah pasukan Salib berjalan di bawah teriknya sinar matahari

gurun. Setelah berjalan bermil-mil di bawah sengatan panas, pasukan Salib

pun mulai kepayahan. Apalagi sepanjang perjalanan tidak satu pun sumber

air yang ditemukan. Satu persatu dari mereka akhirnya terjatuh dari kuda

dan bergelimpangan di gurun pasir. Penderitaan yang amat sangat

dirasakan pasukan Salib yang mengenakan baju besi. Seharian penuh

mereka berjalan tanpa menemukan air. Akhirnya ketika matahari telah

condong ke barat, mereka tiba di sebuah dataran tinggi di bawah tanduk

Hittin. Panas memang telah hilang, namun dahaga tetap tidak tertahankan.

Di tempat persiapan ini pun pasukan Salib sarna sekali tidak menemui

sumber mata air. Mereka mulai dihinggapi frustasi dan ketakutan. Bayang

bayang kekalahan pun mulai menghinggapi perasaan mereka. Di bawah

dataran tinggi, ribuan pasukan Shalahuddin sudah membuat kemah.

Mereka tampak segar karena menguasai sumber mata air.
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Malam itu pasukan salib tidak bisa tidur. setelah seharian berjalan

di atas gurun yang terik, tanpa menemukan sumber mata air,

kerongkongan mereka terasa begitu kering dan terbakar. Beberapa dari

mereka menjadi gila. Berteriak-teriak histeris menuruni dataran tinggi,

meluncur menuju dataran rendah tempat pasukan Muslim berkemah dan

segpra disambut kibasan pedang hingga ajal menjemput sebelum

bertempur. Untuk menambah penderitaan pasukan salib, pasukan

shalahuddin membakar rerumputan belukar yang ada di sekitar

perkemahan. seluruh kawasan perbukitan itu menyala dan menambah

panas dataran di atasnya yang dihuni pasukan salib. Malam itu berubah

menjadi neraka bagi Guy Lusignan dan pasukannya.

Usai shalat subuh, 4 Jul.i 1187, pasukan shalahuddin mengepung

rapat posisi pasukan salib. Pengepungan dilakukan dalam arti

sesungguhnya. seluruh pasukan shalahuddin melingkari perbukitan itu

dengan badannya. Tangan mereka telah siap menghunus pedang dan
tombak. Bukan saja satu lapis, tapi berlapis-lapis dengan pasukan panah

berada di barisan belakang. Ketika fajar menyingsing menyinari Tanduk

Hittin, serunai dari pihak pasukan Muslim pun ditiup tanda serangan

dimulai. Bunyinya negitu membuat pasukan salib bergidik bagai terompet

kematian. Pasukan salib yang terkepung melawan dengan membabi-buta

dan balas menyerang dengan sisa tenaga yang masih ada. Melihat hal
tersebut, pasukan Muslim malah membuka barisan depan dan membentuk

fomasi huruf 'U'. Mereka membiarkan pasukan Salib lewat dan setelah

pasukan Salib sampai ke tengah, bukaan itu ditutup kembali, mirip dengan

strategi capit kepiting. satu demi satu pasukan salib rubuh ke tanah.

Tanduk Hittin dipenuhi mayat-mayat ksatria salib. Di angkasa, burung

burung pemakan bangkai beterbangan dalam jumlah ribuan berputar

putar di atas tumpukan ribuan mayat yang bersimpah darah. Raja

Yerusalem Guy de Lusignan, Grand Master Templar Gerard de Ridefort,

dan Reynald de Cathillon menjadi tawanan. Mereka semua digiring dan

dibawa masuk ke dalam kemah khusus. Para pangeran yang masih hidup

dibebaskan dengan tebusan yang sangat tinggi.

Di dalam kemah khusus, shalahuddin menghampiri Guy dengan

membawa semangkok air minum. shalahuddin mempersilakan Guy
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meminum air dari mangkoknya sendiri. Dengan gemetar ketakutan Guy

meraih mangkok itu. Setelah rasa dahaganya sedikit terpuaskan, Guy

memberikan mangkok air itu kepada Reynald yang memberi isyarat

kehausan. Melihat hal itu Shalahuddin bangkit dari duduknya dan

menendang mangkok itu hingga airnya tumpah. Dengan sangat cepat

Shalahuddin menghunus pedangnya. Sekali tebas terpisahlah kepala

Reynald dari lehernya, menggelinding keluar kemah. Dalam tradisi

perang, musuh yang diberi minum dari mangkok sang pemenang akan

selamat. Namun Shalahuddin tidak bisa memberi ampunan pada Reynald

yang terkenal karena suka menghujat Rasululah SAW dan telah mencederai

beberapa perjanjian damai antara Shalahuddin dengan mendiang King

Bald win IV. Meliha t Reynald tersungkur jatuh tanpa kepala membua t Guy

tambah gemetaran. Shalahuddin mendekati Raja Yerusalem itu dan

mengatakan kalimat yang sangat terkenal, "Jangan takut, tidak ada

kebiasaan seorang raja membunuh raja lainnya." Guy lalu ditahan di

penjara Nablus dan dibebaskan pada tahun 1188 sebagai seorang yang

sudah tidak lagi memiliki harapan hidup.

Menyusul kekalahan Guy dan pasukannya, dengan sendirinya

Yerusalem punfutuh. Amat berbeda ketika Yerusalem ditaklukkan

pasukan Salib di tahun 1099 di mana diwarnai dengan perampokan,

penjarahan, pemerkosaan, dan pembantaian besar-besaran terhadap

seluruh warga sipilnya. Saat Shalahuddin mas uk ke Kota Suci Yerusalem,

tidak ada setetespun darah tertumpah di dalam kota tersebut. Orang

orang Kristen dan Yahudi yang tinggal di dalamnya bebas menentukan

pilihan: tetap tinggal di dalam kota dengan membayar jizyah, atau

meninggalkan Yerusalem menuju kampung halamannya di Eropa dengan

damai dan diperbolehkan membawa serta harta bendanya.

Kejatuhan Yerusalem dengan cepat disusul oleh kejatuhan daerah

daerah kekuasaan Salib di sekitar Palestina. Pada Mei 1291, benteng Acre,

benteng terakhir kekuasaan Salib di Palestina pun tumbang. Dalam

mempertahankan benteng besar dan kuat yang berada di tepi pantai yang

terjal ini, para Ksatria Templar mempertahankannya sampai titik darah

penghabisan. Bahkan Grand Masternya sendiri, Guillaume de Beaujeu,

tewas dalam pertempuran ini. Jatuhnya benteng Acre mirip dengan sebuah
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benteng yang digayang gempa berkekuatan besar. Benteng yang tinggi

tersebut runtuh ke bawah mengubur penyerang dan yang diserang. Asap

bercampur debu mengepul ke udara menandai berakhirnya masa
kekuasaan Kristen di Palestina. Air laut di sekitarnya pun berubah mejadi
merah darah.

Yerusalem dan seluruh daerah kekuasaan Salib di Palestina telah

lepas dari kekuasaan Salib. Lantas, bagaimana dengan keberadaan Ksatria

Templar dan Orda Sian? Kejatuhan Yerusalem inilah yang menjadi sebab

terjadinya peristiwa "Penebangan Pahan Elms", sebuah perpisahan dan
perceraian antara Orda Sian dengan Ksatria Templar. Tindakan gegabah
Ksatria Templar dalam menghadapi Shalahuddin sarna sekali tidak bisa

dimaafkan para pemuka Orda Sian. Cerai adalah jalan terbaik. Bisajadi ini
hanya terjadi di permukaan, suatu strategi yang dibuat aleh Orda
Kabbalah.

PECAHNYA ORDO SION DENGAN KSATRIA TEMPLAR

Dalam The Dossiers Secrets disebutkan salah satu sebab kejatuhan

Yerusalem adalah karena pengkhianatan yang dilakukan aleh Grand
Master Templarnya sendiri, Gerard de Ridefart. Walau sebab-sebab lain

juga tidak dikesampingkan seperti begitu gegabahnya Guy de Lusignan

dan sebagainya. Namun dakumen tersebut sarna sekali tidak menjelaskan

bentuk pengkhianatan seperti apa yang telah dilakukan Gerard hingga
tuduhan yang teramat serius itu dialamatkan kepadanya. Tidak main

main, yang menuduhkan hal tersebut adalah Orda Sian sendiri, "Sang
Bapak" dari Ksatria Templar.

Jatuhnya Yerusalemberarti juga jatuhnya Gereja Abbey of Notre Dame

du Mont de Sion yang terketak di selatan Yerusalem. Secara simbalis ini

berarti penyerahan Yerusalem kepada kekuasaan Saracen, namun secara

hakikat kejatuhan ini sungguh-sungguh memparak-parandakan rencana
besar Orda Sian untuk menemukan "sesuatu" yang diyakini masih berada

di bawah mark as para Templar yang dulunya merupakan bekas tempat
berdirinya Haikal Sulaiman.

Selain itu, ribuan 'calan anggata Sian' yang tengah berada dalam

perjalanan dari Perancis menuju Yerusalem juga akhirnya berbalik dan
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kembali ke Perancis. Sebab inilah, Ordo Sion tidak bisa memaafkan

kegagalan Ksatria Templar dalam mempertahankan Yerusalem, apalagi

kejatuhan ini bukan disebabkan oleh rencana Shalahuddin sendiri

melainkan pihak Saliblah yang melakukan provokasi untuk memulai

peperangan.

Satu tahun setelah kejatuhan Yerusalem, tahun 1188, secara resmi

Orda Sian melepaskan segala tanggungjawab dan memutuskan hubungan

dalam bentuk apa pun terhadap Ksatria Templar. Perpecahan ini

dikabarkan diperingati dengan sebuah upacara ritual yang dinamakan

"The Cutting of the Elm" (Penebangan Pohan Elm). Tidak jelas apa

maksudnya. Sejakitu, secara resmi Orda Sion menyatakan Ksatria Templar

sudah tidak ada lagi ikatan apa pun dengannya. Ksatria Templar

merupakan organisasi mandiri yang tidak ada lagi sangkut-pautnya

dengan Orda Sian. Untuk mempertegas hal tersebut, Orda Sian pun

mengubah namanya menjadi Biarawan Sian (The Priory of Sion). Jika
sebelum tahun 1188,Orda Sian dan Ksatria Templar memiliki satu Grand

Master yang sama, maka sejak tahun itu mereka memiliki Grand

Masternya sendiri-sendiri. Menurut Dakumen Biara, Grand Master

Ksatria Templar pertama di tahun 1188adalah Jean de Gisors.

Walau secara resmi mengumumkan pisah, namun dalam gerakan

bawah tanahnya mereka sepertinya tetap melakukan kerjasama dan saling
berhubungan. Di tahun 1307, Guillaume de Gisars, Grand Master

Biarawan Sian, dihadiahi kepala emas, Caput LVlIIm dari Orda Kuil.

Caput LVIIIm atau Caput 58M, menurut Tracy R. Twyman harus dibaca

sebagai 5 dan 8, dan jika dijumlahkan maka didapat angka 13.Alfabet ke

13 adalah M. Jika demikian Caput 5SM adalah Caput MM. Ini adalah kade

untuk Maria Magdalena (MM).61]

Hubungan ini aleh Henry Lincoln yang memulai penelitian panjang

tentang Orda Sian dan Templar di Perancis selatan dianggap suatu

petunjuk bahwa antara Orda Sian dengan Ksatria Templar memang tidak

ada pemutusan hubungan yang total. Guillaume de Gisors diketahui

memiliki hubungan yang baik dengan para Templar, namun diam-diam ia

61 Michael Baigent cs; Holy Blood, Holy Grail; Ufuk Pres; 2006; hal. 642.
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ternyata juga memiliki hubungan dengan Guillame Pidoye, salah seorang

kaki tang an King Philippe IV-Philippe Le Bel-dari Perancis yang telah

memburu dan membubarkan ordo Templar di tahun 1307.Ada anggapan

sementara pihak bahwa Guillame de Gisors ini melakukan kegiatan double

agent, yang mengambil keuntungan dari pertentangan antara Templar

dengan raja-raja Eropa dan gereja.

Guillame de Gisors inilah yang diyakinitelah membocorkan rencana

operasi kilat yang akan dilakukan King Philippe Ie Bel terhadap Templar

pada tahun 1307sehingga pasukan Raja Philippe ini tidak mampu menyita

dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan penting yang dimiliki

Templar, walau berhasil menangkap Grand Master Templarnya dan

menghukum mati, DeMolay.

Setelah peristiwa Penebangan Pohon Elm, praktis tidak banyak

keterangan yang mengupas tentang keberadaan dan kegiatan Ksatria

Templar. Yang mengemuka dalam banyak catatan tentang Templar adalah

tudingan bahwa ordo Kristus ini kian hari kian meresahkan para

penguasa, raja-raja, para bangsawan, dan termasuk Gereja, yang salah satu

sebabnya disebutkan bahwa Ksatria Templar diketahui telah melakukan

ritual-ritual keagamaan khusus yang berbeda sekali dengan ritual kekris

tenan dan bahkan menjurus pada bid'ah dan penyebaran ajaran sesat.

Amat mungkin, perkembangan ordo militer yang sangat pesat,

termasllk jumlah kekayaannya, inilah yang berakibat pada semakin luas

dan besar pengaruhnya di dalam masyarakat Eropa, telah membuat cemas

para penguasa, raja-raja, para bangsawan, dan Gereja. Mereka jelas cemas

dengan saingan baru yang bernama Ksatria Templar yang suatu saat

dipastikan bisa mengalahkan pengaruh mereka dan menggantikan

kedudukan mereka sebagai penguasa Eropa. Kenyataan inilah yang pada

akhirnya membuat ordo militer ini dihabisi. Hal tersebut akan dibahas
kemudian.

HIERARKI KSATRIA TEMPLAR

Sebagai ordo yang mengkhususkan diri dalam bidang kemiliteran,

maka hierarki atau struktur organisasinya pun disesuaikan dengan
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fungsinya. Sebab itu dari catatan yang ada, kelompok ini memiliki empat

buah divisi persaudaraan yang memiliki tugas khusus, bekerja sendiri

sendiri, namun satu sarna lain saling mendukung.

Keempat divisi itu adalah:

- Pejuang (Ksatria)

- Bankers

- Petani

-Chaplain

PEJUANG:
Grand Master.

Disebut sebagai Maha Guru, pemimpin tunggal yang paling
berkuasa, dan berdasarkan The Papal Bull (Pernyataan resmi dari Paus)

yang dikeluarkan tahun 1139, Paus Innocent II-seorang mantan Ordo
Cistercian di Clairvaux dan anak perlindungan dari Saint Bernard

Ksatria Templar tidak perlu setia kepada siapa pun termasuk gereja,

kecuali kepada Paus itu sendiri. Ksatria Templar tidak terikat kepada raja,

pangeran, dan bangsawan mana pun dalam hal apa pun kecuali terhadap
Paus. Paus adalah 'user' dari Ksatria Templar:

Senechal.

Adalah wakil dari Grand Master yang memiliki tugas antara lain

sebagai penasihat Grand Master.

Commander of the Kingdom of Jerusalem.

Seorang penguasa setara 'Grand Master' namun hanya untuk

wilayah kota Yerusalem dan daerah sekitarnya saja. Dalam urusan
domestik ia berkuasa penuh, jika ingin berhubungan dengan jaringan di

luar Yerusalem, maka kewenangannya terbatas dan harus diketahui oleh
The Grand Master atau Maha Guru.

Commander of the City of Jerusalem.

Serupa dengan Commander of the Kingdom Yerusalem namun

wilayah kewenangannya hanya di dalam kota Yerusalem, tidak sampai
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melebihi daerah di luar dinding kota. Untuk kota-kota besar dan daerah

lainnya juga terdapat Commander-Commander sejenis seperti yang ada

di Antiokia, Tripoli, dan sebagainya.

Drapier.

Berkuasa untuk Dibis Templar Garments.

Commander of Houses.

Setingkat dengan Letnan bagi otoritas yang lebih tinggi di dalam

ordo namun tidak memiliki kewenangan yang lebih besar.

Commander of Knight.

Mirip dengan Commander of Houses.

Knight Brother.

Para ksatria perang, bermantel putih dengan salib merah di dada.

Seorang Ksatria diberi fasilitas tiga ekor kuda dan perala tan perang yang

lengkap.

Turcoplier.

Pemimpin para Sergeant Brother dalam pertempuran. Di dalam

pertempuran, mereka senantiasa berada dalam pengawalan para ksatria.

Under Marshall.

Pemimpin para pejuang yang tidak dilengkapi kuda dan memiliki

perala tan perang yang terbatas.

Standard Bearer.

Pembawa panji-panji ordo (Beausean) dalam pertempuran dan

memiliki pangkat Sersan. Bertanggungjawab atas keutuhan panji-panji dan

berusaha dengan keras agar panji-panji Templar tetap berkibar di dalam

medan pertempuran. Selain berupa bendera, panji Templar lainnya adalah

relik pusaka Kayu Salib Suci (The Holy Cross) yang dipercaya merupakan

tiang salib yang dipakai untuk menyalib Yesus. Dalam pertempuran Hittin

melawan pasukan Shalahuddin, para Standard Bearer inilah yang bertugas

membawa The Holy Cross yang besar dan berat ini dari Yerusalem ke Hittin,
dekat Tiberius.
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Sergeant Brother.

Para prajurit biasa, tidak harus dari bangsawan, dan diberi satu

ekor kuda dengan peralatan perang yang sama dengan yang dimiliki

para Ksatria. Hanya saja, mereka ini tidak dilengkapi dengan

pengawal.

Turcopoles.

Pasukan lokal yang ikut berperang bersama Templar, sering

mengenakan jubah Templar dan diberi fasilitas yang sama dengan

Sergeant Brother, namun yang ini bersifat insidentil.

Sick and Elderly Brothers.

Para anggota ordo yang sudah tidak aktif lagi namun masih tetap

dalam keanggotaannya. Mereka biasanya berkecimpung dalam kegiatan

penyamaran, pengumpulan data awal, dan kegiatan spionase lainnya.

Mereka tetap sebagai kombatan.

BANKERS:

Awalnya berasal dari para pejuang, kombatan. Namun ketika bisnis

jasa keuangan para Templar ini sudah melewati batas-batas geografis

Yerusalem hingga merambah Eropa dan Timur Tengah, maka untuk

urusan bisnis tersebut dibentuk satu kelompok khusus yang ditugasi

untuk berkonsentrasi men gurus bidang ini. Sebagian Bruder dari Kuil

Kuil Templar diserahi tanggungjawab dan wewenang, namun tetap dalam

pengawasan dan garis komando The Grand Master. Para pangeran dan
anak-anak bangsawan yang enggan untuk ikut berperang juga ditugasi

untuk membantu para Bruder.

Dalam menyokong pergerakan pasukan kombatan atau pertem

puran, fungsi dari para Bankers ini lebih mirip dengan 'pasukan pendukung'

yang bertanggungjawab atas suplai berupa makanan, keuangan, dan

logistik lainnya. Di medan pertempuran, yang menjadi penghubung atau
kurir antara Bankers dengan Kombatan biasanya terdiri dari para petani

atau orang-orang bukan bangsawan yang telah mendapat pelatihan dan
indoktrinasi tertentu.
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PErANI

Inilah divisi yang bertanggtillgjawab atas suplai logistik kepada para

Templar-baik yang berada di kuil-kuil atau pun di medan

pertempuran-yang lebih banyak berhubungan dengan para Bankers

sebagai pihak yang memegang kewenangan dalam hal pengelolaan

keuangan ordo.

CHAPLAIN

Chaplain merupakan divisi tersendiri, bersifat khusus, yang

merupakan Penjaga ldeologi para Templar. Mereka inilah para Tentara

Pend eta, yang sering menyertai para Kombatan dalam ekspedisi-ekspedisi

militernya. Sebagian besar ritual keagamaan para Templar biasanya

dipimpin oleh para Chaplain. Sebelum berangkat ke medan pertempuran,

para Ksatria selalu menggelar sebuah ritual keruhanian khusus dan

mendengar doa-doa serta petuah-petuah para Chaplain yang berisi

pembenaran serta penyemangat jiwa.

Divisi Chaplain para Ksatria Templar inilah yang sekarang diadopsi

bulat-bulat oleh banyak negara dalam organisasi ketentaraan modernnya.

Di dunia Barat, istilah Chaplain masih dipakai hingga sekarang dan

memiliki fungsi yang mirip dengan Divisi Chaplain Ksatria Templar. Pra

Chaplain di berbagai negara Eropa diketahui memiliki agenda rutin untuk

menggelar suatu oikumene (persekutuan) setahun sekali di suatu negara

yang telah ditentukan untuk menyamakan persepsi dan agenda mereka,

para tentara Salib modern, ke depan.

Organisasi Knights Templar, sebuah ordo khusus militer, merupakan

sebuah organisasi yang paling rapi dan maju pada zamannya di Eropa.

Sebab itu, banyak kalangan meyakini organisasi dan struktur Templar ini

ban yak mengilhami bagi pembentukan organisasi dan struktur

ketentaraan modern di banyak negara Eropa (The Christendom).

Sebagai bagian dari ordo monastik, Ksatria Templar juga memiliki

berbagai ketentuan dan peraturan yang khusus. Beberapa ketentuan atau

peraturan Ksatria Templar adalah:
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HUKUMAN

Ada dua jenis hukuman bagi setiap pelanggaran yang dilakukan

anggota Ordo Templar yakni hukuman ringan dan hukuman berat.

Hukuman ringan ini bervariasi bentuknya. Ada yang berbentuk

pencopotan fasilitas ordo yang telah diberikan organisasi seperti kuda,

perala tan perang, dan mantel putih khusus Templar, ada pula yang bersifat

mempermalukan dengan tujuan memberikan efek jera seperti makan dari
lantai, melakukan tugas-tugas berat dan kasar, dan pemisahan dengan

anggota ordo lainnya. Hukuman ringan dijatuhkan kepada anggota ordo

yang telah menjalani pengadilan khusus yang dipimpin oleh atasannya
langsung, dihadiri saksi, korban, dan para penasihat. Setelah pelaku

mengakui kesalahannya, pelaku dan korban kemudian digiring keluar

dalam pengawalan anggota lain. Komandan menggelar rapat dengan para

penasihat dan memutuskan apakah pelaku itu dianggap melanggar dan jika

dianggap melanggar maka apakah pelanggaran itu termasuk pelanggaran

ringan atau berat. Jenis hukuman seperti apa yang akan dijatuhkan kepada

pelaku juga diputuskan lewat forum ini.

Yang masuk dalam kategori pelanggaran ringan adalah perbuatan

perkelahian atau pertengkaran dengan sesama anggota, membunuh
seorang budak tanpa sebab yang bisa diterima, membunuh atau

menghilangkan kuda sebagai asset ordo, menceritakan hal-hal yang tidak

sesuai dengan keadaan mereka sendiri, melukai orang Kristen (bukan
Muslim) tanpa sebab yang bisa diterima, berhubungan badan dengan

perempuan, mengancam akan bergabung dengan pihak musuh (Saracen),

meninggalkan posnya di malam hari, melempar atau mencampakkan
mantel Templar atau panji-panji Templar ke tanah, meminjam asset ordo

tanpa seizin pihak yang diberi wewenang, dan sebagainya.

Jenispelanggaran ringan ini bisa dimaafkan jika terdapat sebab yang

dianggap kuat oleh komandan maupun penasihatnya. Jika pelaku sungguh

sungguh menyesali ulahnya, dan para juri menyetujuinya dan bisa

menerima permintaan maaf dan penyesalannya, maka ia bisa bebas dan

mendapatkan kembali mantel dan jubahnya.

Jenis pelanggaran berat juga bervariasi antara lain: membunuh

orang Kristen atau sesama anggota ordo, membocorkan rahasia pertemuan
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maupun rapat ordo, sodomi, mengingkari iman Kristiani, berkata tidak

benar atau memfitnah terhadap sesama anggota ordo atau sesama orang

Kristen, meninggalkan kuil tanpa kabar dalam waktu dua hari, melarikan

diri dari pertempuran saat panji-panji Templar masih berkibar atau tanpa

izin pimpinan. Hukuman terberat yang dijatuhkan adalah hukuman mati.

Atau bisa juga ia diusir dan dipecat dari keanggotaan ordo.

MAKNA JUBAH PUTIH SALIB MERAH

Januari 1128, dalam sebuah sidang dewan gereja di Troyes,

disusunlah pedoman tingkah laku ordo Ksatria Templar yang secara resmi

di masukkan menjadi ordo khusus militer. Beberapa ketentuan yang

diputuskan yaitu: seluruh anggota ordo harus memotong rambut mereka

hingga habis dan membiarkan janggut mereka tumbuh panjang, sehingga

berbeda dengan ksatria Salib lainnya yang saat itu suka mencukur janggut

mereka hingga bersih. Pemberian makanan, minuman, pakaian, dan segala

kebutuhan hidup mereka diatur dalam ketentuan yang amat ketat. Untuk

pakaian, seluruh anggota ordo tersebut harus mengenakan pakaian atau

jubah putih khas Templar dengan salib merah darah di dada mereka.

Pakaian atau jubah putih ini memiliki arti bahwasanya para Templar adalah

para Ksatria Kristus yang sebenar-benarnya, yang meninggalkan hidup

yang penuh kegelapan, dan sepenuhnya menyerahkan diri dan

kehidupannya bagi kejayaan YesusKristus dengan menjalani kehidupan

yang putih dan bersih.

Di medan pertempuran atau di mana pun, para anggota Templar

dilarang keras melarikan diri atau mundur jika jumlah musuh mereka

kurang dari tiga kali lip at jumlahnya. Jika tertangkap musuh, para Templar

juga dilarang memohon belas kasihan atau menebus diri mereka dengan

uang.

Segala pedoman tingkah laku dan ketentuan di atas terlihat sangat

jantan, bersih, dan berwibawa. Namun dalam kenyataannya, sejarah juga

telah mencatat betapa para anggota or do ini dalam kehidupan sehari-hari

sangat bertolak-belakang dengan ketentuan tersebut bahkan gereja dan
Paus sendiri tidak berkuasa menegur atau bahkan menghukum mereka.

Pertengkaran yang dalam antara Ksatria Templar dengan Ksatria
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Hospitaller (Knight St. John) saat kekuasaan King Baldwin IV di Yerusalem

merupakan fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Banyak penulis Baratjuga

mendeskripsikan para Ksatria Templar ini sebagai sosok ksatria yang

sombong, mau menang sendiri, licik, sekaligus pemberani dan cerdik.

GRAND MASTER KNIGHTS TEMPLAR

'(1118-1136)

(1136-1146)

(1146-1149)

(1149-1153)

(1153-1156)

(1156-1169)

(1169-1171)

(1171-1179)

(1179-1184)

(1185-1189)

(1191-1193)

(1193-1200)

(1201-1208)

(1209-1219)

(1219-1230)

(1232-1244)

(1245-1247)

(1247-1250)

(1250-1256)

(1256-1273 )

3. Everard des Barres

4. Bernard de Tremelay

5. Andre de Montbard

6. Bertrand de Blanchefort

7. Philippe de Milly

. Odo de St Amand

9. Arnaud de Toroge

10. Gerard de Ridefort

1. Robert de Sable

:2. Gilbert Horal

:3. Phillipe de Plessis

:'4. Guillaume de Chartres

:'5. Pedro de Montaigu

:'5. Armand de Perigord

::.-. Richard de Bures

:'5. Guillaume de Sonnac

~;:. Renaud de Vichiers

~':. Thomas Berard

Daftar Grand Master Knights Templar sebenarnya ada banyak

versi. Walau demikian, yang paling banyak dirujuk oleh para peneliti

adalah versi yang dimulai dari Hughues de Payens (1118-1136) sampai

pada Jacques de Molay (1292-1314). Inilah daftar Grand Master Knights

Templar tersebut :

1. Hughes de Payens

2. Robert de Craon
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21. Guillaume de Beaujeu (1273-1291)

22. Thibaud Gaudin (1291-1292)

23. Jacques deMolay (1292-1314)

Selain yang di atas, ada pula daftar 'Grand Master' versi lain yang

juga beredar namun belum mendapat konfirmasi dan jarang dipergunakan

oleh peneliti. Di dalam daftar ini ada juga mencantumkan para tokoh yang

ada di dalam daftar pertama, namun banyak nama-nama baru. Inilah

daftarnya:

1. Hugues d' ARGENTElN

2. Hoston de SAINT-OMER

(1153 - 1155)

3. Richard de HASTINGS

(1155 - 1185)

4. Geoffroy FITZSTEPHEN

(1185 - 1195)

5. Robert de NEUHAM

(1195 - 1200)

6. Thomas BERARD

(1200)

7. Fr. Alain

(1205)

8. Guillaume CADElL

(1214)

9. Aimery de SAINTE- MA URE

(1215 - 1219)

10. Guillaume de la GRA VELLE

(1220)

11. Alain MARTEL

(1220 - 1228)

12. Fr. Aimery

(1228)

13. Robert de MONTFORT

(1234)

14. Robert de SANDFORD

(1235 - 1241)

15. Fr. Amblard

(1250)

16. Roncelin de FOS

(1252 - 1259)

17. Robert de SANDFORD

(1259)

18. Humbert de PAlRA UD

(1270)

19. Gui de FORESTA

(1275)

20. Robert de TORTEVlLLE

(1276)

21. Henri de FA VERHAM

(1277 - 1278)

22. Robert de TORTEVlLLE

(1280)
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23. Gui de FORESTA

24. Guillaume de TOURVII LE

25. Gui de FORESTA

26. Brian Ie JAY

27. Guillaume de la MORE

28. Jacques de Molay

(1288)

(1292)

(1293 - 1296)

(1296 - 1298)

(1298 - 1307)

(1307 - 1314)

Selain itu, Ksatria Templar juga memiliki 'Grand Masternya' sendiri

untuk wilayah-wilayah yang lebih khusus yang disebut sebagai

Commander of Kingdom atau Commander of City. Inilah daftarnya :

Commander of Kingdom of England62J (Grand Master of
England):

1. Richard Mallebeench

2. Geoffrey son of Stephen

3. Gilbert of Hogestan

4. William de Newenham

5. Thomas Berard

6. Aymeric de St. Maur

7. Alan Marcell

8. Amberaldus

9. Robert Mounford

10. Robert Saunforde

11. Rocelin de Fosse

12. Paul Raymond de Pinson

13. Amadeus de Morestello

14. Imbert Peraut

15. William de Beaulieu

16. Robert Turvile

17. Guy de Foresta

(1180/1185)

(1188)

(1200)

(1200, 1205,1216).

(1220 dan 1228)

(1229)

(1234)

(1231,1232,1234,1239-40,1247)

(1250, 1253)

(1254)

(1254, 1258-9)

(1267, 1269)

(1274)

(1277,1281)

(1290, 1293, dan 1294)

'" www.british-history.ac. uk/reporLasp?compid =35360#s3
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18.James de Malay

19. Brian Ie Jay

20. William de la More

(1297)

(1298)

(1298)

Commander of City of Palestine:

1.Guillaume 1130

2. Andre de Montbard 1148/1151/1152/1154

3. Guillaume de Guirehia 1163

4. Gautier 1170

5. Beranger 1174/1176

6. Seiher de Mamedunc 1174

7. Godechaux de Turout 1174

8. Walter du Mesnil 1174

9. Gerard de Ridefort 1183

10. Hurson 1187

11. Aimon de Ais 1190

12. Reric de Cortina 1191 avril-juillet

13. Bryony Bonds 1192

F. Relis : dernier a porter Ie titre de senechal

Grand-Commandeur of Palestine:

1.0don

2. Gilbert Erail

3. Jean de Terric (n'a jamais ete

Grand-Maitre)

4. Gerbert

5. William Payne

6. Irmengaud

7. Barthelemy de Moret

8. Pierre de Saint-Romain

9. Gilles
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1273

1277-1280

1250 (mai)

1262 (mai)

1262 (decembre)

10. Etienne d'Outricourt

11.Ama ury de la Roche

12.Guillaume de Montignane

13. Simon de la Tour

14. G. de Salvaing

15. Arnaud de Chateauneuf

16.Thibaud Gaudin

Marshall of Palestine:

1. Hugues de Quilioco 1154

2. Robert Franiel 1186

3. Jacques de Maille 1187

4. Geoffroy Morin 1188

5. Adam 1198

6. Guillaume d' Arguillieres 1201

7. Hugues de Montlaur 1244

8. Renaud Vichier 1250

9. Hugues de Jouy 1252

10. Etienne de saisi 1260

11.Guillaume de Molay 1262

12. Gimblard 1270

13. Guy de Foresta (Foret) 1277-1288?

14. Pierre de Severy 1291

15.Barthelemy 1302

16.Aimon(Aime) d'Osiliers 1309

Commander of Kingdom of France (Grand Master of France):

1. Payen de MONTDIDIER (1130)

2. Robert de Craon (died in 1147)

3. Evrard des BARRES (1143- 1147)

4. Hoston de SAINT-OMER (1158)
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5. Guillaume PAVET (1160 - 1161)

6. Geoffroy FOUCHER

(1171)

7. Eustaehe Ie CHIEN

(1175 - 1179)

8. Robert de MILIACO

(1190)

9. Raoul de MONTLIARD

(1192 - 1193)

10. Gilbert ERAIL

(1196)

11. Andre de COULOURS

(1204)

12. Guillaume OEIL-DE-BOEUF

(1207)

13. Andre de COULOURS

(1208 - 1219)

14. Guillaume de l'AIGLE

(1222)

15. Fr. Aimard

(1222 - 1223)

16. Eudes ROYIER

(1225)

17. Olivier de la ROCHE

(1225 - 1228)

18. Pons d' ALBON

(1229)

19. Robert de LILLE

(1234)

20. Pons d' ALBON

(1236 - 1240)

21. Fr. Damase (lieut.)

(1241 - 1242)

22. Renaud de VICHIER

(1242 - 1249)

23. Gui de BASENVILLE

(1251 - 1253)

24. Foulques de SAINT-MICHEL

(1256 - 1258)

25. Humbert de PAIRAUD

(1261 - 1264)

26. Amaury de la ROCHE

(1265 - 1271)

27. Jean Ie FRANCOIS

(1277 - 1281)

28. Guillaume de MALLA Y

(1286)

29. Hugues de PAIRAUD

(1291 - 1294)

30. Gerard de VILLERS

(1299 - 1307)

Les commandeurs de Richerenches (France)

1. Arnaud de Bedos

2. Gerard de Montpierre

3. Hugues de Bourbouton
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4. Hugues de Panaz (1141-1144)

5. Hugues de Bourbouton (1145-1151)

6. Deodat de l'Etang (1151-1161)

7. Guillaume de Biais (1161)

8. Deodat de l'Etang (1162-1173)

9. Foulques de Bras (1173-1179)

10. Pierre !tier (1179)

11. Hugolin (1180-1182)

12. Raimond (1200-1203)

13. Deodat de Bruissac (1205-1212)

14. Bermond (1216-1220)

15. Bertrand de la Roche (1230)

16. Roustan de Comps (1232)

17.Raymond Seguis (1244)

18. Raymond de Chambarrand (1260-1280)

19.Ripert Dupuy (1280-1288)

20. Guillaume Hogolin (1288-1300)

21. Pons d' Alex (1300-1304)

22. Raimbaud Alziari (1304)

23.Guillaume Hugolin (1308)

Les Commandeurs du Ruou (France)

1.Hugues Raimond (de Villacros) 1170

2. Pons de Rigaud 1180

3.Bertrand de Gardannes 1195

.,1.Bertrand Hugues 1195

5.Bernard Aimeric ( Vice Precepteur ) 1203

6. Bernard de Claret ( Precepteur ) 1205

i.G. Gralons 1205

". Bernard de Clairet de Claret 1206

. Roger (Vice Precepteur ) 1215

Knights Templar Knights Of Christ 127



10. Rostang de Comps

11. R. Laugier (Precepteur)

12. Rostang de Comps

13. R. Laugier ( Precepteur )

14. Pons Vitrerius

1216

1222

1224

1229

1233

1307

1308

15. Rostang de Comps 1235

16. Pierre de Boisesono Boysson 1236

17.Ugues de Milmeranda 1241

18. Rostang de Comps 1248

19. Rostang de Boiso ou Buxo de Buis 1251

20. Guillaume de Mujoul (Precepteur) 1255

21. Alaman 1256

22. Rostang de Boiso de Buis 1260

23. Boncarus (Precepteur) 1265

24. Albert Blacas 1269

25. Pierre Geoffroi 1284

26. Albert Blacas de Baudinard 1298

27. Hugues de Rocafolio 1305

28. Bertrand de Silva de la Selve

(Precepteur)

29. Geoffroy de Pierrevert

Wilayah Jerman:

1. Gebhard, Preceptori domorum milicie Templi per.Alemanniam (1241
1244)

2. Johannes Magistro, summo preceptore milicie Templi per Teutoniam, per

Boemiam, per Morauiam et per Poloniam (1251).

3. Widekind Domum, preceptor Magister domorum militie Templi per
Alemaniam et Poloniam (1261,1268, 1271,1279)

4. Friedrich Wildegraf, Preceptor domorum milicie Templi per Aleman
niam et Slauiam (1288-1292)
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6. Bertram gen. Czwek (von Esbeke) Commendator fratrum domus militie

Templi in Almania, Bohemia, Polonia et Moravia (1294-1297)

7. Friedrih von Aisvenieben, Domorum milicie Templi per Alemaniam et

Slauiam preceptor (1303-1308)

8. Hugo de Gumbach, Grand Master of Germany (1310-)

Lieutenants: Jordanus von Esbeke (domus milicie Templi per

Alemaniam et Slauiam vicepreceptor 30 June 1288).

Commander of City of Rhine:

- Alban von Randecke 1306

- Friedrich Wildegraf 1308

Wilayah Portugal:

1. King Afonso I of Portugal, Templar Brother (13.03.1129);

Raja Pertama Portugal (1139-1185)

2. Guilherme RICARDO (1127-1139)

3. Hugo MARTINS (1139)

4. Hugues de MONTOIRE (1143)

5. Pedro ARNALDa (1155-1158)

6. Gua]dim PAIS (1158-1195)

7. Lopo FERNANDES

8. Fernando DIAS (1202)

9. Gomes RAMIRES (1210-1212)

10. Pedro ALVARESde ALVITO (1212-1221)

11. Pedro ANES (1223-1224)

12. Martin SANCHES (1224-1229)

13. Estevao BELMONTE (1229-1237)

14. Guilherme FULCO alias FOUQUE (1237-1242)

15. Martin MARTINS (1242-1248)

16. Pedro GOMES (1248-1251)

17.Paio GOMES (1251-1253)

18.Martin NUNES (1253-1265)
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19. Gonc;alo MARTINS

20. Beltrao de VAL VERDE

21. Joao ESCRITOR

22. Joao FERNANDES

23. Afonso PAIS-GOMES

24. Lourenc;o MARTINS

25. Vasco FERNANDES

(1268-1271)

(1273-1277)

(1280 - 1283)

(1283-1288)

(1289-1290)

(1291-1295)

(1295-1306)

Wilayah Spanyol (Catalunya District-Aragon)

1. Raymond GAUCEBERT (1134)

2. Pierre de la ROVIERE (1139 - 1143)

3. Berenger d 'A VIGNON (1143 - 1149)

4. R. de CHATEAUNEUF (1149 -1151)

5. Pierre de CASTILLON (1151 - 1153)

6. R. de CHATEAUNEUF (1153 -1164)

7. Berenger d' A VIGNON (1164)

8. Arnaud de TOROGE (1167)

9. Hugues GODEFROI (1176)

10. Arnaud de TOROGE (1180)

11. Berengerd'AVIGNON (1181)

12. Gilbert ERAIL (1184 - 1189)

13. Arnaud de CLAIRMONT (1196 -1198)

14. Raimon de GURP (1198)

15. Pons RIGAUD (1202)

16. Raimon de GURP (1210)

17. Pere de MONTAGUT (1211-1218)

18. Ademar de CLARET (lieut.) (1216 - 1218)

19. Pons MENESCAL (lieut.) (1218 - 1221)

20. Guillem d' ALLlAC (1221)

21. Fulcon de MONTPEZA T (1224 - 1230)

22. Bernard CHAMP ANS (1230 - 1233)
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23. Raimon PATOT (1233- 1239)

24. Astruch de CLAIRMONT (1239)

25. Guillem FOUQUE (1239)

26. Guillem de CARDONA (1247 -1251)

27. Hugues de JOUY (1251)

28. S. de BELMONTE (1269)

29. Pere de MONTCADA (1276 - 1282)

30. Berenger de CARDONA (1304 )

31. Rodrigue IBANEZ (1307)

Lands of Crown of Bohemia (Republik Cekoslovakia):

1. Fridericus de Silvester (1286)

2. Berthramus dictus de Czweck, preceptor Niemiec, S3awii i Morawii

(1292)

3. Bernhard von Eberstein

4. Brat Fryderyk von Alvensleben

Wilayah Hongaria:

1. Fr. Cuno

2. Fr. Gauthier

3. Fr. Jean

4. Pons de la CROIX

5. Thierry de NUSS

6. Raimbaud de CAROMB

7. Jacques de MONTREAL

8. Fr. Widekind

9. Gerard de VILLERS

10. Frederic wild grave de SALM

11. Bertram von ESBEKE

12. Frederic de NIGRIP

13. Frederic von AL VENSLEBEN

(1295)

(1303)

(1215)

(1247)

(1271 -1279)

(1289)

(1296)

(1300)
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Wilayah Polandia:

1. Fridericus 1261 - 1263

2. Bernhard von Eberstein Humilis, preceptor domorum milicie Templi

per Poloniam, Sclauiam, Novam Terram Preceptori et fratribus militie

Templi in partibus Polonie, Pomeranie, Cassubie, Cracouie et Slauie, 13

November 1291 - 1295 (1285 - 1291)

3. Jordanus von Esbeke / preceptor / (1296 -1303)

4. 1305 - Dietrich von Lorenen (1305)

Wilayah Slovakia:

- Johannes Gottfried von Eberstein Majster templarov na Slovensku
(Slovachie) (1230)

"BLITZKRIEG" KING PHILLIPE IV

"Perpisahan" dengan Ordo Sion tidak membuat ordo Templar

bangkrut. Harta kekayaan yang telah begitu banyak terkumpul, baik

berupa lahan yang luas di berbagai negara di Eropa, sejumlah kastil dan

kuil, maupun dalam bentuk logam mulia, perhiasan batu permata, dan

uang, yang dihasilkan dari berbagai usaha kaum Templar membuat ordo

ini menjadi begitu besar dan disegani di seluruh Eropa. Banyak para

bangsawan dan raja-raja Eropa meminjam uang pada unit usaha ordo ini.

Mereka juga begitu percaya dengan jasa penyimpanan benda-benda

berharga (treasury box) yang dikelola para Templar. Belum lagi jasa

pengawalan atau pengamanan saat para bangsawan atau raja melakukan

bepergian atau pun di dalam istananya sendiri.

Konflik, intrik, dan peperangan yang terjadi di antara raja-raja

maupun tuan tanah di Eropa membuat bisnis jasa pengamanan para

Templar menjadi begitu maju dan berkembang. Sebab itu, selain dipercaya

sebagai pelopor sistem perbankan modern di dunia, para Templar juga

dianggap sebagai pelopor dalam sistem bisnis jasa keamanan dan militer

yang kini banyak diadopsi oleh organisasi ketentaraan resmi suatu negara,

maupun institusi jasa pengamanan swasta (PMA, Private Military Agency),

atau yang lebih tersohor dengan sebutan organisasi tentara bayaran

132 Knights Templar Knights Of Christ



(Mercenaries), seperti DynCorp, Halliburton, Blackwater, Executive

Outcome, Aegis Defence Services, MPRI, dan sebagainya.

Dan seperti juga PMA zaman sekarang, para Ksatria Templar juga

diyakini berada di belakang setiap konflik, intrik, atau peperangan yang

timbul di antara para tuan tanah, bangsawan, dan raja, agar us aha jasa

pengamanan dan industri alat-alat peperangan yang dimilikinya bisa terus

berputar. Dengan sendirinya uang pun terus mengalir ke dalam kocek

para Templar tanpa disadari oleh pihak lain. Ini mirip sekali dengan

industri persenjataan yang ada di Amerika dan negara maju lain yang
sering berperan ganda dalam menciptakan konflik dan perang. Skandal

Iran Contra yang terjadi di abad ke-21 merupakan salah satu contoh yang
bagus.

Yang tidak boleh dilupakan, sejarah juga mencatat bahwa antar

Knights Templar dengan kaum Hashsashin (Assassin) pimpinan Hasan bin

Sabbah, seorang Syiah musuh dari Dinasti Abbasiyyah, yang memiliki

benteng kuat di Alamut dekat Laut Kaspia, terjalin suatu hubungan yang

baik dan saling menghormati. Kaum Assassin begitu hormat dengan
Templar dan sebaliknya, ini disebabkan antara keduanya memiliki banyak

persamaan di bidang teror dan kebuasan serta keterampilan dalam
berperang. Bahkan tak jarang, kaum Assassin ini disewa Tentara Salib

untuk pihak eksekutor dalam kasus-kasus tertentu seperti yang terjadi

dalam Perang SalibIII di masa King Richard "The Lion Heart" dari Inggris

di abad ke-12M. Panglima pasukan Islam sendiri, Shalahuddin al-Ayyubi

pernah terkejut tatkala bangun dari pembaringan di dalam tendanya,
mendapati sepotong kue yang telah diberi racun dengan selembar surat
yang berisi kalimat teror, "Anda berada dalam kekuasaan kami." Ini salah

satu hasH operasi kaum Asassin.

Sebenarnya, para Templar ini setelah kegagalannya mempertahan

kan Yerusalem dan Palestina dari tangan Saracen, ingin mengadakan

serangan balik kembali. Mereka menemui raja-raja Eropa dankaum

bangsawannya dan membujuk mereka agar mendanai serangan balik ini.

Namun para raja dan bangsawan Eropa sudah tidak bergairah lagi untuk
mengadakan peperangan. Mereka lelah dan jemu. Dana pun sudah tidak

ada lagi. Maka jadilah Ksatria templar menjadi pasukan yang menganggur,
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tak punya pekerjaan. Kondisi mereka yang kaya raya, namun tidak punya

pekerjaan, akhirnya membuat mereka bersikap arogan, senang mabuk

mabukkan, dan menjadi The Trouble Maker di wilayahnya. Jelas, hal ini

tidak disukai siapa pun yang berkuasa. Dengan kekayaan, kebesaran, dan

kemamJ.1uanlintas negaranya karena merniliki jaringan yang luas, rapi, dan

kl1::!t,lama-lama keberadaan kaum Templar menjadi semacam duri yang

dirasakan oleh para bangsawan, raja-raja Eropa, dan bahkan oleh Paus

sendiri. Apalagi para Templar ini karena kekuatannya menjadi sangat

angkuh dan selalu mau menang sendiri. Para raja dan bangsawan sering

tidak dianggap atau bahkan diancam jika tidak menuruti permintaan

mereka. Pengaruh Templar yang sedemikian dahsyat dianggap mulai
menggerogoti kewibawaan dan pengaruh mereka.

Pad a tahlm 1306, Raja Perancis, Phillipe IeBelatau Phillipe IV,benar

benar sudah merasa muak dengan para Templar. Apalagi Perancis menjadi

pusat kegiatan mereka di Eropa dan kesetiaan mereka terhadap Paus juga

semata-mata disebabkan oleh uang. Tidak yang lain. Walau menjadi Raja

Perancis, namun Phillipe sarna sekali tidak memiliki pengaruh pada para

Templar. Phillipe pun terlibat hutang dengan ordo ini akibat pembiayaan

Perang Salib yang membengkak. Apalagi saat seorang pemberontak

melarikan diri dari penjara istananya, Phillipe yang dikawal para ksatria

kerajaannya mengejar hingga ke daerah para Templar di Perancis Selatan.

Di sebuah Kuil Templar, Phillipe begitu terkesan dengan kemakmuran dan

kekayaan mereka. Sebab itu, dengan mempertaruhkan nama dan seluruh

kewibawaannya, Phillipe dengan berterus terang mengutarakan niatnya

untuk bisa bergabung dengan menjadi anggota ordo tersebut.

Namun jawaban Templar sungguh di luar dugaan. Dengan tegas

dan angkuh, mereka menolak permintaan Phillipe sembari mengusir Raja
Perancis tersebut keluar dari kuil. Rasa malu, dendam, dan amarah

meluap-Iuap di dada Phillipe Ie Bel. Dalam hatinya ia bertekad akan

menghabisi para Templar dalam waktu singkat. Tekad Phillipe Ie Bel
sudah bulat.

Phillipe IV segera mendata seluruh kabar miring tentang Templar.

Ini akan dijadikan alasan utama untuk menghabisi ordo tersebut dan juga

untuk menghimpun sekutu utamanya yaitu Paus Clement V. Phillipe IV
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sangat yakin Uskup dari Bordeaux yang telah ditolongnya sehingga

berhasil terpilih menjadi Paus dengan nama Clement V akan menjadi

sekutu yang loyal. Apalagi dengan kabar yang santer terdengar bahwa

kaum Templar diam-diam telah jauh menyeleweng dari ajaran Yesus dan

berpaling kepada bid'ah, menyelenggarakan upacara-upacara yang

memuja Baphomet, iblis berkepala kambing dalam mitologi Yahudi dan

menjadi lambang okultisme, sembari meludahi salib. Bahkan ada pula

ritual-ritual tertentu yang diakhiri dengan hubungan seks antara anggota

dengan pemimpinnya. Kala itu juga berkembang kabar bahwa para

Templar juga mempraktekkan perilaku homoseks atau hubungan sejenis.

Ini merupakan tuduhan-tuduhan yang dikemudian hari ada yang diakui

oleh mereka, namun ada pula yang tidak mengakui hal ini dan

menyatakan bahwa tudingan itu semua adalah fitnah yang sengaja disebar
Gereja untuk menjelek-jelekkan Templar.

Yang pasti, di awal masa-masa Perang Salib di tahun 1208, Paus

Innocent III pernah menegur Ksatria Templar karena sikap dan perilaku

mereka yang dinilai tidak mencerminkan seorang Kristiani clan malah

condong kepada praktek Necromancy yang lazim meminta sesuatu dari
orang-orang yang sudah mati.

Dengan penuh kerahasiaan, utusan Philipe yang konon seorang
Kanselir Perancis bernama Von Nugari, menemui Paus Clement V dan

menyampaikan maksud dari tuannya. Merasa berutang budi yang sangat

besar membuat Clement V mau tak mau harus membantu Phillipe Ie Bel,

walau secara pribadi ia merasa segan pula kepada Templar. Segannya Paus

Clement V kepada Templar bisa karena memang takut, atau juga konon

karena menyadari adanya pertalian darah antara ibunya yang bernama Ida

de Blanchefort dengan Dinasti Blanchefort yang banyak menjadi anggota

Templar. Walau demikian, sebuah operasi intelijen pun disiapkan guna

memberangus dan menghabisi para Templar langsung di jantungnya,

Perancis. Daftar tuduhan terhadap ordo Templar telah selesai dibuat.

Seluruh mata-mata yang paling handal dari pihak Paus maupun Phillipe

telah disebar menyusup ke dalam ordo. Bahkan Phillipe mendapat

bantuan dari seorang anggota Templar yang kesetiaannya bisa dibeli
dengan uang.
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Bagi sel;lagian peneliti, motivasi Phillipe Ie Bel untuk menumpas

Templar diyakini disebabkan masalah utang piutang yang terjadi sebelum

tahun 1305.Mereka menyatakan bahwa saat itu Phillipe IV terdesak dan

sangat membutuhkan uang tunai untuk membiayai peperangannya.

Phillipe, sebagaimana kelaziman raja-raja dan kaum bangsawan Eropa

lainnya pada masa itu, akhirnya mendatangi Templar dan meminta

bantuan uang dari kaum Templar. Tapi dengan angkuh permintaan

Phillipe ini ditolak mentah-mentah. Phillipe sungguh geram dan sakit hati.

Dia lalu mendesak Paus Bonifacius VIII yang berkuasa saat itu untuk

mengucilkan kaum Templar. Tapi lagi-Iagi Phillipe mendapat penolakan.
Paus tidak berani memenuhi permintaannya. Phillipe lalu mengirim

penasihatnya, Guillaume de Nogaret, untuk menculik Paus. Bonifasius VIII
meninggal hanya sebulan setelah mendengar rencana itu karena

keterkejutan dan ketakutannya.

Paus berikutnya, Benedictus XI juga menolak dan tidak lama

kemudian juga meninggal tiba-tiba. Menurut kabar yang santer terdengar,

Paus Benedictus XI itu meninggal karena diracun oleh orang suruhan Le

Bel. Kemudian pada pencalonan Paus berikutnya, Phillipe Ie Belbersikap

pro-aktif dan mencalonkan seorang Uskup dari Bordeaux. Dengan segenap

upayanya, Uskup dari Bordeaux itu akhirnya terpilih menjabat Paus yang

baru dengan nama Paus Clement V. Karena merasa berutang budi inilah,

akhirnya Clemens V memenuhi tuntutan Phillipe untuk menumpas kaum

Templar. Paus yang baru ini juga memindahkan takhta kepausan ke

Avignon. Mereka berdua dengan seluruh pasukannya kemudian

menumpas habis Templar. Bahkan Paus Clement V mengeluarkan

keputusan kepausan dengan nama Vox in Excelso (suara dari langit) yang

melarang keberadaan Templar dengan tuduhan telah menyebarkan paham

sesat dan menyimpang dari Gereja. Saat itu, hal ini merupakan sebuah

tuduhan sang at serius yang berimplikasi satu: kematian, lewat siksaan

yang teramat pedih.

Dalam interogasi, para Templar sembari disiksa dipaksa mengakui

bahwa ordonya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Gereja dan

mengajarkan bid'ah. Namun kabarnya Gereja tidak mendapatkan bukti

yang kuat sehingga pada akhirnya hanya tiga tokoh Templar yang dituduh
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sesat langsung oleh Komisi Kepausan yaitu Jacques de Molay dan dua

bawahan langsungnya. Mereka diharuskan menolak ajaran sesat mereka

secara terbuka di muka umum. De Malay menyatakan bahwa Ordo dan

dirinya bersama kedua rekannya sama sekali tidak bersalah. Walau

demikian mereka dibakar pad a kayu salib di tahun 1314.Komisi Kepausan

dikabarkan juga menemukan bahwa Ordo itu secara keseluruhan tidak

sesat, meski ada bukti-bukti terisolasi tentang penyebaran ajaran sesat.

Malah.Komisi ini mendukung dipertahankannya ordo tersebut. Namun

Paus Clement V, karena menghadapi opini umum yang kian menentang

Ordo itu, akhirnya mengalah dan menekan Ordo tersebut.

Operasi penumpasan terhadap para Templar dilakukan dengan

sangat cepat. Sehari sebelum Jum'at, 13 Oktober 1307, seluruh ksatria

Phillipe yang mendapat bantuan dari Paus telah menyebar di lokasi-Iokasi

tempa t Templar berkumpul. Seluruh persenjataan telah disiapkan. Masing

masing regu telah mengantongi sepucuk surat rahasia, bersegel, yang

hanya boleh dibuka pada hari Jum'at dini hari, 13 Oktober 1307. Saat fajar

menyingsing, seluruh pasukan raja dan Paus bergerak cepat. lni mirip

dengan operasi Blitzkrieg ala Gestapo Hitler. Seluruh Templar diserang dan

ditangkap. Kuil dan barang-barang mereka disita. Penangkapan terhadap

Templar ini diikuti dengan penyiksaan brutal yang berakhir pada
kematian.

Pada tahun 1312, secara resmi Paus Clement V mengeluarkan

maklumat gereja yang memutuskan pembubaran Ordo Ksatria Templar.

Pengejaran dan penangkapan terus dilakukan. Pada tahun 1314, Grand

Master Ksatria Templar, Jacques de Molay berhasil ditangkap bersama

Geoffroy de Charney yang menjadi pembimbingnya. Keduanya ditahan

bersama anggota Templar lainnya di penjara bawah tanah di benteng

Chinon. Tidak lama kemudian, pada Maret 1314,Jacques de Malay seger a

di bakar hidup-hidup di tiang salib di depan umum hingga mati. Eksekusi

ini dilakukan di Ille de la Cite, yang terketak di belakang Gereja Notre

Dame, Paris. Saat api berkobar membakar tiang salib dan menyentuh kulit

De Malay, dengan suara keras De Malay meneriakkan kutukannya

kepada Phillipe Ie Bel dan Paus Clement V: "Setahun setelah kematianku,
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kalian berdua, Phillipe Ie Bel dan Paus Clement, akan segera menyusulku

menghadap Tuhan!"

Entah karena sihir atau kebetulan belaka, sebulan setelah kematian

De Molay, Paus Clement V menemui ajal akibat disentri yang parah.

Sedang Phillipe Ie Bel mati tujuh bulan setelah De Malay tanpa pernah

diketahui apa penyebabnya. Yang patut diingat, para Templar merupakan

orang-orang yang sangat piawai dalam meracik racun.

Kesimpangsiuran opini para peneliti Barat tentang motivasi Phillipe

Ie Bel dan Clement V menghabisi para Templar, juga proses hukuman

terhadap ordo ini, menarik minat Harun Yahya yang meneliti informasi

informasi yang ada. Dalam karyanya yang berjudul "Ancaman Global

Freemasonry", Harun Yahya menulis, "Segolongan ahli sejarah cenderung

melukiskan sidang pengadilan para Templar sebagai hasil konspirasi dari

Raja Prancis, dan menggambarkan para ksatria itu tak bersalah atas segala

dakwaan. Tetapi, cara interpretasi ini keliru dalam beberapa segi. Nesta

H. Webster, ahli sejarah Inggris terkenal dengan begitu banyak

mengetahui sejarah okultisme, menganalisis berbagai aspek ini dalam

bukunya, 'Secret Societies And Subversive Movements'. Menurut Webster,

kecenderungan untuk melepaskan para Templar dari bid' ah yang mereka

akui dalam masa pengadilan tidak tepat. Pertama, selama interogasi,

walau secara umum terjadi, tidak semua Templar disiksa."

Lagipula, tanya Harun Yahya, apakah pengakuan mereka tampak

seperti hasil imajinasi murni orang-orang yang disiksa? Tentunya sukar

dipercaya bahwa cerita tentang upacara pembaiatan - yang disampaikan

dengan rinci oleh orang-orang di berbagai negara, dituturkan dalam

kalimat yang berbeda, namun semuanya saling menyerupai - merupakan

karangan semata-mata. Jika para korban dipaksa untuk mengarang

ngarang, cerita mereka tentu akan saling bertentangan; segala macam ritus

liar dan fantastis diteriakkan dengan penuh kesakitan untuk memenuhi

tuntutan interogator mereka. Tetapi sebaliknya, masing-masing tampak

seperti mendeskripsikan upacara yang sama, baik lengkap maupun tidak,

dengan sentuhan personal si pembicara, dan pada dasarnya semua cerita
tersebut cocok.
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Bagaimanapun juga, sidang pengadilan para Templar berakhir

dengan tumpasnya ordo tersebut. Tetapi, walaupun sudah dibubarkan

"secara resmi", ia tidak benar-benar musnah. Selama penangkapan tiba

tiba pada tahun 1307,beberapa Templar lolos, dan berhasil menutupi jejak

mereka. Mereka melarikan diri keluar dari Perancis atau bersembunyi di
wilayah yang dianggap aman.

Para Templar yang melarikan diri keluar dari Perancis memilih

bersembunyi di Skotlandia. Skotlandia pada saat itu merupakan satu
satunya kerajaan di Eropa yang tidak mengakui kekuasaan Gereja Katolik.

Raja Skotlandia, King Robert The Bruce, dengan tangan terbuka

menyambut mereka dan menyembunyikannya ke dalam organisasi

organisasi buruh atau serikat pekerja terpenting di Kepulauan Inggris abad

pertengahan ini dan menyusupkan mereka ke dalam pemondokan
pemondokan para tukang batu yang disebut Mason. Inilah cikal bakal

berubahnya nama Ksatria Templar menjadi Mason, yang lebih popular
disebut Freemasonry.

Selain Skotlandia, beberapa negara Eropa lainnya juga menjadi

tujuan pelarian para Templar itu. Para Templar yang melarikan diri ke
Portugal bersembunyi di wilayah itu dan mengubah nama ordo mereka
menjadi Knights of Christ Order (Ordo Ksatria Kristus). Di kemudian hari,

pelarian Templar yang berada di Portugal ini, dan juga Spanyol, mengganti

kuda-kuda mereka dengan kapal-kapallayar besar yang dilengkapi

dengan meriam. Penjelajah Portugis, Vasco da Gama, merupakan anggota
dari Ordo Ksatria Kristus ini.

Mereka yang lari ke Malta, sebuah pulau kecil di ujung selatan Italia,
sempat menutup diri dan mengubah semua bentuk keksatriaan mereka.

Beberapa tahun kemudian, pelarian Templar ini dikenal sebagai Knights of

Rhodes atau yang lebih dikenal dengan sebutan Knights of Malta. Ksatria

Malta ini sekarang dikenal sebagai ordo dalam kekristenan yang banyak
mendirikan rumah-rumah sakit di berbagai negara dan wilayah di seluruh

dunia. Mereka memiliki Grand Masternya sendiri yang masih ada hingga
sekarang.

Di Inggris, King Edward II tidak begitu percaya bahwa Ordo

Templar bersalah seperti yang telah dituduhkan Gereja. Bahkan King
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Edward II sampai berdebat sengit dengan Paus mengenai hal itu. Ia

kemudian menolak mentah-mentah ketika Paus memerintahkan dirinya

untuk melakukan pengejaran dan pembasmian para Templar.

Di Jerman, sebuah peristiwa dramatis terjadi. Grand Master Ordo

Templar Jerman, Hudo von Gumbach, tiba-tiba masuk ke ruang sidang

konsili yang diselenggarakan oleh Uskup Agung Metz. Hugo von

Gumbach mengenakan pakaian tempur dan bersenjata lengkap. Ia

dikawan 20 Ksatria Tempar terpilih yang juga mengenakan baju perang

dan bersenjata lengkap. Di depan peserta konsili, Hugo dengan Ian tang

berteriak bahwa Paus adalah setan yang harus ditumbangkan dan Ordo

Templar sarna sekali tidak mempunyai salah atau pun dosa. Kepada semua

peserta konsili, Hugo bahkan menantang bahwa mereka siap berkelahi

sampai titik darah penghabisan untuk membela keyakinannya. Kesunyian

begitu mencekam. Dalam kesunyian itu, Uskup agung Metz kemudian

berjanji akan mengeluarkan keputusan yang baik bagi Templar keesokan

harinya. Hugo dan pasukannya pun keluar ruangan. Keesokan harinya,

para ksatria Templar Jerman dinyatakan tidak bersalah.

Di Aragon dan Castile, para Uskup menggelar sidang bohong

bohongan yang kemudian juga mengeluarkan pernyataan bahwa para

Templar tidak bersalah. Walau demikian, untuk juga menghargai para

Uskup lokal, maka para Templar pun bertindak kooperatif dengan

berpura-pura menanggalkan keyakinan mereka, masuk Kristen, atau pun

melakukan perjalanan untuk hidup di tempat yang banI.

Skotlandia, Inggris, Portugal, dan Spanyol, juga Malta, memang

menjadi lokasi pelarian Templar. Di kerajaan-kerajaan tersebut para

Templar berbaur dengan penduduk setempat yang mayoritas memeluk

agama Katolik Roma. Mereka juga banyak yang mengganti nama. Beberapa

dari mereka juga meminta suaka kepada para bangsawan dan tuan tanah

(Landlord) yang memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, otonom. Banyak

permintaan suaka ini diterima dengan tidak gratis, dengan artian para

bangsawan yang sangat memahami bahwa para Templar itu kaya raya,

meminta sejumlah uang sebagai jaminan keamanan atas dirinya. Bahkan

ada pula yang kemudian bermitra dan meneruskan bisnis usaha

'perbankan' yang dulu telah dirintis para Templar.
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Pada awal abad ke 16, Gereja Katolik tengah didera gerakan

reformasi, yang dipelopori oleh Martin Luther (1483-1546), pemimpin

Gerakan "Protest" (sebab itu gerejanya kemudian disebut sebagai Gereja

Protestan), dan John Calvin (1509-1564) yang kemudian melahirkan Gereja

Calvinis. Banyak kalangan memandang gerakan reformasi gereja

sebenarnya juga didorong oleh mereka yang tidak puas atau menyimpan

dendam terhadap hegemoni Gereja Katolik, seperti halnya kaum Templar.

Dan hal ini ternyata mendapat pembenaran dengan bergabungnya

sejumlah fraksi dari penerus Templar ke dalam gerakan reformasi gereja

tersebut antara tahun 1517-1521. Satu-satunya motivasi para mantan

anggota Templar ini bergabung dalam gerakan tersebut adalah untuk

membalaskan dendam atas kejadian dua abad lalu terhadap Gereja Katolik

dengan menunggangi gerakan pembaharuan gereja ini. Upaya penyusupan

oleh penerus Templar ini semula tidak diketahui Martin Luther, namun

beberapa tahun kemudian barulah ia menyadari akan hal tersebut dan

dengan tegas Martin Luther menghujat dan mengecam kaum Yahudi ini

dan menyerukan agar semua pengikutnya tidak terpengaruh oleh kaum
ini.

Setelah penumpasan para Templar memang bagaikan hilang ditelan

bumi. Mereka membenamkan diri dalam-dalam ke perut bumi sembari

terus memelihara harapan, cita-cita, dan tujuan mereka yang masih

teramat panjang. Pengejaran dan penumpasan terhadap Templar ternyata

tidak bisa tuntas. Rahasia harta karun Templar yang menjadi pusat misteri

tentang keberadaan ordo ini tetap menjadi misteri.

Banyak catatan yang menyatakan, sebelum pasukan Phillipe le Bel

dan Clement V bergerak di pagi hari itu, beberapa hari sebelumnya Grand

Master Templar Jacques de Molay telah memerintahkan kepada beberapa

bawahannya untuk memindahkan berkas-berkas dan dokumen rahasia

yang sanga t penting di suatu tempat yang dinilai aman, membakar banyak

buku dan catatan ordo, termasuk membawa berpeti-peti harta karun

keluar dari Perancis melewati jalan laut. Upaya yang dilakukan De Molay

ini mengindikasikan satu hal yang pasti: Tempar telah mengetahui,

setidaknya mencium rencana Phillipe le Bel dan Paus Clement V, atau kalau

pun Templar tidak tahu siapa yang akan menghabisinya secara pasti, yang
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jelas Templar telah yakin akan ada sesuatu yang besar yang akan menimpa

ordo persaudaraan ini sehingga seluruh dakumen rahasia, segala catatan

dan buku, serta harta karun dan praperti yang dimilikinya harus
diamankan.

Dan ini terbukti. Pasukan Phillipe Ie Bel dan Clement V sarna sekali

tida~ memperoleh sepatong koin emas pun dari harta karun Templar yang

sangat banyak itu. Lalu dari mana De Molay mengetahui rencana rahasia

terhadap Templar itu? Guillaume de Gisars, Grand Master Biara Sian,

disebut-sebut sebagai pihak yang memberi tahu De Molay.

Walau antara Biara Sian dengan Ksatria Templar telah tidak ada lagi

hubungan sejak peristiwa Penebangan Pohan Elm, walau amat mungkin

hal ini hanyalah formalitas belaka, namun dalam kenyataanya kedua arda

itu, mungkin secara pribadi-pribadi, tetap berhubungan dengan erat.
Bukankah Grand Master Biara Sion, Guillaume de Gisars, telah dihadiahi

sebuah kepala emas Caput LVIIImatau Caput SSM,oleh Templar di tahun

13077Sebab itu, antara Sian dengan Templar terbukti tetap memelihara

jaringan mereka. Dan yang juga menarik, Guillaume de Gisars ternyata

juga berkawan akrab dengan Guillaume Pidoye, salah satu kaki tangan

Phillipe de Belyang berpengaruh. Bisajadi, Pidoye yang menganggap Sion

tidak memiliki hubungan lagi dengan Templar, bahkan menduga Sion

masih menyimpan dendam terhadap Templar akibat lepasnya Yerusalem,

membacarkan rencana Phillipe untuk menumpas Templar dengan harapan

mendapatkan dukungannya atau setidaknya berupa persetujuan moril.

Kabar ini kemudian aleh de Cisors diteruskan kepada De Malay yang

mengambil beberapa langkah preventif untuk menjaga 'harta terbesar'

para Templar.

DIVISI PEREMPUAN KSATRIA TEMPLAR

Yang sangat jarang diamati peneliti lainnya adalah sebuah

pertanyaan mendasar bahwa jika Templar memang 'menuhankan'

perempuan seperti halnya terhadap Maria Magdalena dan juga Dewi-dewi

Mesir ktmo lainnya, begitu 'terpesana' oleh kansep femininitas, maka

adakah dalam ordo ini kesempatan bagi perempuan untuk bergabung?
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Adakah Divisi Perempuan dalam Ordo Militer Khusus Knights of
Templar?

Pertanyaan ini mendapat jawaban yang memuaskan ketika dua

orang peneliti, Charles dan Nicole, menyatakan bahwa Ordo Ksatria

Templar memang memiliki anggota perempuan.63] Di tahun-tahun awal

pendirian ordo ini, ada banyak perempuan yang ikut mengucapkan ikrar

Templar walau kemudian mereka hanya menjadi anggota biasa. Mereka,
Nicole dan Charles, menyatakan~

"Jika mengamati kembali berbagai dokumen dari abad ke-12, Anda

akan mendapatkan banyak perempuan yang bergabung dengan Ordo

Templar, terutama pada abad pertama keberadaannya. Setiap orang yang
bergabung harus mengucap ikrar untuk menyerahkan 'rumahku, tanahku,

tubuhku, dan jiwaku kepada Ordo Templar'. Anda akan mendapati nama
nama perempuan di akhir berbagai dokumen ini selain nama-nama lelaki.

Anda pun akan menemukan banyak pasangan (laki-Iaki dan perempuan)

yang sama-sama bergabung. Jadi, kaum perempuan pun harus

mengucapkan ikrar. Dokumen-dokumen itu terutama membahas wilayah

ini (Languedoc), dan ada cukup banyak petunjuk mengenai banyaknya
kaum perempuan yang pada suatu kali terlibat dalam Ordo Templar. Dan

beberapa wkatu kemudian, ordo ini memang mengubah peraturannya dan
melarang keanggotaan perempuan".

Peneliti lainnya seperti Michael Baigent dan Richard menyatakan
dalam buku "The Temple and the Lodge" (1989): ... sebuah dokumen dari akhir

abad ke-12 di lnggris melaporkan tentang seorang perempuan yang diterima Ordo

Templar sebagai Suster. Fenomena ini tampaknya menyiratkan keberadaan sayap

atau kelompok feminin dalam Ordo. Tetapi, (sejauh ini) belum ditemukan

penjelasan mengenai masalah ini. Bahkan, informasi tentangnya yang mungkin

terdapat dalam dokumen-dokumen resmi lnkuisisi telah lama hilang atau

disembunyikan.

Catatan-catatan tentang keberadaan Divisi Feminin dalam Ordo

Templar ini memang sangat terbatas. Yang mencuat dalam sejarah

63 Lynn Picknett dan Olivia prince; The Templar Revelation; hal. 181.
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memang sisi maskulinitasnya. Walau demikian, hal tersebut sudah lebih

dari cukup untuk membuktikan bahwa ordo ini memang terlihat lebih maju

dari zamannya.

Akhir keberadaan ordo ini memang mengenaskan. Grand Master

terakhirnya, Jacques de Molay, memang telah mati. Demikian pula Phillipe

Ie -:3eldan Paus Clement V. Namun Templar kini malah menemukan pusat

operasi mereka yang baru, di suatu wilayah yang merdeka dari Gereja

Katolik Roma, lepas dari pengaruh Paus, dan mendapat dukungan penuh

dari penguasa wilayah tersebut, King Robert The Bruce, yang kebetulan

tengah berperang melawan Inggris dan memerlukan tenaga kombatan

yang handal. Agar tidak menyulitkan The Bruce, Templar akhirnya

menanggalkan jubah putih dan panji-panji perangnya, dan kemudian

mengganti pakaian dengan pakaian yang biasa dikenakan para pekerja,

para tukang batu, bergabung dengan para Mason dan menguasai gilda

gilda mereka,lodge-lodge mereka. Tidak ada lagi Knights of Templar. Yang

ada sekarang adalah Mason.[]
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Grand Master KsatriaTemplar,jacquesde Molay. Kutukannya terhadap Phillipe IeBel

dan Paus C1ementV menjadikan dirinya dipuja oleh banyak warga Eropa dan dianggap

bagai manusiasuci.

Sebuah plangnama rumah sakityangdidirikan KsatriaMaltayangmasih berdiri di Israel hingga hari in!.
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RAGAM SEGEL KHIGHTS TEMPLAR• tAW
SegelT emplaryangmenunjukkan Masjid AI-Aqsha ketika menjadi markas besar Ksatria Templar.

(Ki-ka): Segel dari Robertde Sandford, dari Fulcon de Montpezat, Pierre deMontaigu, dan dari Bertrand de Blanchefort.

(Ki-ka): Segel dari Bertrand de Blanchefort, Geoffroyde Vichier, dan Gilbert Errail.

Dua segel Templardari Bertram Von Esbeck, Grand Master TemplarJerrnan tahun 1926dengan nama "Double Headed Eagle".

(Ki-ka) Cross PalteeAragon, Poitou, Hughuesde Rochefort, dan Poitou Legend .
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(Ki-ka): BrotherGiraud de Chamaret (1234), Brother Roustan de Comps (1232), BrotherWidekind (1271), dan Frater Robertforrn

the land ofRetz (abad ke-13 M)
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FREEMASONRY

Akibat operasi penumpasan para Templar yang dimulai oleh Raja

Perancis Phillipe IV dan Paus Clement, ordo tersebut akhirnya dikejar

kejar di seluruh kerajaan di Eropa yang berada di bawah pengaruh Paus.

Banyak yang tertangkap dan menemui ajal, namun ada pula pengecualian

pengecualian yang tidak tercatat dalam sejarah berupa pemanfaatan
pemanfaatan yang dilakukan raja-raja lainnya.

Di Lorraine, yang pada abad ke-14 masuk dalam wilayah kerajaan

Jerman, bukan Perancis, para anggota Templar yang diburu mendapat
pengarahan dari pada Commander setempat untuk mencukur jenggot

mereka dan menanggalkan jubah putihnya serta kemudian mengenakan

pakaian orang biasa. Mereka berbaur dengan penduduk setempat dengan
aneka pekerjaan dan profesi. Walau demikian, mereka tetap meng

organisasikan diri secara rahasia dan berhubungan dengan pelarian
Templar yang telah memakai nama 'Mason' di Eropa lainnya.

Di Portugis, nama ordo Templar dibersihkan oleh sebuah penyeli

dikan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, nama ordo

ini kemudian diubah menjadi Knights of Christ (Ksatria Kristus). Ordo lama

namun baru ini berkembang dengan pesat di Portugal bahkan bisa
merangkul pusat kerajaan. Bidang maritim adalah salah satu pusat

perhatian ordo ini. Para pelaut ulung seperti Vasco da Gama dan

Colomb us merupakan anggota dari Ksatria Kristus. Dalam pelayarannya
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mengarungi lautan, kapal-kapallayar mereka yang besar menggunakan

lambang salib merah ala Templar. Di Prusia, para Templar bergabung

dengan Ksatria Teutonik, ordo militer yang juga dibentuk Knights

Templar beberapa tahun lalu.

Walau demikian, Skotlandia memang menjadi tujuan utama pelarian

para Templar dari Perancis. Skotlandia merupakan satu-satunya kerajaan

di Eropa yang tidak berada di bawah pengaruh Paus karena telah di

ekskomunikasikan (diputus dari Vatikan). Apalagi Skotlandia tengah

berada dalam situasi yang tidak bersahabat dengan Kerajaan Inggris. Raja

Skotlandia, Robert The Bruce pasti memerlukan tenaga-tenaga tempur

yang handal seperti halnya para Ksatria Templar. Perhitungan para

Templar ini ternyata tepat.

Di Skotlandia, Papal Bull (surat perintah Paus) untuk membasmi

ordo Templar sarna sekali tidak dilaksanakan. Robert The Bruce dengan

hangat menyambut datangnya para Templar yang telah menyamar sebagai
tukang battl yang dipimpin oleh sese orang yang menyebut dirinya

bernama Mac Benach. Di kemudian hari, para Mason menyebut nama Mac

Benach dengan segala kehormatan. Di Skotlandia inilah para Templar

menemukan sebuah tempat yang dianggap pas sebagai tempat penyamar

an mereka untuk meneruskan cita-cita gerakan rahasianya. Tempat itu

adalah sebuah gilda (serikat pekerja) terpenting di Kepulauan Inggris abad

pertengahan yang disebut loge atau pemondokan tukang batu (loge

masonik), dan dengan cepat segera menguasai loge-loge tersebut. Mason

awalnya hanyalah sebuah sebutan untuk tukang batu. Ada yang

menyatakan bahwa sebutan ini berawal dari para tukang batu yang telah
membangun Haikal Sulaiman. Dan Lodge meru pakan tempa tpemondokan

para Mason, para tukang battl, semacam asrama. Di kemudian hari, istilah

ini lebih bersifat politis merujuk pad a organisasi rahasia yang menjalankan

ritual Kabbalah dan dipenuhi dengan intrik maupun konspirasi.

Setelah menguasai Loge Mason, nama ini kemudian dipakai sebagai

nama gerakan rahasia. Inilah loge tertua dalam sejarah Freemason dengan

Scotish-rite atau ritus Skotlandia yang melegenda meliputi pedoman

tingkah laku, pedoman kea~ggotaan, tata upacara, dan bentuk-bentuk

rituallainnya yang sarat dengan ajaran esoteris yang tidak berbeda
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dengan apa yang telah dilakukan para Templar, Biara Sion, dan leluhur

mereka, para ahli sihir tertinggi Fir'aun berabad-abad lalu di Mesir. Ritus

Skot ini merupakan sebutan bagi segala ajaran Mason yang berasal dari

Skotlandia yang kembali lagi ke Perancis dan mengembangkan kegiatan
Freemason di sana. Secara sederhana, Freemason sesungguhnya bisa

dianggap sebagai pewaris dari Ksatria Templar. Jika diurutkan, mungkin

bisa dibuat sebuah garis lurus dengan Ordo Kabbalah di hulu, lalu di titik

pertama ada Ordo Sion yang kemudian menjadi Biarawan Sion yang
kemudian membentuk Ksatria Templar, lalu di ujung garis yang belum

selesai ada Freemasonry, garis itu terus berlanjut, berjalan, dan hingga kini
belumlah selesai.

Beberapa peneliti yang meyakini bahwasanya Freemason adalah

pewaris Templar antara lain John J. Robinson dengan buku Born in Blood

dan Michael Baigent, dan Richard Leigh dengan The Temple and the Lodge.

Robinson, sejarawan asal Amerika Serikat, memulai penelitiannya dari

ritual Freemason modern dan merunutnya ke belakang, ke asal-usulnya.

Sedangkan Michael Baigent dan Richard Leigh melacak keberadaan

Freemason di Skotlandia. Keduanya sampai pad a kesimpulan yang sarna:

Freemasonry merupakan penerus dari Ordo Templar.

Hanya saja, di antara Baigent-Leigh dan Robinson ada satu

perbedaan besar. Jika Baigent-Leigh memahami keberadaan Freemason

sebagai perkembangan Ordo Templar yang terisolasi di Skotlandia, lalu

menyebar ke Inggris pada 1603 bersamaan dengan bertahtanya Raja

Skotlandia, King James VI ke tahta Inggris dan masuknya para bangsawan
Skotlandia ke dalam lingkaran aristokrasi Inggrisi maka Robinson

meyakini bahwa perkembangan Ordo Templar menjadi Freemasonry

berlangsung sepenuhnya di Inggris. Menurut Robinson, Revolusi Kaum

Petani di Inggris pada tahun 1381 sesungguhnya merupakan upaya

Templar untuk menyerang hak milik Gereja dan Ksatria Hospitaller,

sebuah ordo yang ban yak menangguk keuntungan dari penumpasan

Templar. Walau demikian, ketiga peneliti tersebut sarna-sarna meyakini

bahwa Ordo Templar tidaklah habis dan bahkan menemukan pijakan dan

'markas' yang lebih kuat lagi untuk berkembang di bawah nama

Freemasonry.
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dengan apa yang telah dilakukan para Templar, Biara Sion, dan leluhur

mereka, para ahli sihir tertinggi Fir'aun berabad-abad lalu di Mesir. Ritus

Skot ini merupakan sebutan bagi segala ajaran Mason yang berasal dari

Skotlandia yang kembali lagi ke Perancis dan mengembangkan kegiatan

Freemason di sana. Secara sederhana, Freemason sesungguhnya bisa

dianggap sebagai pewaris dari Ksatria Templar. Jika diurutkan, mungkin
bisa dibuat sebuah garis Iurus dengan Ordo Kabbalah di huIu, lalu di titik

pertama ada Ordo Sion yang kemudian menjadi Biarawan Sion yang

kemudian membentuk Ksatria Templar, lalu di ujung garis yang belum

selesai ada Freemasonry, garis itu terus berlanjut, berjalan, dan hingga kini
belumlah selesai.

Beberapa peneliti yang meyakini bahwasanya Freemason adalah

pewaris Templar antara lain John J. Robinson dengan buku Born in Blood

dan Michael Baigent, dan Richard Leigh dengan The Temple and the Lodge.

Robinson, sejarawan asal Amerika Serikat, memulai penelitiannya dari

ritual Freemason modern dan merunutnya ke belakang, ke asal-usuinya.
Sedangkan Michael Baigent dan Richard Leigh melacak keberadaan

Freemason di Skotlandia. Keduanya sampai pada kesimpulan yang sarna:

Freemasonry merupakan penerus dari Ordo Templar.

Hanya saja, di antara Baigent-Leigh dan Robinson ada satu

perbedaan besar. Jika Baigent-Leigh memahami keberadaan Freemason

sebagai perkembangan Ordo Templar yang terisolasi di Skotlandia, lalu

menyebar ke Inggris pada 1603 bersamaan dengan bertahtanya Raja

Skotlandia, King James VIke tahta Inggris dan masuknya para bangsawan
Skotlandia ke dalam lingkaran aristokrasi Inggris~ maka Robinson

meyakini bahwa perkembangan Ordo Templar menjadi Freemasonry
berlangsung sepenuhnya di Inggris. Menurut Robinson, Revolusi Kaum

Petani di Inggris pada tahun 1381 sesungguhnya merupakan upaya

Templar untuk menyerang hak milik Gereja dan Ksatria Hospitaller,

sebuah ordo yang banyak menangguk keuntungan dari penumpasan

Templar. Walau demikian, ketiga peneliti tersebut sama-sama meyakini
bahwa Ordo Templar tidaklah habis dan bahkan menemukan pijakan dan

'markas' yang lebih kuat lagi untuk berkembang di bawah nama
Freemasonry.
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Kembali ke Skotlandia, kehadiran Templar di negeri ini sungguh

sungguh menguntungkan posisi Robert de Bruce. Dalam Perang

Bannockburn melawan Inggris pada tangga124 Juni 1314(Hari Raya Santo
Yohanes Pembaptis), kesatuan-kesatuan tentara Skotlandia yang terdiri

dari mantan Ksatria Templar berhasil mengalahkan lawannya tepat jam
sebelas malam. Hubungan yang teramat baik dengan penguasa kerajaan

Skotlandia berlanjut hingga empat abad ke depan, yang berarti sampai
dengan tahun 1700-an. Walau pun di tahun 1329,Gereja mencabut status

ekskomunikasi dengan King Robert de Bruce yang berarti Gereja kembali
membangun komunikasi dengan Skotlandia, dan ini mengkhawatirkan
Templar, namun ternyata hal tersebut tidak membawa banyak dampak

pada keberadaan Templar atau Mason di Skotlandia. Walau demikian,
anggota mereka tetap bergerak di dua dunia: terang dan gelap, terbuka

dan rahasia. Salah satu hasil kedekatan antara para Mason dengan
penguasa Skotlandia adalah berdirinya Rossylin Chapel yang terletak 10
kilometer di selatan kota Edinburgh, yang didirikan pada tahun 1446dan

berhasil diselesaikan pada tahun 1450.Setiap tahun, kemenangan dalam
pertempuran Bannockburn ini dirayakan di Kapel Rosslyn.

Pada tahun 1737, seorang ksatria Ordo Lazarus dari Skotlandia

bernama Andrew Michael Ramsay menyampaikan pidato di hadapan
kaum Freemason di Paris yang di kemudian hari dikenal sebagai 'Orasi
Ramsay'. Dalam pidatonya, Ramsay yang juga guru ruhani dari Bonnie

Prince Charlie, dengan tegas mengatakan jika kelompoknya-Ordo
Lazarus-merupakan keturunan para Ksatria Perang Salib, sebutan yang
secara tidak langsung mengacu kepada Ksatria Templar. Selain itu, Ramsay

juga menyatakan bahwa kaum Mason sesungguhnya berasal dari
kelompok yang meyakini misteri Dewi Diana, Minerva, dan Isis, bunda

para dewi.641 Orasi Ramsay menuai polemik, dan ini merupakan

pernyataan publik pertama yang menyatakan bahwa Freemason berasal

dari Ordo Templar. Bisa jadi, karena inilah setahun kemudian Paus

melarang Freemasonry.

Setelah Ramsay menyatakan keterusterangannya, enam tahun

kemudian Karl Gotthelf yang menyandang gelar Baron Von Hund und

'" Lynn Picknett dan Olivia Prince: The Templar Revelation; hal. 222.
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Alten-Grotkau menyatakan bahwa dirinya merupakan anggota Ordo

Templar-Masonik di Paris. Baron Von Hund menegaskan bahwa akar dari

Freemasonry memang mengacu pada Ordo Templar. Hund kemudian
mendirikan sebuah kelompok yang dinamakannya Strict Templar

Observance (Penghayat Templar yang ketat) di Jerman. Kelompok ini

kemudian lebih popular dengan sebutan nama Persaudaraan Yohanes

Pembaptis. Hund juga mengakui memiliki daftar nama Grand Master

rahasia Templar sepeninggal Jacques de Molay. Terhadap klaim Hund ini,

ada peneliti yang yakinnamun banyak pula yang menyebutnya pembua1.65J

Bahkan Mason aras utama menolak klaim Hund yang menyebutkan

mereka berasal dari Templar. Bisajadi ini hanyalah penolakan yang dibuat

Quat. Narnun apa pun pendapat para pakar/ yans jelas orsanisasi Mason

Templaris ini berkembang luas di kedua sisi Atlantik.

Gerakan Freemason- Templaris ini juga mempengaruhi banyak

kelompok lain, misalnya Scottish Rites Freemasonry, khususnya keleompok

yang disebut Rectified Scottish Rite, yang berakar kuat di Perancis. Kaum
Mason di Perancis memiliki legend a "Maitre Jacques', seorang tokoh

mistis pelindung serikat-serikat tukang batu Perancis abad pertengahan.
Konon, ia adalah seorang kepala tukang batu (Mason Master) yang ikut

membangun Kuil Sulaiman. Setelah kematian Hiram Abiff, ia

meninggalkan Palestina dan bersama tigabelas(!) orang tukang batu

lainnya berlayar ke Marseilles (kota yang sarna di mana Maria Magdalena
melarikan diri). Di Marseilles, dia menyembunyikan diri dari kejaran para

pengikut kepala tukang Pater Soubise yang sangat ingin membunuhnya.
Dia kemudian berlindung di gua di wilayah Sainte Baume, lagi-lagi gua

yang sarna dengan tempat bersembunyinya Maria Magdalena. Upayanya

ternyata tidak berhasil. Ia diketahui dan dibunuh. Kaum Mason masih

menziarahi gua ini setiap tanggal22 Juli.

Pernyataan Ramsay yang kemudian diikuti dengan pengakuan
Baron Von Hund ini akhirnya dianggap berbahaya oleh Mason aras

utama. Situasi di Eropa sendiri kala itu memang masih alergi dengan istilah

Templar. Apalagi sejumlah penguasa di Eropa masih menyimpan

...........
65 Lihat Michael Baigent, Richard dan Henry Lincoln; The Messianic Legacy; bab.6
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kecurigaan bahwa Templar suatu waktu akan membalas dendam kepada

mereka akibat peristiwa di abad ke-14. Akhirnya pada tahun 1778

diselenggarakan pertemuan besar Freemasonry di Lyons yang kemudian

melahirkan Rectified Scottish Rite, dengan sebuah ordo kamuflase dengan

nama Chevalier Bienfaisant de la Cite Sainte, yang sesungguhnya hanya nama

lain dari Templar.66J

Salah satu tokoh penting dalam pertemuan Lyons ini adalah filsuf

okultisme bernama Louis Claude de Saint Martin (1743-1804).Martinisme

merupakan ajaran okultisme yang paling berpengaruh di Lyons dan juga

Perancis Selatan. Ia kemudian juga mendirikan Lodeg Martinist di kota

yang sarna. Dan pastor kita yang terkenal dari Rennes-le-Chateau, Berenger

Sauniere, merupakan anggota dari Lodge Martinist di Lyons pada

masanya.67]

Selain Ritus Skotlandia, juga bermunculan di sejumlah negara ritus

ritus lainnya seperti Freemason ritus Mesir (Memphis Rite) yang sangat

mengagungkan feminitas dari Dewi Isis. Ada pula Ordo Kuno dan Militer

Bait Yerusalem yang didirikan pada tahun 1804 oleh seorang dokter,

Bernard Raymond Fabre-Palaprat. Ia diyakini telah memperoleh

otoritasnya dari The Charter of Transmission of Larmenius (Piagam

Penyampaian Pesan kepada Larmenius) atau yang biasa disingkat jadi

'Piagam Larmenius'.

Jika ini benar, berarti Palaprat adalah penerus sejati Ordo Templar,

sebab Piagam itu dikisahkan telah ditulis pada tahun 1324olehJohannes

Marcus Larmenius, seorang tokoh yang diangkat sebagai Grand Master

Ordo Biarawan Sion oleh Jacques de Molay sendiri, Grand Master

Templar yang dibakar hingga menemui ajal. Gulungan piagam itu

diperkirakan bertorehkan tanda tangan semua Grand Master Ordo

Templar berikutnya setelah Jacques de Molay hingga beberapa generas'

selanjutnya. Sejumlah peneliti, di antaranya Leigh dan Baigent sendiri.

menyatakan Palaprat berdusta. Namun Lynn Picknett dan Prince

66 Lyn Picknett dan Olivia Prince; TIle Templar Revelation; halo 241.
67 The Sauniere Da Vinci, Awal Terungkapnya The Da Vinci Code; Documentary Movies, 2006.
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meyakini Palaprat benar karena menyatakan telah melihat sendiri

Piagam Larmenius itu, sedang yang lainnya hanya melihat terjemahan

Inggrisnya.68]

ROSSLYN CHAPEL

Kota Edinburgh berada di Teluk Fort yang berhadapan langsung

dengan Laut Utara. Ia berada di Barat Skotlandia yang berbatasan dengan
kota Berwick on Tweed di Utara Great Britain. Sebelah timur Edinburgh

berdiri kota Glasgow yang juga berada di dataran rendah. Saat Templar

ditumpas, berbeda dengan kerajaan-kerajaan Eropa lainnya yang berada

di bawah pengaruh Paus dari Vatikan, Skotlandia bisa dianggap sudah

lepas dari pengaruh Vatikan (ekskomunikasi). Sebab itu, wilayah ini

menjadi tujuan utama pelarian para Templar yang dikejar-kejar Phillipe IV
dan Paus Clement. Robert the Bruce, sang raja, menyambut mereka dengan

tangan terbuka.

Setibanya di Skotlandia, para Templar menanggalkan jubah dan

mantel putihnya dan mengganti dengan pakaian para pekerja, tukang batu.

Para Templar menyusup ke dalam serikat pekerja dan akhirnya

menguasainya. Sebutan Mason untuk tukang batu akhirnya dipakai

sebagai nama gerakan rahasia mereka. Berkat kepiawaian dan jaringan

mereka yang kuat, di antaranya dengan keluarga bangsawan berpengaruh
di Skotlandia, William Saint Clair (Guillaume St Clair), yang juga seorang

Templar bahkan ikut serta dalam Perang Salib pertama, para Mason

dengan cepat membaur dengan kalangan istana dan pembesar Skotlandia.

Banyak anggota keluarga William St Clair juga anggota Templar. Bahkan

pada tahun 1101,Catherine St Clair dikabarkan menikahi salah seorang

seorang pendiri Templar. Jasa-jasa para Templar dalam peperangan
Banockburn demikian besar sehingga raja dan kalangan istana merasa

berhutang budi padanya. Hubungan pun terjalin dengan sangat erat.

Pertemanan yang sangat akrab ini berjalan hingga empat abad lamanya,

dari abad ke-14 hingga ke-18 M.

'" Lynn Picknett dan Olivia Prince; The Templar Revelation; hal. 244.
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Di dekat Edinburgh dan hanya berjarak 15 kilometer dari pusat

Templar ktmo di Balantrodoch, para Templar mendirikan sebuah kapel

yang awalnya diakui sebagai kapel keluarga, walau setelah

pembangunannya selesai, kapel yang ada sama sekali tidak bisa disebut

sebagai kapel keluarga karena terlalu mewah, besar, dan bernilai jika

hanya dipakai oleh keluarga. Namun kalau yang dimaksud dengan istilah

'keluarga' adalah "Keluarga Besar Templar" atau "Persaudaraan para

Templar" maka ini bisa saja. Pembangunan kapel ini dipimpin langsung
oleh William St Clair.

Para Mason dan Rosicrusian terpilih didatangkan dari sejumlah

negara Eropa untuk membangun kapel yang dinamakan Rosslyn Chapel.

Selain didedikasikan kepada para Templar dan para leluhurnya, juga

sebagai bentuk penghormatan pada para dewa-dewi, Kapel Rosslyn

dipercaya didirikan sebagai bentuk tantangan kepada Gereja Katolik dan

Paus. "Kami masih ada dan berdiri tegak setelah 150 tahun engkau

menumpas kami!" mungkin seperti ini pesan para Templar terhadap Gereja
katolik.

Tidak seperti gereja pada umumnya, pembangunan dan arsitektur

Kapel Rosslyn yang diselesaikan pada tahun 1450sungguh-sungguh kental

dengan segala ornamen dan simbol-simbol yang merepresentasikan

keyakinan para Mason. Selain gereja, di sekeliling daerah i~ujuga dibuka

sebuah perkampungan guna dijadikan temp at penampungan para Mason

dan Rosicrusian yang bekerja membangun gereja ini.

Arsitektural kapel tersebut sungguh unik dan tiada duanya di

seluruh daratan Eropa, bahkan dunia. Mungkin hanya Kuil Herod

(Haikal Sulaiman) yang mampu menyamai kerumitan dan keindahan,

sekaligus keseraman, arsitektural Rosslyn. Kapel ini dengan sangat

tepat menangkap atmosfir Kuil Herod. Nyaris seluruh bagian dari kapel

ini dihiasi dengan simbol-simbol Masonik. Di an tara simbol itu adalah

relief di dinding-dinding dan lengkungan-lengkungan yang

menggambarkan kepala Hiram Abiff dan pembunuhnya, sebuah relief

dari suatu upacara pembaiatan, dasar-dasar dari lengkungan, dan

kompas-kompas.



Rosslyn Chapel dilihatdari luar.

Atap Rosslyn Chapel yangdipenuhi omamen dan pahatan paganisme dan okultisme.

Kapel ini diwarnai oleh warna paganisme dan okultisme yang kental,

di mana di dalamnya bercampur elemen arsitektural gaya Mesir, Yahudi,

Gothik, Norman, Celtik, Sk~ndinavia, Templar, dan Masonik. lnilah
puncak dan maha karya dari para tukang batu (Mason) saat itu. Salah satu

aspek yang paling unik adalah puncak-puncak tiangnya yang didekor
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dengan motif bunga lili, kaktus, dan jagung, di samping bermacam-macam

bentuk tanaman lainnya.

Dikarenakan banyaknya elemen dekorati£ pagan di dalam kapel ini,

sehingga seorang pendeta, yang menuliskan kisah tentang pembaptisan

yang dilakukan oleh Baron Rosslyn di tahun 1589 mengeluh, "Karena

kapel dipenuhi oleh patung-patung pagan, tidak ada tempat yang sesuai

untuk menyelenggarakan Sakramen". Ini artin ya tiada tempa t yang bersih
dari simbol-simbol paganisme. Namun pada tanggal31 Agustus 1592,

berkat tekanan yang dilakukan terhadap Baron Oliver St. Claire dari

Rosslyn, altar kapel yang bergaya pagan dihancurkan.

Rosslyn sendiri dalam bahasa Gaelik memiliki arti sebagai

"Pengetahuan kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi", secara

kebetulan atau tidak memiliki arti yang nyaris mirip dengan Kabbalah

yakni 'Pengetahuan Rahasia kuno yang diturunkan secara turun-temurun

lewat lisan'. Dan Brown, penulis The Va Vinci Code, mencoba untuk menilai

istilah ini dari sudut pandang berbeda, sudut pandang simbology yang jika

diartikan dalam bahasa Inggris, maka 'ROSSLYN' bisa dipisahkan menjadi

dua kata yaitu 'ROSS' (yang bila diucapkan tiada berbeda dengan kata

'Rose' atau Bunga Mawar) dan 'LYN' (yang diucapkan juga tidak banyak

berbeda dengan 'Line' atau Garis). Jadi, menurut Dan Brown, 'ROSSLYN'

bisa pula diartikan sebagai GARIS MAWAR.

ROSSLYN = ROSE + LINE

(GARISMAWAR = GARIS MAGDALENA)

Siapa MA WAR? Tiada lain adalah Marie Magdalena. Dalam

keyakinan paganisme kuno, bunga mawar memiliki arti istimewa yang

sering dinisbahkan sebagai sosok perempuan. Dan tampaknya bukan

suatu kebetulan belaka jika langit-langit Kapel Rosslyn dipenuhi

ornamen bunga mawar. Jika Brown benar, maka ROSSLYN berarti
GARIS MAWAR, atau GARIS KETURUNAN MARIA MAGDALENA.

Apakah dengan demikian Kapel Rosslyn menyimpan sesuatu yang

dipercaya sebagai rahasia dari Marie Magdalena atau The Holy Grail

sendiri? Bisa jadi.
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The Da Vinci Project: Seeking The Truth menulis, " ... sulit dipercaya

kalau Rosslyn hanyalah sebuah kapel keluarga sederhana. Bagi beberapa

orang, ini adalah tempat peristirahatan Cawan Suci (The Holy Grail).

Bahkan dalam edisi film dokumenternya, The Da Vinci Code: Seeking The

Truth yang sesungguhnya condong berpihak ke Vatikan membuat satu

gambar bahwa di salah satu tiang di dalam Rosslyn Chapel ini menyimpan

sebuah peti keeil yang di dalamnya terdapat The Holy Grail.

Ukiran yang terdapat pad a batu-batu yang menyusun kapel ini juga

dipenuhi dengan bentuk lidah buaya dan jagung. Pilihan ornamen ini saja
sudah akan dianggap aneh jika kapel ini diperuntukkan bagi keluarga. Lalu

yang juga menarik, pada tahun 1446 saat pembangunan kapel ini
dilakukan, kedua jenis tumbuhan tersebut-lidah buaya dan jagung

belum ada di daratan Eropa. Apakah dengan ini memiliki arti bahwa

arsitek dan para pekerja yang membangun kapel tersebut telah atau

pernah berkelana keluar dari Eropa, menjelajah Amerika misalnya sebelum
Colombus 'menemukannya'? Apakah saat dikejar-kejar Phillipe dan Paus

Clement, para Templar tidak saja menuju Skotlandia namun ada pula yang

berlayar mengarungi Samudera Atlantik dan mendarat di Amerika?

Apakah mereka, para Templar ini mendarat di sebuah wilayah di daratan

Amerika yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya kota Washington
DC yang saat didirikan memang didedikasikan sebagai kota yang

dipenuhi dengan simbol-simbol Mason. Hal ini akan kita bahas dalam

bagian lain. Lalu apakah para Templar ini membawa serta harta-harta

karun mereka berlayar ke Amerika dan menyimpannya di suatu tempat
di sana seperti yang terlihat dalam film National Treasure?

Salah satu misteri Rosslyn Chapel yang paling kontroversial hingga

saat ini adalah "Tiang Murid". Kisah pembangunannya merujuk kepada

Kuil Sulaiman dengan legenda Hiram Abiff, seorang arsitek dan tukang
batu yang telah membunuh muridnya sendiri karena lebih pandai melebihi

dia. Pada tiang tersebut, ada gambaran tentang Pohon Kehidupan

Alkitabiah yang begitu anggun. Namun entah mengapa pohon itu

terkontaminasi dengan keberadaan pagan berbentuk naga. Mulut naga itu

digambarkan mengeluarkan akar merambat yang mengitari sepanjang

tubuh mereka. Beberapa pihak menganggap gambaran ini ada kaitannya
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dengan mitologi bangsa Nordic, di mana seekor naga menggerogoti akar

Yggdrasil, pohon kosmis raksasa yang menopang alam semesta. Namun

peneliti lainnya menduga bahwa lambang ini sesungguhnya suatu petunjuk

bahwa di dalam tiang itu ada disembunyikan sebuah peti yang berisi The

Holy Grail, Cawan Suci, yang digunakan Yesus dalam perjamuan terakhir

dan kemudian digunakan untuk menampung darahnya.69]

Keseluruhan ornamen dan arsitektur Kapel Rosslynn sarna sekali

tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Kapel ini malah sangat mirip

dengan kuil-kuil kuno di Babylonia yang dipersembahkan kepada Dewi

1sthar dan puteranya yang telah dibangkitkan, Tammuz.

Di Skotlandia, para Mason ini telah berkembang sedemikian rupa

hingga telah masuk jauh ke dalam istana. Kapel Rosslyn telah diselesaikan

pembangunannya pad a tahun 1450,dan 400 tahun kemudian para Mason

bisa hidup dengan relatif tenang dan tetap bergerak melanjutkan cita-cita

para leluhurnya, dan tentu saja, menjaga rahasia yang telah dipegangnya

berabad-abad lamanya. Sejarah dunia tidak mencatat secara rinci apa saja

yang telah diperbuat para Mason di Skotlandia usai mendirikan Kapel

Rosslyn. Apakah mereka tetap tinggal dan mengkonsolidasikan gerakan

nya di Skotlandia? Ataukah mereka kembali membangunkan sel-selnya di

seluruh Eropa yang sempat tiarap dan berpura-pura mati akibat pengejar

an yang dilakukan Phillipe Ie Bel dan Paus Clement V? Apakah mereka

tetap aktif berhubungan secara penuh kerahasiaan walau gereja terus

mencari mereka? 1nisemua merupakan masa-masa yang penuh kabut.

Tahun 1522,para Templar dan anak-anak penerusnya, yakni Ksatria

Teutonik, dengan tegas dan berani menyatakan sikapnya yang tidak lagi

mendukung Tahta Suci Vatikan dan berpihak pada pemberontakan umat
Kristen yang saat itu dituduh pelaku bid'ah bernama Martin Luther.

SURAT DARI KONSTANTINOPEL

Awalnya adalah di Yerusalem, sebuah wilayah tempat turunnya

para nabi, lalu berkumpul di Perancis, dan setelah ditumpas oleh Phillipe

(fl The Da Vinci Project: Seeking the Truth; hal. 55-56.

160 Knights Templar Knights Of Christ



••

dan Paus Clement V,mereka menyebar di Eropa dengan dua wilayah yang

dijadikan basis: Skotlandia yang kemudian bersatu dengan Kerajaan

Inggris dan satunya lagi masih bergerak di Perancis. Dalam persem

bunyiannya di Skotlandia, para Mason berhasil diterima oleh kalangan

istana. Sedangkan di Perancis, penerus Templar ini membangun komunitas
merdeka di daerah Selatan, di daerah Pyrennes yang sunyi. Di daerah

Provence, Perancis, para Mason diduga kuat menjadikan daerah ini

sebagai pusat kegiatan Kabbalisme yang paling terkemuka di Eropa. Jika
di daerah-daerah lain tradisi Kabbalah hanya diturunkan secara lisan,

maka di Provence, tradisi Kabbalah dibukukan dan dijadikan pegangan

para Kabbalis.

Penumpasan Templar di Perancis menyebabkan orang-orang

Katolik Perancis membenci komunitas Yahudi yang tinggal di sana.

Mereka bergerak secara sendiri-sendiri maupun diorganisir dari Gereja

dan juga kerajaan menyerang orang-orang Yahudi Perancis. Banyak
ancaman atau surat kaleng yang menyatakan bahwa sinagog kaum Yahudi

akan diserang atau dibakar. Orang-orang Yahudi tersebut juga mendapat

tekanan untuk meninggalkan keyakinan mereka dan dibaptis menjadi

seorang Kristen yang taat sebagai bentuk penghapusan dosa-dosa mereka.

Akibatnya banyak keluarga Yahudi Perancis yang meninggalkan rumah

rnereka untuk mencari tempat tinggal dan lingkungan yang relatif lebih
aman.

Suasana yang mencekam ini membuat Rabi Shamur yang tinggal di

kota ArIes, Perancis, menulis surat kepada Pemimpin Tertinggi Kaum

Yahudi di Konstantinopel. Dalam suratnya, Rabi Shamur meminta nasehat

dan masukkan berkenaan dengan situasi dan kondisi yang dialami

komunitas Yahudi di Perancis yang terus-menerus ditindas Gereja dan

Kerajaan. Shamur memaparkan bagaimana orang-orang Kristen Perancis

yang tinggal di ArIes, Aix, dan Marseilles mengancam_ sinagog-sinagog
mereka. Surat dari Rabi Shamur dalam waktu yang tidak terIalu lama

akhirnya dijawab oleh Pemimpin Tertinggi Yahudi Konstantinopel pada

tangga124 Juli 1489. Sebuah surat jawaban yang kalimat per kalimatnya

menjadi begitu terkenal karena dengan lugas mencerminkan strategi kaum
Yahudi menundukkan Gereja dan juga Dunia.
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"Saudara~saudara, dengan rasa sedih pengaduan kalian kami pelajari. Oerita

nasib buruk yang kalian alami membuat kami ikut bersedih. Kalian

mengadukan, bahwa Raja Perancis telah memaksa kalian memeluk agama

Nasrani. Kalian sulit menentang perintah paksaan itu. Maka masuklah agama

Nasrani. TetaPi harus diingat, bahwa ajaran Musa harus tetap kalian pegang

erat~erat dalam hati sanubari. Umat Kristen memerintahkan supaya kalian
menyerahkan harta benda kalian. Laksanakanlah. Selanjutnya didiklah putera~

puteri kalian menjadi pedagang dan pengusaha yang tangguh, agar pelan~pelan

bisa merebut kembali harta benda itu dari tangan mereka.

Kalian juga melaporkan, bahwa mereka mengancam keselamatan hidup kalian.

Maka binalah putera~puteri kalian menjadi dokter, agar bisa membunuh orang~

orang Kristen secara rahasia. Mereka menghancurkan tempat peribadatan

kalian. Maka, didiklah putera dan puteri kalian untuk menjadi pendeta, agar

bisa menghancurkan gereja mereka dari dalam. Mereka menindas dengan
melanggar hak dan nilai kemanusiaan. Maka didiklah putera~puteri kalian

sebagai agen~agen propaganda dan penulis, agar bisa menyelusup ke berbagai
jajaran pemerintahan. Oengan demikian, kalian akan bisa menundukkan

orang Kristen dengan cengkeraman kuku~kuku kekuasaan intemasional yang

kalian kendalikan dari balik layar. Ini berarti pelamPiasan dendam kesumat

kalian terhadap mereka. "701

Setelah menerima surat itu, maka Rabi Shamur diam-diam

melakukan sosialisasi 'perintah Rabi Tertinggi Konstantinopel' tersebut

dan setelah itu banyak orang-orang Yahudi yang bersedia dibaptis dan

memeluk agama Kristen. Mereka juga memasuki gereja dan bahkan

beberapa tahun kemudian menjadi gembala sidang dari sejumlah gereja di

Perancis. Kaum Yahudi, dan dengan sendirinya para Freemason, akhirnya

memiliki 'agama resmi' atau 'agama legal' mereka yakni Kristen Katolik.

Abad itu, siapa pun yang ingin bebas bergerak, ingin aman dalam

hidupnya, tentunya di Eropa, maka ia haruslah menjadi seorang pengikut

Gereja Katolik Roma. Maka, dengan alasan-alasan strategis demi mencapai

tujuannya yang disembunyikan rapat-rapat, mereka kini mengenakan baju

Gereja dan larut dalam komune masyarakat Eropa abad pertengahan yanCY

dipenuh histeria pergolakan dan keimanan.

10 William G. Car; Yahudi Menggenggam Dunia; Pustaka Alkautsar; eeL?; 2005; hal. 30-31.
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"Sauclara~sauclara,dengan rasa sedih pengaduan kalian kami pelajari. Derita

nasib buruk yang kalian alami membuat kami ikut bersedih. Kalian

mengadukan, bahwa Raja Perancis telah memaksa kalian memeluk agama

Nasrani. Kalian sulit menentang perintah paksaan itu. Maka masuklah agama

Nasrani. Tetapi harus diingat, bahwa ajaran Musa harus tetap kalian pegang
erat~erat dalam hati sanubari. Umat Kristen memerintahkan supaya kalian

menyerahkan harta benda kalian. Laksanakanlah. Selanjutnya didiklah putera~

puteri kalian menjadi pedagang clanpengusaha yang tangguh, agar pelan~pelan
bisa mere but kembali harta benda itu dari tangan mereka.

Kalian juga melaporkan, bahwa mereka mengancam keselamatan hidup kalian.

Maka binalah putera~puteri kalian menjadi dokter, agar bisa membunuh orang~

orang Kristen secara rahasia. Mereka menghancurkan tempat peribadatan
kalian. Maka, didiklah putera dan puteri kalian untuk menjadi pendeta, agar

bisa menghancurkan gereja mereka dari dalam. Mereka meninclas dengan

melanggar hak dan nilai kemanusiaan. Maka didiklah putera~puteri kalian

sebagai agen~agen propaganda clanpenulis, agar bisa menyelusup ke berbagai

jajaran pemerintahan. Dengan demikian, kalian akan bisa menundukkan

orang Kristen dengan cengkeraman kuku~kuku kekuasaan intemasional yang

kalian kenclalikan clari balik layar. Ini berarti pelamPiasan denclam kesumat
kalian terhadap mereka. "701

Setelah menerima surat itu, maka Rabi Shamur diam-diam

melakukan sosialisasi 'perintah Rabi Tertinggi Konstantinopel' tersebut

dan setelah itu banyak orang-orang Yahudi yang bersedia dibaptis dan

memeluk agama Kristen. Mereka juga memasuki gereja dan bahkan

beberapa tahun kemudian menjadi gembala sidang dari sejumlah gereja di
Perancis. Kaum Yahudi, dan dengan sendirinya para Freemason, akhirnya

memiliki 'agama resmi' atau 'agama legal' mereka yakni Kristen Katolik.

Abad itu, siapa pun yang ingin bebas bergerak, ingin aman dalam

hidupnya, tentunya di Eropa, maka ia haruslah menjadi seorang pengikut

Gereja Katolik Roma. Maka, dengan alasan-alasan strategis demi mencapai

tujuannya yang disembunyikan rapat-rapat, mereka kini mengenakan baju

Gereja dan larut dalam komune masyarakat Eropa abad pertengahan yang

dipenuh histeria pergolakan dan keimanan.

10 William G. Car; Yahudi Menggenggam Dunia; Pustaka Alkautsar; eet.?; 2005; hal. 30-31.
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Di dasar permukaan bumi yang paling dalam, sebuah keyakinan

abadi tetap terpelihara. Dan mereka sangat yakin, suatu waktu keyakinan

abadi ini akan mlillcul di permukaan dan meremukkan segala macam baju

yang dikenakannya. Itulah masa di mana mereka merasa sudah sedemikian

kuat, semua musuhnya sudah dilumpuhkan dan ditaklukkan. Suatu masa

di mana segal a kerahasiaan akan mereka singkap dan mereka akan

tunjukkan pada dunia siapa diri mereka sebenarnya. Suatu hari yang pasti

terjadi.

GRAND LODGE OF ENGLAND
Sekitar 70 tahun setelah

penumpasan para Templar, di tahun

1381 meletus pemberontakan Petani

di Inggris yang digerakkan oleh

sebuah organisasi rahasia yang oleh

para peneliti diduga kuat dilakukan

para Mason (pelarian Templar)

sebagai bagian dari upaya Mason

menyerang institusi Gereja Katolik.

Setengah abad kemudian, seorang
Pastor Bohemia bernama John Buss

menggerakkan kembali pemberon

takan melawan Gereja Katolik. Lagi
lagi, di balik pemberontakan ini

berdiri para Mason yang dipenuhi amarah dan dendam kesumat. Seorang

Rabi bernama Avigdor Ben Isaac Kara menyebarkan doktrin Kabbalah di
Praha.

Penyebaran doktrin Kabbalah di Inggris dan juga Eropa pada

umumnya, menyebabkan tumbuhnya kelompok-kelompok "pemikir

bebas" yang tidak lagi menerima begitu saja segala penafsiran Injil dari

- ahta Suci Kepausan di Vatikan. Mereka merasa bebas menafsirkan lnjil

sekehendak hati mereka dan menjadikan ayat-ayat dalam Injil sebagai alat

untuk melegalkan tindakan-tindakan mereka yang seringkali malah

bertentangan dengan ajaran Yesus sendiri. Kelompok-kelompok ini
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berpusat pada organisasi Freemason. Timbullah berbagai isme-isme di

Eropa yang hingga hari ini masih saja hidup dalam berbagai lapisan

masyarakat. Di antaranya adalah Humanisme, Darwinisme, dan

Materialisme, yang kemudian mengkristal menjadi Kapitalisme,

Komunisme, dan dengan segal a variannya. Semua isme-isme tersebut

sesungguhnya berasal dari satu sumber, satu ajaran, dan satu doktrin:

Kabbalah. Banyak tokoh-tokoh intelektual dan cendekiawan di Eropa

pada masa ini yang berasal dari kelompok Freemason. Mereka secara rapi,

sistematis, dan giat berupaya menghancurkan Gereja dan berupaya

merekonstruksi Gereja sesuai dengan kehendak mereka. Salah satu

peninggalan para Templar atau Mason di Inggris ini adalah lambang

bendera nasional Inggris yang diadopsi dari Salib Merah para Templar.

Sejarah mencatat, pada tahun 1640 hingga 1660 terjadi apa yang

dinamakan sebagai Revolusi Inggris. Hanya saja sejarah dunia tidak

pernah secara terbuka menyebutkan bahwa revolusi ini sesungguhnya

merupakan hasil karya dari para Freemason yang bekerja di belakang

layar. Konspirasi para Mason di dalam menggelorakan Revolusi

Inggris dan memperdaya Oliver Cromwell akan dibahas kemudian.

Ketika asap revolusi belum sirna, pada tahun 1662, mereka mendirikan

The Royal Society yang bergerak di bidang pengumpulan dan

penyebaran ilmu pengetahuan. The Royal Society merupakan nama

resmi dari Invisible College-nya (Kampus Rahasia) kaum Freemasonry

yang telah dibentuk pada tahun 1645. Setahun kemudian, 1646,

seorang tokoh alkemi Yahudi bernama Elias Ashmole masuk ke dalam

lingkaran ini dan menjadi pemimpinnya. Ashmole yang juga dikenal
sebagai anggota Rosikrusian ini kemudian mendirikan Ashmolean

Museum di Oxford, Inggris.

Di mas a-mas a itu, kelompok Mason secara rahasia juga

memprovokasi King William III agar melibatkan Inggris ke dalam

peperangan melawan Perancis yang mayoritas rakyatnya memeluk

Katolik. Perang pun berlangsung dan Inggris menderita banyak kerugian.

Dana perang yang terpakai begitu besar dan menyebabkan utang yang

menggummg. Unhlk menyehatkan posisi keuangan kerajaan, King William

III akhirnya mengajukan pinjaman uang kepada para bankir Yahudi yang
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sebelumnya memang memiliki hubungan baik dengannya, antara lain

mendukung dirinya untuk berkuasa di tahta kerajaan Inggris.

Peperangan, kerugian, dan pinjaman uang dalam jumlah besar

sebenarnya memang telah direncanakan secara matang oleh kelompok

Mason ini. Mereka memberikan utang kepada King William III sebesar

£1.250.000dengan sejurnlah syarat yang amat mengikat kerajaan. Salah satu

syarat adalah merahasiakan nama-nama bankir Yahudi yang telah

'bermurah hati' memberikan utang. Selain itu, mereka juga mengajukan

syarat bahwa mereka diperbolehkan mendirikan Bank Sentral Inggris.

King William III tidak bisa berbuat banyak selain tunduk pada syarat
syarat yang diajukan mereka. Akhirnya pada 27 Juli 1694 mereka

mendirikan 'Bank of England' yang merupakan bank sentral swasta
pertama di dunia.

Belum cukup dengan itu, para bankir Yahudi yang diberi

kewenangan untuk mengendalikan bank sentral ini juga merasa

berwenang untuk menetapkan standar emas terhadap nilai uang kertas,

hak untuk meminjam £10 uang kertas atas setiap pon emas yang disimpan
di bank sentral tersebut sebagai modal bagi bisnis perbankan mereka, dan

sebagainya. Bisnis ribawi (usury) yang berasal dari bisnis kaum Templar

tersebut akhirnya membuat mereka menjadi berkuasa dan mempunyai

pengaruh politis dan ekonomis yang sangat kuat terhadap kerajaan.
Apakah kerajaan Inggris tertolong dengan mengizinkan mereka
mendirikan bank sentral swasta? Ternyata tidak. Pada tahun 1694, saat

didirikan bank sentral Inggris, utang kerajaan Inggris tercatat sebesar

£1.250.000, dan dalam kurun waktu empat tahun-karena pembebanan

bunga-membengkak menjadi £16.000.000 atau lebih dari 13 kali lipat!

"Inilah catatan sejarah pertama kali tentang penjarahan besar-besaran uang
rakyat sebuah negara melalui skema perbankan yang sarna sekali tidak
disadari oleh para petinggi negara yang bersangkutan," demikian Indra
Adil, seorang peneliti sejarah Zionisme.71]

Secara resmi, Freemasonry sebenarnya 'diproklamirkan'.di Inggris

pada 24 Juni 1717,dengan diresmikannya Grand Lodge of England sebagai

71 lndra Adil; Konspirasi Di Balik Tragedi Diana; Barani Press; ceLl; 2002; hal. 42.
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basis utama kegiatannya. Walau kegiatan para Mason di Inggris ihl sudah

berlangsung sebelumnya. Ini adalah tanggal Hari Raya Yohanes

Pembaptis. Kala itu, Skotlandia sudah menjadi bagian dari The Great Britain

(tahun 1707).Disebabkan organisasi ini menjadi tempat pertemuan para

pemikir bebas (Freethinkers) dalam penentangannya terhadap Gereja
Katolik, agama mayoritas saat itu, sangat mung kin dari istilah Freethinkers

inilah anggota Mason lalu disebut Freemason. Pertemuan-pertemuan ini

tidak hanya diisi oleh diskusi, tukar pikiran, dan makan-makan dengan

jamuan mewah, tetapi sudah masuk ke dalam rencana aksi dan konspirasi

untuk menggoyahkan institusi Gereja Katolik. Mereka juga mulai

menyusun kekuatan riil dan mempengaruhi institusi-institusi dan tokoh

tokoh Eropa lainnya yang dianggapbisa diajak bekerjasama. Pada paruh
kedua abad ke-19, Masonry sudah mulai menyebar ke luar batas-batas

Eropa dan menyebarkan paham anti agamanya. Paus sendiri pada tahun

1738dan 1751menyatakan Freemasonry merupakan organisasi yang tidak

bertuhan dan para anggotanya dinyatakan sebagai atheis atau minimal

agnostik, orang yang tidak perduli dengan agama. "-

Salah satu gambaran yang paling banyak diambil para penulis

mengenai kegiatan para Mason di Inggris pada pertengahan abad ke-18

adalah ritual sebuah kelompok Mason yang disebut Klub Api Neraka (The

Hell-Fire Club). Daniel Willens yang meneliti organisasi-organisasi Mason

di Inggris pada abad pertengahan ini menggambarkan secara cermat

sebuah ritual yang dilakukan kelompok ini.721

Pada malam-malam gelap yang hanya diterangi cahaya bulan

purnama, selama masa pemerintahan King George III dari Inggris,

anggota-anggota Pemerintahan yang berpengaruh, para intelektual

penting, dan artis-artis terkenal, sering terlihat melintasi Sungai Thames

dengan gondola yang berjalan pelan menuju sebuah reruntuhan biara ktmo

di dekat West-Wycombe. Di sana, para tokoh masyarakat ini mengenakan

jubah biarawan dan membunyikan lonceng biara yang bersuara berat.

Acara ritualnya sungguh aneh. Setelah bersenang-senang tanpa batas dan

sarna sekali tidak memperdulikan moral, mereka berdiri membuat sebuah

72 Daniel Willens; Hell-Fire Club: Sex. Politics. and Religion in Eighteen-Century in England (article).
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lingkaran dan sebuah Misa Hitam pun dilaksanakan, yakni persetubuhan

yang diawali oleh seorang perempuan ningrat dengan pemimpinnya, Sir

Francis Dashwood. Kebaktian setan ini pun berakhir pagi hari dan mereka

akan mengadakan ritual yang sarna pada waktu yang telah ditentukan

sebelumnya. Mirip dengan yang telah dilihat Sophie Neveu dalam novel
.The Oa Vinci Code. Nama lain dari kelompok ini, seperti yang mereka akui
sendiri, adalah, /lRahib-rahib St. Francis dari Medmenham./I

The Hell-Fire Club ini didirikan sekitar tahun 1719 di London oleh

Philip, Duke of Wharton (1698-1731).Saat itu usia Philip baru 21 tahun!

Philip adalah seorang Mason dan kemudian menjadi Grand Master Mason

dari The Great Lodge of London pada tahun 1722. Perkembangan

Freemasonry di Inggris begitu cepat dan tetap dalam kerahasiaan. Walau

demikian, organisasi itu sudah berhasil merekrut para tokoh masyarakat

tersohor dan perlahan namun pasti menyeret masyarakat menjauhi

agamanya. Selain Inggris, para Mason juga banyak yang kembali ke

Perancis untuk menyusun kekuatannya kembali. Dari konspirasi mereka

inilah, setelah meletus Revolusi Inggris, disusul pula dengan meletusnya

Revolusi Perancis dengan semboyan /I Liberte, Egalite, en Fraternite/l

(Kemerdekaan, Persamaan, dan Persaudaraan) yang sesungguhnya

memiliki arti ganda yang amat sangat menguntungkan para Mason dan

Yahudi sebagai kelompok yang di saat itu telah menguasai sisi Einansial.

Kedua revolusi besar di Eropa dalam waktu yang tidak terkaitjauh

sengaja dikobarkan oleh mereka untuk menghancurkan Gereja Katolik dan

bentuk negara monarki, dan mempromosikan nasionalisme. Di masa itu,

kedua negara tersebut merupakan dua negara terkuat di Eropa dan juga

dunia. Negara Amerika sendiri belum berdiri dan baru diproklamasikan

pada tahun 1776.Dengan 'dihantam serta direkonstruksinya' Inggris dan
Perancis, maka konstelasi kekuatan di Eropa, dan juga dunia, akan berubah

dan menciptakan peluang-peluang yang kian besar untuk disusupi dan

bahkan dikuasai para Mason yang merupakan gabungan dari para

petualang, pengusaha, dan tokoh-tokoh Yahudi. Hal ini merupakan bagian

dari konspirasi besar para Freemason untuk menguasai dunia. Terhadap

Gereja, jika tidak bisa disusupi, maka tiada jalan lain hams dihancur
leburkan.
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HIERARKI FREEMASONRY

Istilah Freemason awalnya hanya 'Mason' yakni sebutan untuk

tukang batu yang konon berasal dari istilah para tukang batu yang ikut
membangun Haikal Sulaiman di Yerusalem. Para Mason ini biasa

berkumput melepas lelah, atau menggelar pertemuan di sebuah

pemondokan yang disebut Lodge. Di kemudian hari, istilah Mason dan

Lodge telah menjelma menjadi lebih politis. Lodge menjadi tempat

berkumpul orang-orang yang tidak puas dengan kekangan indoktrinasi

Gereja Katolik di abad pertengahan di Eropa. Lodge menjadi tempat aman

untuk bertukar pikiran dengan bebas, menjadi tempat yang bebas untuk
mengutarakan pendapat, dan sebagainya. Singkatnya, Lodge telah

menjelma menjadi tempat di mana para Free-Thinkers berkumpul. Jadilah

Mason kemudian menjadi Free-Mason. Para Mason yang bebas.
r

Ada yang berpandangan bahwa istilah Freemasonry awalnya

adalah Bluemasonry. Istilah Bluemasonry berubah menjadi Freemasonry

setelah disusupi oleh gerakan Illuminati pada abad ke-18. Menurut

mereka, Freemason awal merupakan organisasinya kaum Esenes yang

berasal dari Qumran. Kaum Esenes ini terkenal sebagai kelompok yang

zuhud, cinta damai, setia, dan sebab itu tidak aneh jika salah satu tuhan

mereka adalah Venus, Sang Dewi Cinta, yang merujuk pada istilah 'Blue'.

Itu sebabnya, mereka bernama Bluemason. Sebenarnya, pandangan ini

berasal dari The Hiram Keys yang ditulis oleh Knight dan Lomas, yang

menyatakan bahwa Freemasonry berasal dari suku Esenes. Peneliti

lainnya, Picknett dan Prince yang menulis The Templar Revelation menolak

anggapan tersebut. Bahkan dengan tegas mereka menyatakan masih ragu
bahwa suku yang menemukan gulungan Laut Mati adalah Esenes. "Belum

ada bukti tertulis yang memperkuat dugaan ini. Hal tersebut masih berupa

asumsi karena kebetulan ditemukan di wilayah di mana mereka tinggal,

yakni di tepi Laut Mati, suatu daerah yang banyak bukit-bukit batu dan
gua," jelas Picknett dan Prince.

Sebenarnya, sampai sekarang belum ada yang berani memastikan

apakah Freemason dahulu sungguh-sungguh bernama Bluemason? Atau

apakah sejak awal memang bernama Freemason? Atau Bluemason

merupakan salah satu faksi dari Freemason? Atau Bluemason
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sesungguhnya bukanlah nama organisasinya, melainkan nama tingkatan

dalam Freemasonry, karena di dalam organisasi ini dikenal satu tingkatan

yang disebut Blue Lodge, lantas apakah dengan demikian sebutan bagi

para Mason yang masih berada di tingkat Blue-Lodge ini disebut
Bluemason? Perbedaan istilah ini pada dasarnya tidak memiliki pengaruh

banyak pada pengkajian tentang para Mason karena esensi dari organisasi
rahasia ini tidaklah berubah.

Kesimpang-siuran nama ini, antara BlueMasonry dengan Freema
sonry, agaknya mendapat jawaban yang agak jelas dari penuturan William
G. Carr, seorang peneliti Zionisme. Menurutnya, dalam satu pertemuan

yang diadakan oleh Mayer Amshell Rothschild atau yang bergelar
Rothschild I (ayah dari kelima Rothschild yang menguasai lembaga
perbankan dunia) dengan para tokoh pemilik modal Yahudi di Frankfurt
tahun 1773-tiga tahun sebelum Amerika Serikat mengumumkan
kemerdekaannya dari jajahan Inggris dan duabelas tahun sebelum para
tokoh Yahudi itu meletupkan Revolusi Perancis-Rothschild I setelah

mengevaluasi hasil-hasil dari Revolusi Inggris, mengeluarkan sebuah
dokumen yang berisi 25 butir pandangannya tentang gejolak Eropa paska

Revolusi Inggris dan dalam menghadapi Revolusi Perancis yang akan
dibuatnya.

Dalam butir ke-16 dari dokumen itu, Rothschild menyatakan bahwa

kelompoknya, yang disebut sebagai kelompok Konspirasi, harus
melakukan penyusupan ke jantung Freemason di Eropa untuk memantau
sejauhmana efektivitas organisasi itu dalam perannya mengabdi

Konspirasi. Jelas, di sini kita ketahui bahwa posisi Konspirasi lebih tinggi
dan berpengaruh dibanding Freemasonry. Dalam butir itu, Rothschild
memerlntahkan agar Konspirasi mendirikan organisasi sejenis
Freemasonry lain, The Grand Eastern Lodge, yang dikelola langsung oleh

Konspirasi, yang kemudian diberi nama Bluemasonry. Rothschild juga
mengatakan bahwa semua anggota yang tergabung dalam The
Bluemasonry akan ditatar dan dididik secara khusus, agar mereka bisa
berperan sebagai propagandis yang sempurna di tengah masyarakat

Gentiles (Ghoyim)?3] Inilah asal muasal nama Bluemasonry, yakni sebagai

73 William G. Carr, Yahudi MenggenggamDunia; Pustaka Alkautsar, eel. 7; 2005, hal. 99.
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'Freemasonry' yang lebih efektif dalam menjalankan order dari Konspirasi

Yahudi Internasional. Jadi, menurut pendapat Carr, Bluemason

merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat kelompok Illuminati,

untuk mengefektifkan kelompok Freemasonry yang sudah ada, menjelang

pecahnya Revolusi Perancis.

Nama Freemasonry sebagai organisasi modern, walau tetap dalam

kerahasiaannya, diduga secara resmi mulai dipakai pada tahun 1673

dengan jumlah anggota rahasianya 27 orang di Inggris. Namun sebuah

dokumen rahasia yang ditemukan mengungkap bahwa sesungguhnya

organisasi modern dari gerakan ini berdiri di Inggris pada tangga124 Juni

1717.Gerakannya kian berkembang setelah Duke of Sussex menjadi Grand

Masternya sekaligus melepaskan segala atribut keterkaitannya dengan

Gereja.

Sebagai sebuah organisasi, Freemasonry juga memiliki tingkatan

tingkatan atau istilahnya derajat keanggotaan. Dalam Kongres
Freemasonry di London tahun 1717diputuskan sebuah struktur organisasi

yang tingkatan-tingkatannya menyerupai sebuah piramida yang tersusun
dari 33lapisan (Scottish Rite atau Sekte Skotlandia) dan 13 tingkatan (York

Rite atau Sekte York). Coba perhatikan, angka 33 dan 13, ini merupakan

angka-angka yang paling disukai oleh mereka. Walau memiliki perbedaan,

namun status keanggotaan yang paling rendah sarna-sarna berada di

bawah dan kian ke atas kian elite hingga di posisi paling puncak adalah
posisi seorang Grand Master atau Guru Besar. Tiga tingkatan terendah,

baik Scottish Rite maupun York Rite memiliki kesamaan nama, sedangkan

ke atasnya berbeda. Inilah tingkatannya dari yang terendah hingga yang

tertinggi:

SCOTTISH RITE:

Derajat Nama

1.

En tered Apprentice

2.

Pella w craft

3.

Master Mason

4.

Secret Master
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Derajat Nama

5.

Perfect Master--~_._-
.-------.--------- ..------------------.-

6. Intimate Secretary

7.
Provost and Judge--
--------.----------._.-

8. Intendant of thE' Building-~9. Master Elect of Nine (Elu of the Nine)

10.

Master of Fifteen (Elu of the Fifteen)

II.

Sublime Master Elect (Elu of the Ticelve)
_ •._______ ••.••••••• m ________

_____ ___ • __ ,_. ___ •• _. ___ • __ ••••• ___ u ••••-- -- __ ._._ •••• __••.• __ .____ ._ ••• _ ••_._ ••••___ - - ___ ,_______ m •• __ ,_. ___ •. _. ~ •. __ • ____ ••• _____ ••____ .___ ••••• _.m __ ••• __

12. Grand Master Architect (Master Architect)---- ---- - ..... -----

~-- ~- - --- ... -- ---- .. --... ___ ~_. ___ .___ ,· .. ·__ ···· ... ·· __ .. ··· ____ ,______ . ___ .. _m_ ..... _____ .... _____ . __________ ..... ________ . ___ .. _._. ___ .__ ..

13. Master of the Ninth Arc (Royal Arch of Solomon)

14.

G rand Elect Mason (Perfect Elu)
_._ •••• __ •.________ u ____

_________ • ________ • ________ n __ n ___________ m•• ______ • __ .•__ ._m ___ ..... ____ n ____ ••••_____ ._ ••• ___ •••••.••••.• ______________ • __ ._. __ ._ ••••------.-----

]5. Knight of the East or Sword (Knight of the East)

16.

Prince of Jerusalem

17.
Knight of the East and West

18.

Knight of the Rose-Croix of H.R.D.M

(Knight of the Rosse-Croix)
1-. 19. G rand Pan tift (Pan tift)

20.

Master_Ad Vitam (Master of the Symbolic Lodge).--21. Patriarch Noachite (Noachite or Prussian Knight)-------~----_._---
--.-----~~-~--~-------- ___ ._._. __ .... _u _____ ···· ______________ mn __'. __ n_._n_.'········· .. ·• _____ • ___ m •. ·.. __ ..... ______ .. ________________ .... __ •... _ ._____ ._____ . __ . __ .. _n. __ ._

22. Prince of Libanus (Khight of the Royal Axe)

23.

Chief of the Tabernacle

24.

Prince of the Tabernacle

25.
___ ._______.______ ~~i.Q~! of~h e__J?~~_e_~__~_~!P~~~________._.___.____------------- 26. Prince of Mercy

27.
Commander of the Temple

(Knight Commander of the Temple)
28.

Knight of the Sun (Knight of the Sun or Prince Adept)

29.

Knight of St. Andrew (Scottish Knight of St. Andrew)

30.

Grand Elect Knight K-H (Knight Kadosh)--
._.~---_._-------

31. Grand Inspector Inquisitor

(Commander Inspector Inquisitor)
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Derajat Nama

32.

Sublime Prince of the Royal Master

(Master of the Royal Secret)
33.

Sovereign G rand Inspector General

YORK RITE:

Derajat Nama

1.

Entered Apprentice

2.

Fellow craft

3.

Master Mason

4.

Mark Master

5.

Past Master (Virtual)

6.

Most Excellent Master

7.

Royal Arch Mason

8.

Royal Master

9.

Select Master

10.

Super Excellent Master

11.

Order of the Red Cross

12.

Order of Knight of Malta7~1

13.

Order of Knight Templar

Selain itu, dalam struktur resmi organisasi ini juga mencantumkan

8 organisasi sekutu mereka (Allied Organization of Freemasonry) yaitu :

- Tall Cedars of Lebanon

- Orders of Eastern Star

- Grotto

- Job's Daughter

74 Order Knights of Malta sekarang ini memiliki lebih dari 10.000 ksatria yang tersebar di seluruh dunia dan
10.000 kedutaan di seluruh dunia dengan Grand Masternya dijabat oleh seorang tokoh Perancis.
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Rainbow Girls

Orders of De Molay

Shrine

- Daughter of the Nile

Untuk bisa masuk ke dalam 'Shrine', hanya Mason tingkat 32 yang

bisa. Suaminya disebut 'Shrine' sedangkan isterinya 'Daughter of the Nile'.

Strutktur organisasi Freemasonry dan segal a peraturan di dalamnya
memiliki kemiripan dengan Illuminati. Setiap tingkatan harus mengikuti

berbagai syarat yang meliputi indoktrinasi, sumpah keanggotaan, dan ritus

tertentu yang biasanya memakan waktu paling sedikitnya dua tahun untuk
tiap tingkatan. Keanggotaannya sangat selektif, hanya memilih tokoh

tokoh masyarakat maupun ekonomi, politik, maupun militer yang

sungguh-sungguh menonjol. Ini yang tersebar ke tengah masyarakat.

Namun kepastiannya lagi-Iagi masih menjadi misteri, sebab Freemasonry

menggunakan sistem sel tertutup dan terpisah, di mana anggota satu

lapisan sarna sekali tidak mengenal anggota lain yang berada di lapisan

lain, di bawahnya maupun di atasnya. Hanya orang-orang khusus, sangat

terpilih, yang mengetahui anggota lain di tingkatan yang berbeda. Itu pun

dipercaya sangat terbatas.

Pada saat ini, perkembangan Freemason sudah merambah ke

seluruh pelosok dunia. Pusat kegiatannya senantiasa mengikuti negara

yang dianggap terkuat di dunia. Jika di abad pertengahan mereka memilih

basis di Perancis dan Inggris, maka di abad millennium mereka lebih

merasa nyaman bermarkas pusat di Amerika Serikat. Tahun 1968,

cendekiawan dan pengusaha dari Italia, Dr. Aurelio Peccei (1908-1984),

dan Alexander King mendirikan The Club of Rome (Perkumpulan Roma)

yang merupakan salah satu organisasi terkemuka dan bergengsi dari
konspirasi pemikiran Iluminati, sebagaimana dikatakan oleh William

Coper, /lKelompok Roma merupakan barisan terdepan Iluminati. Para

anggotanya terdiri dari kelompok ilmuwan, pakar ekonomi, pengusaha,

tokoh pemerintahan yang masih aktif, maupun pensiunan yang mewakili

lima benua yang benar-benar mempunyai perhatian terhadap masa depan

dunia global./I Pada 28 Februari 1997,Presiden Soka Gakkai International
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telah diangkat sebagai anggota kehormatan (Honorary Member)

Perkumpulan Roma, yang saat itu diketuai DR Diez Hochleitner. Soka

Gakkai sendiri merupakan yayasan agama Budha yang mempunyai paham

yang sarna dengan Iluminati, yaitu menciptakan nilai-nilai kemanusiaan

yang baru, bersifat universal dan berlandaskan kasih sayang. Tentunya
menurut definisi mereka.

Setelah berdiri Club of Rome, maka pada tahun 1973,dibentuk pula

poros kegiatan desentralisasi di "Tiga Kutub Koordinasi" bernama
Threelateral Commission yang terdiri dari Amerika Utara (Kanada dan

Amerika Serikat), Uni Eropa, dan Jepang dengan anggotanya berjumlah

330 yang terdiri atas negarawan, politisi, ilmuwan, dan para tokoh

internasional. Bentuk organisasi ini mengingatkan kita akan bentuk
piramida yang merupakan simbol dari sistem mereka. Pada tahun 1995,

mereka menggelar pertemuan pleno di Copenhagen, Denmark. Setahun

kemudian di Vancouver, Kanada, dan tahun 1997di Tokyo, Jepang. Setiap

pertemuan digelar berbagai makalah dan mengambil tema aktual, misalnya

pada tahun 1994membahas reformasi di Rusia. Kemudian pada tahun 1995,

membahas masalah pengamanan energi dalam kaitannya dengan

globalisasi serta pasar angkatan kerja dan implikasinya. Tahun 1997,

konferensi besar diselenggarakan di Tokyo dengan fokus pembahasan
pada masa depan Asia Pasifik.

Threelateral Commission memiliki tiga kantor regional permanen,

yakni di New York, Tokyo, dan Paris. Wakil Jepang adalah Yotaro

Kabayoshi (CEO Fuji Xerox Co. Ltd.) dan Amerika Utara (Kanada)
dipimpin Paul A. Volcker (CEO J.D. Wolfenshon Inc. yang bermarkas di

New York).Sebagai sebuah Pyramid System, maka di atas puncak piramida

ini sebuah mata yang mengawasi mereka yaitu organisasi rahasia yang
bernama Illuminati. Siapa sebenarnya Illuminati itu? Bagaimana

hubungannnya dengan Freemason?

ILLUMINATI

Secara harfiah, istilah 'Illuminati' memiliki arti sebagai 'Yang

Tercerahknn' atau 'Pencerahan', yang ten tunya lebih bersifat spiritual. Maria

Magdalena sendiri dalam karya Uskup Agung Dominikan dari Genoa,
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Jacobus de Voragine, yang berjudul "Golden Legend" (1250)disebutsebagai

,Illuminata' sekaligus ' Illuminatrix' yang memiliki arti 'Yang Tercerahkan'

dan 'Sang Pencerah'. Apakah Illuminati yang kita kenaI sekarang istilahnya
berasal dari de Voragine tersebut? Bisa ya bisa pula tidak. Karena, tidak

seperti Ksatria Templar atau pun Freemasonry yang walau banyak

kesimpang-siuran informasi mengenai awal berdirinya, namun beberapa

peneliti dengan cermat bisa membuat satu garis demarkasi yang agak jelas
tentang asal-muasal kedua organisasi rahasia ini, namun untuk Illuminati,

agaknya lebih sulit untuk bisa menentukan kapan, di mana, dan bagaimana

organisasi-ini pun jika berbentuk satu organisasi baku -tersebut berdiri.

Maulani dalam karyanya "Zionisme: Gerakan Menaklukkan Dunia"

(2002) menyatakan bahwa sebutan Illuminati telah dipakai oleh sebuah

sekte gereja Katolik pada awal abad ke-16, yang disusupi oleh kelompok

Kabbalis yang tengah dikejar-kejar oleh Dewan Inkuisisi Spanyol

pimpinan Uskup Thomas de Torqeumada di bawah kekuasaan King
Ferdinand dan Ratu Isabella. Sekte Katolik ini kemudian muncul di

Perancis dengan nama "Guerinets" antara periode 1623-1635.Di Spanyol
dan Italia pada abad ke-15 dan 16, sekte ini juga muncul dengan nama

"Alumbrado", yang memiliki arti bahwa 'seseorang telah mampu

melakukan komuni langsung dengan Roh Kudus tanpa harus melalui

perantaraan Gereja' sehingga mereka merasa tidak perlu lagi dengan
Gereja dan akhirnya mencampakkan ajaran Gereja. Paus tentu

menganggap ini bid' ah dan menjadi sasaran pengejaran Dewan Inkuisisi.

Selama satu abad, nama ini tidak lagi terdengar dan pada tanggal1 Mei

1771 nama Illuminati muncul kembali dalam sebuah organisasi yang
didirikan oleh Adam Weishaupt di Ingolstadt, Bavaria.

Encarta Multimedia Encyclopedia memuat 'Illuminati' dalam

bahasan yang sangat ringkas. Encarta sendiri menuliskannya dengan
nama: Illuminato. Inilah Illuminati dalam versi Encarta,

"Illuminato, adalah nama dari satu kelompok di mana para anggotanya

mengakui bahwa mereka telah tercerahkan. lni merupakan satu perkumpulan

rahasia, sebuah sekte religills yang telah melewati waktll yang panjang dan juga

menamakan dirinya dengan sebutan Illuminati. Dan kelompok ini, bagaikan mUos,

dituding banyak kalangan sebagai dalang dari berbagai peristiwa dunia.
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Perkumpulan Illuminati Spanyol (Illuminado) berasal dari satu

kepercayaan Gnostik. Pada abad ke-16 mereka mengalami penindasan dari Dewan

lnkuisisi karena dituduh telah meyakini dan melakukan bid'ah (heresy) terhadap

Gereja Katolik. Illluminati selain berdiri di Picardy, juga ada di Perancis selama

abad ke-17 dan terus bertahan hingga akhir abad ke-18.

Sebuah kelompok persaudaraan Masonik yang beranggotakan kaum

pendukung Partai Republik telah didirikan pada tahun 1776 oleh Adam

Weishaupt, seorang Profesor Canon-Law di lngolstad, Jerman. Kelompok ini juga

dinamakan Illuminati karena mereka mengklaim sebagai pihak yang tercerahkan

oleh Yesus. Mereka kemudian diperangi karena dianggap sebagai kaum Anti

Kristus pada tahun 1785.

Anggota Ordo Rosicrusian, AMORC (Ancient Mystical Order Rosae

Crucis), sebuah ordo persaudaraan yang bermarkas di California juga dikenal sebagai

Illuminati.

Para peneliti ten tang Illuminati memang tidak bisa lepas dari sosok

Adam Weishaupt. Siapakah orang ini dan apa peranannya sehingga

banyak dibahas dalam kaitannya dengan Illuminati, sebuah perkumpulan

rahasia yang agendanya nyaris sarna persis dengan Freemasonry?

Kebanyakan peneliti sepaka t, Adam Weishaupt merupakan seorang

profesor dalam bidang Canon-Law (Hukum Gereja), seorang Guru Besar

di Universitas Ingolstadt, Jerman. Namun ada juga yang menambahkan

bahwa sesungguhnya Adam Weishaupt ini juga seorang Pastur Katolik

dari Ordo Jesuit, sebuah ordo yang sangat anti pada Freemason dan

militansinya menyerupai Opus Dei dalam pembelaannya terhadap Gereja.

Ini tentu dalam ranah teoritis, di lapangan segala hal bisa terjadi.

Salah satu peristiwa yang terjadi di tahun 1773 bisa dijadikan awal

untuk menelusuri Adam Weishaupt dengan Illuminatinya. Di tahun itu,

pengusaha kaya raya Yahudi bernama Mayer Amshell (Rothschild I)

mengundang d uabelas rekannya sesama tokoh Yahudi Masonik dan dalam

pertemuan itu Rothschild memaparkan cara-cara untuk menguasai dunia.

Pertemuan itu terjadi di kediaman Mayer di Frankfurt, Jerman. Di hadapan

seluruh undangan, Rothschl1d menyampaikan berita bahwa dirinya telah

memiliki satu orang yang dinilainya sangat cocok dalam menjalankan dan
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memimpin suatu organisasi yang akan dibentuk untuk memuluskan

rencana besarnya ini. Nama orang itu: Adam Weishaupt, seorang Yahudi

kelahiran Ingolstadt, Jerman, pada 6 Februari 1748.

Weishaupt dilahirkan dari keluarga Yahudi Ortodoks yang

kemudian beralih memeluk Katolik Roma. Weshaupt kemudian
bersekolah di sekolah dasar Katolik dan meneruskan ke hochschule atau

sekolah menengah umum yang dikelola oleh Ordo Jesuit. Weishaupt

tergolong pemuda yang cerdas. Ia menguasai setidaknya diketahui mahir

berbahasa Inggris, Czech, !tali, dan tentu saja Ibrani sebagai bahasa ibu.

Sejak dididik di hochschule, para guru yang terdiri dari Ordo Jesuit

menaruh perhatian khusus padanya karena Weishaupt tergolong anak

yang pintar. Weishaupt sempat menjadi seorang Jesuit, tetapi kemudian

ia tidak puas dan memberontak terhadap segala peraturan ordo yang

dianggap terlalu mengekangnya. Ia kemudian memilih menjadi professor

di bidang hukum gereja di Universitas Ingolstadt.

Pada 1768,Weishauptmulaimembangunsecaraseriusperpustakaan

pribadinya yang besar dan memiliki koleksi buku-buku langka yang

banyak. Dari segala koleksi buku yang dimiliki, Weishaupt sangat
tergoda untuk memusatkan konsentrasinya pada pengkajian buku-buku

tentang Kabbalah dan ilmu-ilmu esoteris lainnya. Weishaupt dengan cepat
merasa jatuh cinta dengan ajaran ini. Salah satu lambang favoritnya adalah

piramida dengan satu mata terbuka di atasnya, sebuah lambang Kabbalah.

Obsesinya pun, entah dengan sendirinya atau ada yang mendorongnya,

mulai merambah ke ranah yang lebih luas dan bercita-cita untuk memba

ngun peradaban dunia yang sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Melalui pendekatan yang tidak disebutkan bagaimana prosesnya,

kelompok Mason akhirnya berhasil merekrut Weishaupt menjadi

anggotanya. Pada tahun 1770 Weishaupt mulai menyusun rancangan

strategi penguasaan dunia melalui jalan penghancuran agama-agama besar

dunia, pemerintahan monarki, dan juga pemerintahan-pemerintahan di

muka bumi. Semua penghalang ini harus dihancurkan agar nantinya bumi

hanya diperintah oleh satu kekuatan utama yang dominan. Ini disebut

sebagai "Pemerintahan Satu Bumi" (E Pluribus Unum). Dalam upayanya

ini, Weishaupt yang memiliki nama sandi 'Spartacus', melakukan
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pengkajian dan penelusuran ke seluruh daratan Eropa. Saat itu, Eropa

memang menjadi sentral peradaban, teknologi, dan juga pemerintahan

dunia. Untuk memperlancar upayanya, Weishaupt membangun satu ordo

rahasia dan tertutup bernama Perfectibilisen (kelompok yang sempurna),

sebuah nama dari Kaum Kathari yang musnah akibat serangan tentara

Paus lnnocentius III dalam Perang Salib Albigensian. Ordo Perfectibilisen

memiliki hierarkhi berbentuk piarkhi berbentuk pirarnida, sarna drganisasi

Kabbalah lainnya.

Maulani memaparkan hierarki ordo Weishaupt tersebut, "Para

anggotanya harus berbaiat kepada para atasan, yang dibagi ke dalam tiga

klas utama: pertama, adalah para novis minerval, dan illuminati junior.
Pad a klas kedua, terdiri dari para ksatria, sedang klas yang ketiga atau

klas rahasia terdiri dari dua tingkat, pendeta dan regent, serta 'magus' dan

raja, atau Illuminatus-Rex. Kaum Illuminati diharuskan senantiasa menjaga
rahasia dengan ketat. Setiap anggota diharuskan menyerahkan janji baiat

tidak akan pernah mengungkapkan apa pun tentang organisasinya kepada

siapa pun, bersumpah tidak mengenal siapa atasannya dan asal-usul

organisasinya, namun harus meyakini bahwa ordo rahasia ini berakar jauh
ke masa silam."75]Salah satu peraturan ordo ini yang kemudian disebut

sebagai Illuminati mengenai konsep dosa yang amat pragmatis: "Dosa

hanyalah bila hal itu menimbulkan penderitaan, tetapi bila keuntungan

yang diperoleh lebih besar daripada kerugiannya, maka hal itu menjadi

suatu kebajikan."

Pada tanggal1 Mei 1776 Weishaupt juga telah merampungkan

tugasnya dan sejarah mencatat bahwa pada tanggal1 Mei 1776itulah hari

lahirnya Illuminati. Anehnya, tanggal yang sarna sampai sekarang juga

diperingati sebagai Hari Buruh lnternasional.

Strategi yang disusun Weishaupt tersebut secara garis besarnya
adalah:

- Penghapusan dan penguasaan seluruh penguasa pemerintahan negara

negara dunia yang berpengaruh,

75 ZA. Maulani; Zionisme, Gerakan Menaklukkan Dunia; Daseta, Jakarta, cet.l, 2002; hal. 51-52
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- Penghapusan dan penguasaan seluruh lahan pribadi,

- Penghapusan dan penguasaan kekayaan keturunan,

- Penghapusan dan penguasaan terhadap jiwa pejuang,

-- Penghapusan dan penguasaan terhadap ikatan keluarga,

- Penghapusan dan penguasaan terhadap agama-agama dunia,

- Dan kemudian barulah menciptakan satu pemerintahan dunia.

Jika dilihat secara sepintas hal di atas sepertinya mustahil dilakukan.

Namun jika dipaparkan maka akan terlihat betapa hal tersebut bukanlah

tidak mungkin. Yang dimaksudkan dengan penghapusan dan penguasaan

seluruh penguasa pemerintahan negara-negara dunia yang berpengaruh
adalah dengan menjadikan para penguasa di negara-negara besar di

seluruh dunia sebagai kaki tangan mereka. Dewasa ini hal tersebut sudah

menjadi kenyataan. Amerika Serikat sudah menjadi kuda tunggangan

mereka yang paling nyaman.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan penghapusan dan penguasa

an terhadap seluruh lahan pribadi, adalah dengan cara menyusupkan ide
ide dasar mereka ke tiap-tiap orang di dunia ini melalui segala perangkat

yang bisa dipergunakan seperti media massa, budaya, lembaga

pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga, penghapusan dan

penguasaan terhadap kekayaan keturunan. Yang dimaksudkan dengan
kekayaan turunan adalah sumber daya alam yang dikandung di dalam

perut bumi, dalam laut, dan juga udara yang dimiliki berbagai bangsa.

Kelompok pewaris Ordo Kabbalah ini berupaya dengan sekuat tenaga agar

semua kekayaan yang bisa dinikmati dari generasi ke generasi ini

-kekayaan turunan- bisa dikuasai mereka sehingga seluruh uma t manusia

di luar kelompok mereka menjadi sangat tergantung hidupnya.

Keempat, penghapusan dan penguasaan terhadap jiwa pejuang. Yang

dimaksudkan denganhal itu adalah dengan melemahkan spirit para
pemuda dan pemudi, para generasi mud a, agar tidak lagi mau bersusah

payah bekerja keras, tidak lagi mau bersusah-payah belajar, tidak mau lagi

bersusah-payah menemukan hal-hal yang baru yang berguna bagi

kemanusiaan, dan menjadikan para generasi muda itu sebagai manusia

manusia yang hanya memikirkan kesenangan hidup, hedonisme, foya-
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foya, hiburan, mengejar kenikmatan dunia baik berupa pangkat, harta,

maupun seksual. Dengan demikian akan hilanglah 'jiwa pejuang' yang

sesungguhnya ada di dalam tiap diri manusia, dan jika sudah hilang maka

mereka akan menjadi manusia-manusia robot, manusia-manusia sampah

yang hidup hanya unhlk makan, rekreasi atau hiburan, berfoya-foya, dan

sarna sekali tidak ada kontribusinya bagi membangun peradaban dunia.
Manusia-manusia inilah yang dikehendaki oleh mereka, manusia sampah.

Samuel Zweimer, Ketua Asosiasi Agen Yahudi saat Konferensi

Yerusalem di tahun 1935 kembali mengulangi pokok-pokok rencana

Weishaupt, kala itu Dunia Kristen sudah 'jatuh' dalam genggaman mereka

dan lawan yang hams ditundukkan berikutnya adalah umat Islam. Dalam

pidatonya, Zweimer antara lain berkata, "... tugasmu adalah mengeluarkan

mereka dari Islam, dan tidak berpikir mempertahankan agama Allah atau berdialog

denganNya. Vi samping itu saudara harus berusaha agar mereka tidak lagi memiliki

budi yang luhur. Tugas saudara adalah membuka jalan agar kekuatan kolonial

mampu menerobos benteng pertahanan Islam. Cara ini telah anda lakukan dengan

baik seratus tahun yang lalu. Kita dan seluruh orang non-Islam merasa sangat

gembira atas perjuangan yang saudara lakukan. Selama tiga abad lampau, kita

telah mampu menguasai sektor pendidikan di negara-negara Islam yang

independent dan yang telah dikuasai kita. Vi wilayah-wilayah tersebut banyak

perlindungan misionaris, gereja, organisasi, dan sekolah yang mengikuti petunjuk

negara Eropa dan Amerika. Banyak agen-agen kita yang bekerja di bawah tanah

yang tidak boleh ditunjukkan sekali pun hanya dengan isyarat. Sarana yang telah

saudara bawa saat ini mampu mengubah pikiran dan opini dunia .

... Saudara telah mengeluarkan kaum Muslimin dari agama mereka, meski

pun mereka tetap enggan memakai baju Yahudi atau Kristen. Gaya hidup seperti

itulah sasaran kaum kolonialis, yaitu pemuda yang enggan bekerja keras, malas dan

senang berfoya1oya, hanya mencari hal-hal sensual, mencari harta kekayaan hanya

untuk memuaskan nafsu dan juga memburu jabatan demi hawa nafsu. Saudara

telah mengerjakan tugas dengan amat baik. Saudara telah mengagungkan agama

Yahudi. Lanjutkanlah perjuanganmu hingga kita mampu menjadi penguasa

dunia. "761

76 Dr. Darouza; Mengungkap Tentang Yaizudi; Pustaka Progresif; Surabaya; Cet.l, 1992; ha1.l31-132.
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Kelima, penghapusan dan penguasaan terhadap ikatan keluarga.

Kelompok yang dipimpin Weishaupt sangat menyadari ikatan keluarga

mampu untuk menjadi benteng yang teramat kuat bagi ancaman dan

serangan pihak luar, baik yang bersifat psikologis maupun yang nyata.

Untuk menghapus ikatan keluarga, bisa dengan banyak cara. Misal

dengan menekan sisi ekonomi suatu negara hingga keluarga-keluarga

hilang rasa solidaritasnya karena terlalu sibuk unhlk sekadar bisa bertahan

hid up. Selain itu, juga dengan promosi besar-besaran lewat budaya dan

juga lembaga pendidikan yang membuat anak tercerai dari ibu atau

bapaknya, atau suami tercerai dengan isterinya. Semuanya ini saling

terkait berkelindan. Ikatan keluarga di sini juga dimaksudkan dalam

artian luas, ikatan bangsa, suku, dan negara.

Keenam, penghapusan dan penguasaan terhadap agama-agama

dunia. Tiada jalan lain adalah dengan merusak esensi ajaran asli agama

agama yang ada. Sejak abad-abad pertama mereka telah menyusupkan

Paulus untuk merusak dan menghancurkan agama Kristen dari dalam,

Paulus-lah -seorang agen Yahudi- yang telah bertanggungjawab merusak

Injil yang asli dengan penambahan-penambahan ayat-ayatnya yang sarna
sekali tidak memiliki dasar dan bahkan bertentangan dengan isi dari Injil

Perjanjian Lama. Ke dalam umat Islam, mereka menyusupkan Abdullah

bin Saba' untuk merusak agama Islam, dan sebagainya. Promosi gaya

hidup serba permisif juga salah satu bagian dari skenario ini.

Jika semua ini telah berjalan dan menuai hasil yang nyata, maka

sebuah skenario terakhir adalah dengan menciptakan satu pemerintahan

dunia yang mendominasi percaturan perpolitikan dunia, satu-satunya

negara adikuasa di d lmia yang tiada tandingannya lagi. Sekarang, Amerika

Serikat tengah diskenariokan sebagai penguasa tunggal dunia. Melihat hal

ini semua, konspirasi yang sebelumnya mlmgkin tidak kita yakini, ternyata

di permukaan, pada kenyataannya memang benar-benar terjadi. Apa pun

namanya, fakta-fakta yang ada di hadapan kita membenarkan hal

tersebut. Hal ini ternyata telah dirancang sejak lama.

Tahun 1782,berkat lobi Weishaupt dengan kenalan-kenalannya dari

Ordo Masonik antara lain Baron Xavier von Zwack, William Petty of

Shelburne II, dan Baron Adolf von Knigge, Illuminati menyelenggarakan
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'Oikumene' atau pertemuan bersama dengan Freemasonry pada sebuah

kongres di Wilhelmsbad. Comte de Virieu, salah satu bangsawan yang
diduga kuat anggota rendah Mason, turut hadir. Comte de Virieu tidak

bertahan lama mengikuti jalannya pertemuan tersebut. Ia keluar dengan

tubuh menggigil gemetaran. Sejumlah orang yang mengetahui sikap

anehnya itu menanyakan apa gerangan yang telah menyebabkan dirinya
begitu ketakutan. Comte de Virieu dengan terbata-bata berkata, "Saya tidak

mungkin membuka tabir mereka pada kalian. Saya hanya bisa menyampaikan

bahwa semua ini merupakan sesuatu yang sangat serius dan jauh di luar jangkauan

perkiraan kalian semua." Sejak saat itu, Comte de Virieu menyatakan diri
keluar dari Freemasonry dan mengatakan bahwa kelompok persaudaraan

itu tidak ada bedanya dengan horor.77]

Di tahun 1782 tersebut, organisasi Illuminati-Freemasonry meluas

hingga ke tanah Amerika yang baru saja merdeka (1776)dan mendirikan

Lodge Columbia di New York. Hal yang sarna terjadi di Brasilia, Portugal,

dan Spanyol.

Dua tahun setelah pertemuan Illuminati-Freemasonry, dan

kabarnya mereka sepakat untuk menjalankan strategi bersama, di tahun

1784Adam Weishaupt memerintahkan seorang Jerman kenalannya, Baron

Xavier von Zwack menyusun rancangan penciptaan Revolusi Perancis,

yang kemudian dikirimkan kepada salah seorang tokoh Illuminati Perancis

bernama Robespierre. Para peneliti meyakini, berbagai peperangan dan

revolusi, termasuk Perang Dunia I dan II, dan kemungkinan nanti juga

Perang Dunia III, yang meletus di dunia ini tak lepas dari cetak biru kaum
Illuminati. Semua ini dilakukan unhlk memuluskan cita-cita Ordo Kabbalah

yang telah ditancapkan berabad-abad lalu, yakni penguasaan dunia dan

seluruh umat manusia di bawah 'Cahaya Lucifer'.

Tidak lama setelah itu, Weishaupt memerintahkan seorang kurir

kepercayaannya untuk mengirimkan sebuah dokumen berkode yang
disembunyikan di dalam jahitan bajunya ke suatu tempat di luar Bavaria

(Jerman). Di tengah perjalanan, masih di dalam wilayah Bavaria, kurir

yang tengah berkuda itu tewas tersambar petir. Ketika polisi Bavaria

T1 http:/www.geocities.com/CapitolHill/Lobby /1887/secondessay. html
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memeriksa mayat kurir tersebut yang sudah hangus, polisi menemukan

sebuah dokumen tersembunyi di baju sang mayat. Dokumen itu segera

diamankan dan diberikan kepada seorang pemecah sandi yang kemudian

kaget bukan kepalang karena sarna sekali tidak pernah memperkirakan

ada dokumen yang segila dan sejahat ini. Dokumen itulah yang kini dikenal

dengan nama: Protocols of the Elders of Zion atau yang biasa disebut sebagai
Protocolat Zionis saja.

Raja Bavaria sangat murka mengetahui isi dokumen tersebut dan

segera saja ia memerintahkan untuk menumpas seluruh pengikut
Weishaupt pada bulan Agustus 1785. Adam Weishaupt sendiri selain

dipecat darijabatannya di Universitas Ingolstadt juga dikenakan berbagai
tud uhan dari tudingan ia melakukan pr aktek homoseksual sampai dengan

kudeta. Sebelum penangkapan dilakukan, Weishaupt bum-bum melarikan

diri ke Regensburg, dan terns ke Gotha. Seorang kawan Weishaupt, Dr.

Schwartz, mengamankan seluruh buku koleksi Weishaupt ke Moskow.

i, ;

Adam Weishaupt Rober.;pierre

Selamat dari pengejaran yang dilakukan polisi Bavaria dan

bersembunyi di Gotha atas perlindungan yang diberikan oleh Duke Ernst

II, Weishaupt menghabiskan sisa hidupnya di kota kecil itu. MantanJesuit

yang beralih menjadi Kabbalis itu meninggal dunia pada tanggal18

November 1830 dalam usia ke 82 tahun. Weishaupt memang tokoh

kon troversial. Bahkan setelah kematiannya pun, ia meninggalkan polemik.
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Encyclopedia Catholica Roma (1910) menulis bahwa Weishaupt telah

bertaubat ketika menjelang kematiannya dan mengakui kekuasaan Gereja

serta Yesus. Tapi hal ini dibantah oleh penulis biografinya, Gary Allen,

yang menyatakan bahwa proses kematian Weishaupt sungguh tidak

menunjukkan ia sudah bertobat. Saat tengah bekerja menulis sebuah esei

tentang seni sihir berjudul Two Fragments on a Ritual, Weishaupt tiba-tiba

menjadi lunglai, terjatuh, dan meninggaU8]

Salah satu 'warisan' Weishaupt yang melegenda hingga sekarang

adalah dokumen Protocolat Zionis yang menjadi acuan bagi gerakan Zionis

dalam menguasai dunia. Sebab itulah, kita bisa mengurutkan ke belakang

siapa yang sesungguhnya berada di balik Zionisme, yakni Illuminati

Freemason, yang jika dilacak ke belakang lagi kita akan menemukan Ordo

Kabbalah dan Iblis sebagai biang keladinya. Zionisme memang ideologi
satanisme.

Lalu, bagaimana dengan 'klaim' sebagian peneliti bahwa Ordo

Kabbalah -Biarawan Sion- Ksatria Templar -Freemasonry /Illuminati

dan kemudian mengejawantah dalam berbagai organisasi Zionisme, baik

tertutup maupun terbuka, baik yang legal maupun yang underground,

merupakan pengawal sejati Yesus Kristus dan -mungkin- garis keturunan

nya dari Maria Magdalena dan akan menghantarkan mereka untuk

berkuasa kembali sebagai Raja di Bumi, atau yang menurut penganut

kekristenan disebut sebagai Maranatha? Agaknya hal ini hanyalah sekadar
klaim mereka ..

Bukankah mereka awalnya berasal dari Gereja Yohanes Pembaptis,

yang menuhankan Yohanes dan menyingkirkan Yesus. Mereka menyebut

Yohanes Kristus, bukan Yesus Kristus. lni baru asumsi sebagian peneliti,

sedang peneliti yang lain seperti Baigent, Leigh, dan Lincoln, lebih bersifat

terbuka terhadap mereka dengan mengatakan bahwa di abad 21 inilah saat

yang tepat bagi mereka untuk menunjukkan jatidirinya yang hakiki,

setelah berabad-abad lamanya menyelubungi keberadaannya dengan

selimut yang teramat tebal. Semuanya memang rumit dan kompleks.

Proses panjang sejarah, seluruhnya, akan mengarah kepada satu peristiwa

78 ZA. Maulani; Zionisme, Gerakan Manklukkan Dunia. hal. 56.
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Masonik. Robert Hieronimus, seorang peneliti berkebangsaan Amerika

Serikat, menulis tesis doktoral tentang Seal of United States of America, di

mana ia memberikan sejumlah informasi yang sangat penting. Judul tesis
Hieronimus adalah "Analisis Historis tentang Pemeliharaan Cap Agung

Amerika dan Hubungannya dengan Ideologi Psikologi Humanis". Tesisnya

menunjukkan bukti bahwa para pendiri negara Amerika Serikat, yang

semula mengadopsi cap tersebut, adalah kaum Mason, dan karenanya

mereka mendukung filosofi humanis. Hubungan filosofi ini dengan Mesir

Kuno disimbolkan dengan piramid yang ditempatkan di pusat cap

tersebut. Piramid ini adalah representasi dari Piramid Cheops, kuburan

Fir'aun yang terbesar.

Simbol Mata itu berasal dari kepercayaan paganisme Mesir Kuno

y.angpada awalnya dipercaya oleh mereka sebagai 'Mata Tuhan' (Lucifer)

yang mengawasi Musa setiap waktu ketika dia memimpin Bani Israil

keluar dari tanah Mesir dan menyelamatkan mereka dengan kekuatan

tangannya. Ini merupakan Mata Dewa Horus-Dewa Matahari.

Secara harfiah, simbol mata ini diyakini oleh orang-orang Mesir

penyembah dewa-dewa sebagai mata yang maha kuasa, yang

memancarkan cahayanya yang kuat dan hebat, untuk menerangi jalan

mereka menuju kebesarannya. Agama bangsa Mesir hmo sarat dengan
kepercayaan pada cahaya Tuhan. Beberapa pendapat para ahli mengenai

simbol mata antara lain, "Siapa pun yang membaca Kitab Injil akan

mendapati bahwa mata dan cahaya juga banyak diadopsi oleh Kristen.

Simbol itu sesungguhnya merupakan simbol para Mason yang memiliki

banyak makna bagi mereka. Ini adalah Horus dan sesungguhnya wajib

dikutuk, sebab Horus adalah ajarannya Lucifer, Sang iblis. (Former Satanist,

William Schnoebelen, "Masonry: Beyond The Light", hal. 197).

Pendapat lainnya, "Bukti bahwa Lucifer merupakan Tuhan dari para

Mason bisa dilihat dari tulisan yang berasal dari mereka sendiri. Albert

Pike yang menulis "Moral dan Dogma" menyatakan bahwa Lucifer adalah

Sang Cahaya Pembimbing (ha1.321, teachings of the 19th Degree), dan

Malaikat Cahaya (hal. 567, teachings of the 26th Degree). Penulis Mason

lainnya, Manly P. Hall, berkata bahwa para Mason juga mempelajari

berbagai keterampilan tangan dan meyakini bahwa hal tersebut
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sepenuhnya dibimbing oleh tang an Lucifer" (The Lost Keys to Freemasonry,

Macoy Publishing and Masonic Supply Co, 1979,hal. 48)

Freemasonry menempatkan Mata Horus ini di atas piramida.

Piramida ini juga sebuah simbol dari Satanisme yang memiliki arti Trinitas

yang terdiri dari: rblis, Anti-Christ, dan Nabi Palsu. Mereka menggunakan

bentuk segi tiga sarna sisi secara konstan. Simbol ini sesungguhnya bentuk

dari pemanggilan Euclid. Simbol piramida dengan Mata Horus di atasnya

memiliki arti sebagai pengawasan dari Mata Horus meliputi seluruh

aktivitas dan pemikiran para Mason. Dalam

sejarah, simbol All~Seeing Eye deng~n piramida
ini di tahun 1776 diambil oleh gerakan
Iluminati (Robert Hieronimus, Ph.D, America's

Secret Destiny, White Magic Book, p.59). Di

tahun 1789,sebuah pertemuan rahasia digelar

para anggota Kongres Konstitusi Amerika

yang juga anggota Freemason dan menyetujui

dipakainya simbol tersebut sebagai salah satu

simbol kenegaraan Amerika (Seal of States).

Yang juga harus diperha tikan, simbol 'All Seing Eye' yang tertera di
lembaran satu dollar AS, jika kita tarik garis yang membentuk Bintang

David (Hexagram), maka ujung-ujung garis tersebut akan menuju ke huruf
huruf tertentu yang jika dirangkaikan akan membentuk satu kata
"MASON". Dalam simbol-simbol Masonik dan Yahudi lainnya, kita akan

banyak menemui anagram-anagram atau kode-kode tersembunyi di
dalamnya, bagai Robert Langdon dan Sophie Neveu di dalam 'The Da

Vinci Code' yang harus beraksi memecahkan hal-hal seperti ini.
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Lembaran satudollar Amerika Serikat, terdapatsimbol Mason 'All Seingeye' yangmembuktikan para pendiri negara
AS in; adalah para Mason. Seal of United States (Lambang Negara AS)sendiri juga saratdengan kode-kode Masonik.

STAR OF DAVID

Star of David atau Bintang David ini juga

merupakan simbol Mason dan Yahudi yang amat

popular. Di Indonesia, simbol ini juga dipakai

dalam produk minuman suplemen M150,
Debindo, Permen Goliath, dan lain-lain. Leneana

sheriff yang lazim dipakai di Amerika dan kini

menyebar ke seluruh dunia, termasuk yang dalam

bentuk mainan anak-anak, juga berbentuk

Bintang David. Bendera Israel pun berbentuk ini.

Simbol ini sebenarnya berasal dari dua buah

segitiga sama sisi yang diletakkan terbalik dan saling berhimpitan. Ini juga

simbol tradisional Yahudi. Simbol ini berasal dari Nabi Sulaiman yang

pertama kali menggunakannya sebagai eap kenabian. Awalnya ini adalah

eap seorang nabi, simbol suei, namun oleh bangsa Yahudi, konsepnya

menjadi beda. Mereka tidak lagi menganggap Bintang David ini sebagai

simbol Nabi Sulaiman, namun sebagai simbol paganisme bangsa Mesir

Kuno. Sebuah artikel pada Mimar Sinan yang bertajuk "Alegori dan

Simbol-Simbol di Dalam Rihlal Kita" meneeritakan sejumlah fakta menarik

ten tang hal ini:

"Sebuah segitiga sama sisi dengan tiga ujung yang sama jaraknya

satu sama lain menunjukkan bahwa nilai-nilai ini sama. Simbol yang
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diadopsi oleh kaum Mason ini dikenal sebagai Bintang David. Simbol ini

merupakan sebuah segi enam yang terbentuk dari peletakan sebuah

segitiga sarna sisi terbalik di atas segitiga sarna sisi lain. Sebenarnya, asal
usul simbol ini adalah dari Mesir Kuno. Emblem ini pertama kali diciptakan

oleh para Templar yang mulai digunakan sebagai simbolisme pada
dekorasi dinding di gereja-gereja mereka (Gereja Yohanes Pembaptis atau

Gereja Magdalena, atau mung kin juga di Gereja Yesus sebagai kamuflase).
lni karena merekalah yang pertama kali menemukannya di Yerusalem,

beberapa fakta penting tentang agama Kristen. Setelah para Templar

disingkirkan, simbol ini mulai digunakan di sinagog-sinagog. Namun di
dalam Masonry, pengertian simbol ini bersifat universal sebagaimana

pada masa Mesir Kuno. Jika Anda hapus dasar dari kedua segitiga sarna
sisi, Anda akan menemukan simbol aneh yang sangat Anda kenaI, yakni

symbol Freemasonry: Dua jangka berhimpitan bertolak belakang.

Harun Yahya yang juga meneli ti aneka simbol Masonik menyatakan

bahwa sebenarnya kita harus menafsirkan semua simbol Masonik yang

berhubungan dengan Kuil Sulaiman dengan cara ini. Sebagaimana
disebutkan di dalam Al Quran, Sulaiman adalah seorang nabi yang hendak

difitnah oleh sebagian orang dan ditampakkan seakan-akan tidak

bertuhan. Di dalam ayat Al Quran, Allah berfirman: "Mereka mengikuti apa

yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka

mengatakan bahwa Sulaiman itll mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir

(tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itlilah yang kafir (mengerjakan

sihir) .... " (AI Baqarah:l02). Kaum Mason mengambil gagasan yang secara

keliru dinisbahkan kepada Nabi Sulaiman ini, dengan menganggapnya
sebagai wakil dari kepercayaan pagan Mesir Kuno. Oleh karena itu,

mereka memberinya tempat penting di dalam doktrin mereka. Di dalam
buku The Occult Conspiracy, sejarawan Amerika Michael Howard

menyebutkan, semenjak Abad Pertengahan, Sulaiman telah dianggap

sebagai ahli sihir dan seorang yang memperkenalkan sejumlah gagasan
pagan ke dalam Yahudiisme. Howard menjelaskan bahwa kaum Mason

menganggap Kuil Sulaiman sebagai "kuil pagan", dan karenanya menjadi
amat penting. "Gambaran palsu yang dibuat-buat atas Nabi Sulaiman,

seorang abdi Allah yang saleh dan taat, menunjukkan asal usul sejati

Masonry," demikian Harun Yahya.
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Dalam sejarah, lambang Bintang David ini selalu dipergunakan

dalam acara ritual-ritual pemanggilan setan dan sihir. Bintang David atau

Heksagram (Hexagram) ini dipercaya mengandung pengaruh magis karena

menyimbolkan angka 666ganda. Istilah 'tohex' dalam bahasa Inggris yang

berarti mengguna-guna atau mengutuk datang dari praktek ini.

JANGKA DAN SIKU-SIKU

Di antara simbol Masonry yang paling

dikenal adalah sebuah jangka yang

menangkupi siku-siku. Simbol ini mewakili

konsep sains, keteraturan geometric,

pemikiran rasional, dan juga dialektika

kehidupan yakni konsep maskulinitas

Feminitas atau Yin-Yang. Di antara makna

tersebut, simbol ini bagi kaum Mason lebih

khusus diartikan sebagai symbol hemaproditik. Di dalam bukunya, Morals

and Dogmas, salah seorang tokoh Mason bernama Albert Pike menulis

ten tang jangka dan siku-siku: "Siku-siku ... adalah suatu simbol yang

alamiah dan tepat dari bumi ini .... Figur hemaproditik adalah simbol dari

alam ganda yang sejak dahulu diberikan kepada Dewa, sebagaimana

Pembangkit dan Penghasil, sebagaimana Brahma dan Maya bagi bangsa

Arya, Osiris dan Isis bagi bangsa ~sir. Sebagaimana Matahari adalah

pria, maka Bulan adalah wanita."

Ini berarti, simbol dari paganisme Arya dan berawal sejak zaman

Mesir Kuno atau sebelum kedatangan agama Kristen. Bulan dan

matahari pada bagian yang dikutip dari Pike, juga merupakan simbol

simbol penting pad a loge Masonik, sebuah refleksi keyakinan yang

salah dari masyarakat pagan kuno yang menyembah bulan dan

matahari. Simbol jangka dan siku-siku ini merupakan sebuah simbol

yang kini paling baku bagi organisasi Freemasonry. Sering para Mason

memakai cincin atau medallion yang bertatahkan simbol jangka dan

siku-siku, sebuah alat-alat tukang baht yang berguna untuk merancang

sesuatu bangunan.
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Bagi sebagian peneliti, pemilihan bentuk ini sebenarnya bukan hal

aneh mengingat Freemasonry memang berasal dari para tukang batu,

para buruh, yang berkumpul di serikat-serikat pekerja di lodge-lodge

mereka. Lagi pula, simbol ini pun akan mendekati simbol Yahudi tertua

yakni Bintang David, dengan hanya menambahkan garis horizontal di

yang menghubungkan kaki jangka yang terbuka dan garis siku yang
terbuka.

PILARKEMBAR

Dalam bangunan kuil atau gedung

Masonik, juga di dalam gambar-gambar

penerbitannya, salah satu simbol yang sering

ditampilkan adalah Pilar atau Tiang Kembar

di pintu masuk.Biasanya, di atas kedua pilar

itu dipahatkan kata "Jachin" dan "Boaz", yang
dimaksudkan sebagai tiruan dari dua tiang

pada pintu masuk Haikal Sulaiman. Walau
demikian, penggunaan simbol ini oleh Mason

sarna sekali bukan sebagai bentuk penghormatan kepada Sulaiman atau

yang mereka sebut Solomon, melainkan sebaliknya, ini merupakan

ungkapan dari tuduhan jahat mereka terhadapnya. Asal usul tiang-tiang

ini lagi-Iagi berasal dari Mesir Kuno. Di dalam sebuah artikel bertajuk

"Alegori dan Simbol-Simbol dalam Ritual Kita", majalah Mim17Y Sinan

men yebu tkan:

"Di Mesir, Horus dan Set merupakan arsitek kembar dan dianggap

sebagai penopang langit. Bahkan begitu juga Bacchus di Thebes. Kedua

tiang di dalam lodge kita berasal usul dari Mesir Kuno. Salah satu tiang

ini berada di selatan Mesir, di kota Thebes; yang lainnya berada di utara

Heliopolis. Di pintu masuk kuil Amenta yang dipersembahkan untuk Ptah,

dew a kepala Mesir, disebutkan dua hang, dinamai kecerdasan dan

kekuatan, yang didirikan di depan gerbang masuk keabadian." Jadi,

simbol ini lebih ditujukan sebagai bentuk penghormatan kepada para

dewa, dan sarna sekali bukan kepada Nabi Sulaiman.
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OBELISK

Simbol penting Masonry lainnya adalah

wujud yang pernah menjadi unsur penting dalam
arsitektur Mesir, obelisk. Obelisk adalah sebuah

menara tinggi, tegak lurus dengan piramid

sebagai puncaknya. Namun dalam arsitekturis
Mason, puncaknya tidak selahl berbentuk

piramida secara tegas, namun selalu dalam

bentuk mengerucut, tajam ke atas. Obelisk awal

dipahat dengan hieroglif (huruf) Mesir Kuno,
dan telah terkubur selama berabad-abad di

bawah tanah sampai ditemukan di abad kesembilan belas. Obelisk dari

Mesir ini kemudian dibawa mengarungi lautan dan didirikan di kota-kota

di Barat, seperti New York, London, dan Paris. Obelisk yang terbesar

terbesar dikirimkan ke AS. Pengiriman ini diatur oleh kaum Mason

Amerika maupun Mesir. Ini karena obelisk, sebagaimana huruf-huruf

Mesir Kuno yang terpahat di permukaannya, diklaim oleh kaum Mason

sebagai benar-benar sebagai simbol-simbol mereka sendiri. Mimar Sinan,

seperti yang dikutip Harun Yahya, menegaskan tentang obelisk setinggi

21 meter yang berdiri di New York sebagai berikut:

"Contoh yang paling mengejutkan tentang penggunaan simbolik
arsitektur adalah monumen yang disebut Jarum Cleopatra, diberikan

kepada AS sebagai hadiah di tahun 1878 oleh Gubernur Mesir, Ismail.
Monumen ini sekarang berada di Central Park. Permukaannya penuh

dengan lambang-lambang Masonik. Monumen ini aslinya didirikan pada
abad ke-16SM di pintu masuk ke kuil dewa Matahari, sebuah pusat inisiasi

di Heliopolis."

Monas di Jakarta, sebuah bentuk obelisk lain yang tepat menghadap

Istana Negara.

Di berbagai kota besar negara-negara dunia, nyaris seluruhnya
memiliki obelisk, tentunya dengan beragam bentuk, dan juga kamuflase.

Dan yang juga lazim ditemukan, obelisk tersebut selalu didirikan

menghadap gedung atau pusat kekuasaan sebagai pencerminan dari

'kejantanan' atau 'kekuatan'. Di Indonesia, Tugu Monumen Nasional
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(Monas) adalah obelisk yang juga

menghadap ke Istana Negara. Anehnya,

simbol pagan ini ternyata terdapat juga di

tengah Saint Peter Square, pusat Tahta Suci

Vatikan. Padahal, secara ideologis antara

ajaran Katolik dengan apa yang terkandung
di dalam Obelisk merupakan suatu

pertentangan, sama sekali tidak ada

kesesuaian antara keduanya. Tentang

obelisk yang kini masih berdiri gagah tepat

di tengah-tengah lapangan Katedral Saint
Peter tersebut, kisahnya berawal dari

sebuah Pylon Temple Matahari (Kuil Matahari Pylon) di Heliopolis (Kota

Dewa Matahari). Pada pusat podium kuil tersebut berdirilah sebuah Squat

Tepatdi tengah Basilika Square SI. Peterdi Vatikan berdiri sebuah obelisk. Apakah ini juga berdrti

Vatikan pundikontrol Ordo Kabbalah?
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Obelisk yang tidak lain merupakan sebuah simbol kesucian Dewa Matahari

(Sun of God, Helios atau Ra), ritus penyembahan, kekuatan, dan lambang

dari konsep keperkasaan (maskulinitas). Obelisk yang sarna kemudian

pernah dibawa oleh Caligula ke Roma di abad pertama masehi. Kemudian

konon Pope Sixtus V menghidupkan kembali simbol ini sekitar abad ke
16M.

CIRCLE WITH A DOT

Lambang atau simbollingkaran dengan

sebuah titik di tengahnya merupakan bagian

dari kepercayaan satanisme (okultisme) yang

terkait dengan simbol organ kewanitaan. Jika

obelisk lebih menggambarkan sisi maskulinitas,

maka Circle With a Dot lebih melambangkan sisi

kewanitaan. Dalam jurnal Masonik sendiri

disebutkan bahwa lambang lingkaran dengan

titik di tengahnya ini merupakan bagian dari

ritus suci di mana hubungan seksual menjadi

salah satu menunya ("Point Within Circle", Masonic Short Talk Bulletin,

Agustus 1931, Vol.9, No.8).

Albert Mackey, seorang Mason yang telah menduduki derajat 33,

menegaskan bahwa lambang ini memang merupakan bagian dari

kepercayaan terhadap Lucifer. "Sebuah titik yang berada di tengah

lingkaran merupakan lambang yang sangat penting dan suci bagi

Freemasonry ...Bagi yang mengerti dan meyakininya, simbol ini sungguh

sungguh indah dan menakjubkan. Karena menggambarkan suatu bentuk

upacara penyembahan terhadap Dewa Matahari. Lambang ini sendiri

disebut sebagai Phallus (organ kelamin laki-laki)." (Short Talk Bulletin, Febr.

1936, Vol. 14/2).

Dalam Masonic Short Talk Bulletin, "Point Within A Circle" (August,

1931, Vol. 9, No 8) disebutkan bahwa, "Pena£siran bangsa India terhadap

lambang ini, titik mewakili simbollaki-laki dan lingkaran sebagai simbol

perempuan. Namun lambang titik dan lingkaran juga dipahami sebagai

sistem peredaran matahari di alam raya yang dipercaya sebagai pusat dari

194 Knights Templar Knights Of Christ

•



segala kehidupan.". Dan seperti lambang-lambang Masonik lainnya,

lambang Circle With a Dot juga banyak versinya. Antara lain seperti yang
ada di bawah ini:

Lambang dan simbol-simbol Kabbalah sebenarnya sangat banyak.

Bahkan konon, lambang bulan sabit yang sekarang kadung dianggap

sebagai simbol Islam termasuk lambang yang pernah dipergunakan oleh

kelompok ini. Beberapa partai politik yang ada di Indonesia, termasuk

partai politik Islam, juga menggunakan lambang ini. Sebagai rekomendasi,

bagi yang ingin mengetahui lebih banyak soallambang dan simbol

Kabbalah, silakan membaca buku Masonic and Occults Symbols Illustrated

(Dr. Cathy Burns), Symbols Encyclopedia, dan Symbols, Signs, and Sgnets.

KESIMPULAN BAGIAN SATU

Setelah berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa dari Taman Eden,

Thlisyang tadinya menjelma dalam bentuk seekor ular mengikuti langkah
manusia untuk selalu memalingkannya dari jalan Allah SWT.Di bumi, iblis

menemukan wadah yang tepat dengan dalam Ordo Persaudaraan Ular

(The Broterhood of Snake) sebagai kendaraan untuk misinya itu. Ordo

Persaudaraan Ular diyakini merupakan cikal bakal Ordo Kabbalah yang
membesar dan berpusat dalam masa kekuasaan rezim Fir'aun di Mesir,

dan seiring perjalanan waktu kemudian membentuk Ordo Biarawan Sion,

lalu membentuk lagi Ordo Ksatria Templar, membentuk lagi Freemasonry,

Illuminati, dan organisasi-organisasi esoteris rahasia lainnya yang masih
eksis hingga sekarang.

Banyak peneliti menemukan benang merah yang teramat kuat antara

Biarawan Sion, Ksatria Templar, Freemasonry, Rosicrusian, Illuminati, dan
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sebagainya. Benang merah itu adalah ideologi esoteris yang bernama

Kabbalah. Perkumpulan-perkumpulan rahasia dan sangat tertutup ini

diyakini sebagai pihak yang bermain di belakang layar dalam berbagai

peristiwa penting dunia. Perang Salib misalnya, adalah Peter si Pertapa
yang merupakan anggota Ordo Kabbalah yang berada dalam Gereja

Yohanit yang mula-mula memprovokasi Paus Urbanus II agar mengakhiri

Perjanjian Aelia yang berisi perjanjian damai antara Kristen dengan kaum

Muslim yang telah ditandatangani Khalifah Umar bin Khattab dan Uskup

Agung Yerusalem Sophronius bersamaan dengan diserahterimakan kota

suci Yerusalem dari kekuasaan pihak Kristenke tangan kaum Muslimin.

Salah satu tokoh Perang Salib pertama, Godfroi de Bouillon, yang juga

tokoh Biarawan Sion dan Templar, juga diyakini merupakan anggota dari

Ordo Kabbalah Gereja Yohanit, sarna seperti Peter. Hughues de Payens

-Grand Master Ksatria Templar pertama- dan kedelapan Ksatria Templar

lainnya juga merupakan anggota Ordo Kabbalah Gereja Yohanit. Mereka
inilah anak-anak iblis, sarna sekali bukan pengawal sejati Yesus atau Nabi
Isa Alaihissalanz.[]
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REVOLUSI DAN PEPERANGAN

Untuk membangun satu tatanan dunia yang sarna sekali baru,

Illuminati menyusun skenario yang tidak tanggung-tanggung:

penghancuran total segala macam infrastruktur yang dianggap bisa

menghalangi rencana besar ini, dan kemudian membangunnya kembali
sesuai dengan cetak biru mereka. Ini tentu bukan pekerjaan yang mudah
dan bisa diselesaikan dalam waktu singkat, namun hal tersebut

-kepercayaan diri mereka-juga menunjukkan kepada kita betapa mereka

sebenarnya didukung oleh sumber daya manusia, kekuasaan, dan juga

dana yang ama t besar.

Dalam masa ini, antara abad ke-17hingga abad ke-19M, inilah masa

masa pergolakan di Eropa, tumbuh kembangnya peradaban dan juga

kemajuan teknologi, serta juga keyakinan. Para pewaris Biarawan Sion

yang kini telah menjadi para Mason-dan tentunya berbagai kelompok

esoteris lainnya seperti Illuminati-bergerak secara licin di pusat-pusat
kekuasaan Eropa untuk menaklukkan benua tersebut bagi kelompok
mereka.

Ordo Kabbalah sudah menyebar di Eropa sejak Perang Salib

pertama. Bahkan kelompok inilah yang sesungguhnya telah menghasut
Paus Urbanus II untuk mengibarkan bendera Perang Salib untuk
menduduki kembali Kota Sud Yerusalem dari tangan kaum Muslimin.

Keberadaan mereka bertambah banyak ketika pasukan Salahuddin AI-
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Ayyubi, beberapa tahun kemudian, bisa kembali membebaskan

Yerusalem dan seluruh Palestina dari tangan Salib. Saat itu para Templar,

Biarawan Sion, dan ksatria-ksatria lainnya kembali ke Eropa setelah kalah

perang di Palestina. Ketika ini, Skotlandia dan Inggris, selain Perancis
tentu saja, menjadi tempat utama 'konsolidasi' para Templar dan yang

lainnya. Untuk membangkitkan Perang Salib kembali mereka gagal

membujuk para raja dan bangsawan Eropa, maka mereka bertekad akan

memusatkan kegiatannya di Eropa, dengan jalan menundukkan seluruh

Eropa sehingga bisa dijadikan 'rumah yang nyaman' bagi keberadaan

mereka, bebas dari gangguan Gereja.

Di abad pertengahan, Eropa memang menjadi pusat perdagangan

dunia dengan Perancis dan Inggris sebagai negara-negara besarnya yang

kuat. Untuk menguasai Eropa, maka tiada jalan lain, Inggris dan Perancis
harus dikuasai. Kekuasaan Monarki harus diakhiri dan digantikan dengan

bentuk Nasionalisme, yang nantinya akan bisa dengan mudah

dibenturkan kembali hingga mereka sibuk dengan urusannya sendiri dan

sarna sekali tidak perduli dengan konspirasi purba yang telah dicanangkan

berabad silam. Inggris menjadi target pertama.

MENUNGGANGI REFORMASI GEREJA

Sebelum tahun 1517, Gereja Katolik bisa dianggap menguasai

masyarakat Eropa. Walau di sana-sini terdapat perbedaan pandangan dan
juga bertumbuhan sekte serta kelompok esoteris, namun kerajaan di Eropa

kebanyakan mengaku tunduk pada Vatikan. Namun ketika seorang
Martin Luther pada 31Oktober 1517mengeluarkan 95pernyataannya yang
pada zamannya dianggap begitu berani menentang otoritas Kepausan,

sebuah pernyataan protes-karena itu dikemudian hari pengikut maupun
gerakannya disebut Protestan-dipaparkan di muka umum dan dalam
waktu yang tidak lama, surat protesnya itu melahirkan satu kelompok

orang-orang Kristen yang mengaku memiliki kesamaan pandangan

dengan Luther, tidak puas dengan institusi Gereja dan Kepausan.

Selain Gerakan Protestan, muncul pula John Calvin yang

menyuarakan Calvinisme. Inilah dua gerakan reformasi dan gugatan

terhadap otoritas Gereja Katolik Roma. Awalnya sedikit, hanya dalam
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waktu singkat, jumlah pengikut

Luther maupun Calvin membeng

kak. Rakyat Inggris di mana

gerakan itu di mulai sudah banyak

yang jenuh dengan otoritas Gereja

Roma yang telah berlangsung

berabad lamanya.

Martin Lurller. Gerakan pratesnyaterhadapataritasGereja Katalik

ditunggangi aleh pewaris Templar untuk membalaskan dendam

orangtua-Drangtua mereka menghantam Gereja Katalik.

Tanpa disadari ban yak

kalangan, man tan Templar yang

sudah tersebar dalam berbagai

perkumpulan esoteris banyak

yang menyusup dan bergabung

dengan gerakan reformasi gereja
ini. Motivasinya jelas, mereka
hendak membalaskan dendam

orangtua mereka yang telah
dikejar-kejar dan dibasmi oleh

Paus, dan institusi pendukungnya.

Gerakan reformasi gereja ini dianggap sangat baik untuk dipakai sebagai

'kuda tunggangan'. Maka berbondong-bondonglah para man tan dan

keturunan Templar bergabung ke dalam kelompok gereja reformis.

Martin Luther terang terharu melihat betapa banyak orang yang

mendukung gerakannya. Ia semakin yakin bahwa apa yang

disampaikannya, 95 nota prates kepada Gereja, merupakan suatu

kebenaran. Belakangan barulah dia tersadar bahwa di antara pengikutnya,
ternyata banyak dari kalangan pewaris Templar yang memiliki motivasi

berbeda dengan dirinya, dengan gerakan protesnya yang suci. Para

pewaris Templar ini bergabung ke dalam gerakan protes semata-mata

ingin membalaskan dendam para orangtua mereka terhadap institusi
Gereja Katolik. Martin Luther yang menyadari hal ini kemudian bertindak

tegas. Dia menghujat kaum Yahudi ini dan memerintahkan kepada

pengikutnya yang sejati agar tidak berhubungan dalam bentuk apa pun

dengan mereka, agar tidak termakan tipu daya orang-orang Yahudi
tersebut.
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MENUNDUKKAN INGGRIS

Di suatu tempat di Belanda, sejumlah petinggi Ordo Kabbalah

menggelar pertemuan dan sepakat lmtuk menguasai Tahta Kerajan Inggris

sepenuhnya dengan cara menurunkan Dinasti Stuart dan menggantikan

nya dengan seseorang yang mereka bina dari Dinasti Hanover dari Istana

Nassau, Bavaria. Kala itu, Tahta Kerajaan Inggris tengah diduduki King

Charles II (1660-1685).Raja Inggris ini masih kerabat dekat Duke of York.

Mary adalah anak sulung dari Duke of York. Diam-diam, kelompok

Kabbalah ini mengatur strategi agar Mary yang masih lajang itu bertemu

dengan 'Sang Panger an' bernama William II, salah seorang pangeran

kerajaan Belanda dan pemimpin pasukan kerajaan. Mary dan William II

pun bertemu dan saling tertarik. Pada tahun 1674mereka menikah. Tahun

1685 King Charles II meninggal dan digantikan oleh James II yang

memerintah sampai tahun 1688.

Dari hasil perkawinan antara William II dan Mary, lahir seorang

putera yang kemudian dikenal sebagai William III, yang kemudian

menikah dengan seorang puteri dari King James II bernama Mary II.

William III yang berdarah campuran antara Dinasti Stuart dengan Dinasti

Hanover ternyata menurut kelaziman tidak bisa menjadi Raja Inggris

disebabkan ia bukan berasal dari garis keturunan laki-Iaki Inggris,

melainkan dari garis perempuan. Mary II, isterinyalah, yang lebih berhak

menyandang gelar Queen. Di sinilah para petinggi Yahudi melancarkan

konspirasi dengan mengobarkan 'Glorious Revolution' dan akhirnya berkat

Partai Whig yang melakukan kerjasama diam-diam dengan tokoh-tokoh

Yahudi dan Partai Tory yang bersikap pragmatis, revolusi tanpa darah ini

berhasil menaikkan William III sebagai Raja Inggris. Beberapa tahun

sebelurnnya, lewat tangan Oliver Cromwell, kekuatan Yahudi juga telah

'menyikat' King Charles I dan menguasai lembaga-Iembaga keuangan di

kerajaan itu. Dengan berkuasanya William III, maka inilah awal hegemoni

Dinasti Hanover bertahta di Kerajaan Inggris sampai sekarang. Apalagi

Dinasti Windsor yang berkuasa di Kerajaan Inggris sekarang merupakan

keturunan langsung dari King Edward III (Prince of Wales) yang merupakan
keturunan Hanover.
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Pada tahun 1689, King William III mendirikan Loyal Orange Order

yang begitu fanatik mendukung gerakan pembaruan Gereja yang

dipimpin Martin Luther. Ordo ini menyatakan dengan tegas akan

menjadikan Inggris sebagai basis bagi gerakan Protestan. Pernyataan

ini memiliki pesan yang jelas terhadap Gereja Katolik: "Kami akan

melawanmu!" Loyal Orange Order sampai hari ini masih bertahan di

Irlandia Utara dengan jumlah anggota tak kurang dari angka 100

ribuan. Kelompok inilah yang senantiasa mengobarkan api permusuhan

terhadap kaum Katolik sehingga sampai sekarang kehidupan

masyarakat di sana tidak pernah sepi dari konflik Protestan-Katolik.
King William III sendiri menceburkan diri dalam peperangan melawan

Perancis yang dihuni banyak warga Katolik. Inggris menderita

kerugian yang banyak. Utang pun menumpuk. Inilah awal berdirinya

Bank of England sebagai bank sentral swasta pertama di dunia, seperti

yang telah disinggung di muka.

William G. Carr dalam bukunya "Yahudi Menggenggam Dunia"

(Pus taka Al-Kautsar, 1991) mencatat kronologi perjalanan petualangan
Oliver Cromwell menjadi kaki tangan kaum Yahudi Inggris setelah

kematian King Charles I pada tangga130 Januari 1649.Inilah kronologinya

yang telah dipersingkat:

- 1649, Cromwell menyerbu Irlandia dengan dukungan dana dari lobi

Yahudi internasional sehingga terjadi peperangan antara Inggris
Protestan melawan Irlandia Katolik.

- 1651,Charles II, putera King Charles I,memerangi Cromwell tapi gaga!.

la dibuang ke Perancis.

- 1652, Inggris melibatkan diri berperang melawan Belanda.

- 1653,Cromwell mengangkat dirinya sebagai The Lord Defender of Great
Britain.

- 1654, Inggris terlibat perang Eropa lagi.

- 1656, Amerika yang masih menjadi jajahan Inggris bergolak dan
akhirnya menjadi negara merdeka.

- 1657,Cromwell meninggal dunia. Puteranya, Richard, menjadi penguasa

Inggris.
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- 1659,Richard mengakhiri persekongkolan dengan Yahudi Internasional,

ia mengundurkan diri dari kekuasaan.

- 1660, Jenderal Monk dari angkatan bersenjata Inggris menduduki

London. Charles II diangkat menjadi raja Inggris.

- 1661, Skandal persekongkolan antara Cromwell dengan kubu Yahudi

Internasional terungkap. Warga London geger dan marah. Makam

Cromwell dibongkar paksa.

- 1662,Gereja resmi Inggris, Anglikan, menindas umat Protestan.

- 1664, Inggris kembali berperang melawan Belanda.

- 1665, Krisis ekonomi melanda Ingris. Pengangguran dan kelaparan

merebak. Di tahun itu juga terjadi kebakaran besar yang menghangus

kan sebagian kota London, disusul wabah penyakit lepra.

- 1666, Inggris terlibat perang dengan Belanda dan Perancis.

- 1667, Ordo Kabbalah yang secara rahasia masih eksis di Inggris

melancarkan gerakan sabotase ke kalangan elit pemerintahan. Sejarah

Inggris mengenalnya sebagai gerakan Kabal. Akibatnya muncul

gelombang baru penindasan agama dan politik di Inggris.

- 1674, Setelah menggelar pertemuan internal di Belanda, Kelompok

Yahudi Internasional sepakat menguasai Kerajaan Inggris sepenuhnya

dengan melengserkan King Charles II dan menaikkan seseorang yang

bisa dikendalikan. Pad a tulisan di muka hal ini telah disinggung, yakni

penobatan King William III yang masih berdarah Dinasti Hanover.

- 1683,Konspirasi berupaya membunuh King Charles II dan Duke of York

tapi gaga!.

- 1685, King Charles II meninggal dunia. Duke of York yang beragama

Katolik naik tahta dengan gelar King James II. Konspirasi menyebarkan

desas-desus untuk menentang raja baru itu. Rakyat banyak yang

termakan isu ini. Akibatnya banyak rakyat yang ditangkap pihak

kerajaan. Nama King James II menjadi tidak popular di mata rakyat.

-- 1688, setelah King James II sudah tidak lagi mendapat dukungan

rakyatnya, Konspirasi Yahudi Internasional memprovokasi pangeran

William of Orange dari Belanda untuk menyerbu Inggris, dengan
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dukungan kapal-kapal perangnya menuju pantai Inggris. King James II

akhirnya turun tahta dan kabur ke Perancis.

- 1689, William of Orange atau William III dan Queen of Mary -ked uan ya

Protestan- mengukuhkan diri sebagai Raja dan Ratu Inggris. Sementara

itu James II kabur lagi ke Irlandia, sebuah wilayah Katolik. Pasukan

Inggris sendiri terpecah antara yang Protestan dengan yang Katolik.

Yang Protestan mendukung William III sedang yang Katolik berupaya

mengembalikan James II ke tahtanya. Perang saudara pun tak
terelakkan pada 12Juli 1689.

Sampai sekarang, rakyat Inggris masih mengenang peristiwa

tersebut tanpa banyak yang menyadari bahwa perang saudara itu

sesungguhnya sengaja dibuat oleh Konspirasi Yahudi Internasional, untuk

menguasai perekonomian negara besar Eropa itu. Hasilnya, berdirilah

Bank of England, bank sentral swasta pertama di dunia, yang dimiliki

Konspirasi Yahudi tersebut. Inggris terus dibuat untuk berperang,

sehingga kas kerajaan terkuras dan hutang bertambah banyak. Jerat yang

dipasang para pemilik modal Yahudi kini telah mengikat mangsanya. Kian
lama kian kua t, mencekik. Inggris pun jatuh ke dalam kekuasaanmereka

hanya dengan modal awal £1.250.000!

DOKUMEN KONSPIRASI ROTHSCHILD I

Setelah Kerajaan Inggris berhasil ditaklukkan, Konspirasi Yahudi

Internasional mengarahkan wajahnya ke sebuah benua baru yang masih

menjadi koloni Inggris di seberang Samudera Atlantik: Amerika. Ordo

Kabbalah yang kini berkumpul di dalam Freemasonry jauh-jauh hari sudah

mempersiapkan hal ini di Amerika. Bukankah Christoper Colombus yang
'menemukan' daratan Amerika juga anggota dari persaudaraan Kabbalah

juga? Demikianlah, Amerika Serikat memang dipersiapkan jauh-jauh hari

sebagai The Second Promise Land, selain Yerusalem, bagi bangsa Yahudi.
Nama lain kota New York saja adalah The New Jerusalem. Pada 4 Juli 1776,

tokoh-tokoh Mason Amerika menandatangani Declaration of Independence.

Berdirilah satu negara Masonik yang dipersiapkan sebagai The

Headquarter, markas besar, gerakan Ordo Kabbalah dalam menaklukkan
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dunia kelak. Hal ini akan dibahas secara lebih mendetail dalam bab lain

bukuini.

Di Eropa kala itu merupakan sebuah benua yang terdiri dari banyak

kerajaan besar kecil dan sejumlah wilayah kecil yang disebut principalis,

semacam kabupaten yang merdeka dan otonom seperh misalnya Monaco

dan Lechtenstein. Inggris dan Perancis merupakan dua negara kerajaan

besar dan paling berpengaruh. Setelah Inggris berhasil dikuasai dan para
tokoh Mason Amerika berhasil memproklamirkan kemerdekaan negara

itu, maka Konspirasi Yahudi Internasional berusaha untuk menaklukkan
Perancis. Salah satu tokoh sentral dalam Konspirasi Yahudi Internasional

atas Perancis adalah Rothschild, seorang bankir-politikus yang berdarah

dingin.

Sejarah mencatat bahwa keluarga Rothschild sejak awal memang

keluarga jutawan. Pendiri keluarga ini bernama Moses Amshell Bauer,

seorang pernilik modal Yahudi berpengaruh, si lintah darat. Sepeninggal

Moses, putera bungsunya yang bernama Mayer Amshell Bauer

meneruskan us aha ayahnya. Dalam tempo tidak terlalu lama, us aha

warisan ayahnya ini berkembang pesat. Simbol Tameng Merah (Rothcshild)

pun kian terkenal. Dan Mayer pun menggunakan gelar Rothschild 1.Mayer
mendidik kelima anaknya dengan disiplin Yahudi yang tinggi guna

dipersiapkan menjadi pengusaha atau bankir yang tangguh. Anak paling

bungsu, Nathan, dianggap paling berbakat. Sebab itu, walau usia Nathan

masih remaja, Mayer dengan berani mengirimnya ke Inggris untuk

mempelajari seluk-beluk perbankan dan diharapkan suatu hari kelak

menjadi tokoh penting dalam Bank Inggris. Di benak sang ayah, Mayer

Arnshell, kelima anaknya harus menjadi bankir atau pengusaha hebat dan

tangguh agar nantinya bisa bersama-sama mendirikan lembaga keuangan
raksasa di seluruh Eropa yang mampu mengendalikan Eropa dan juga

dunia. Suatu harapan yang akhirnya menjadi kenyataan.

Pada tahun 1773, Mayer mengundang sekitar duabelas tokoh

berpengaruh Yahudi ke kediamannya di Frankfurt guna membahas

berbagai perkembangan Eropa terakhir, termasuk mengevaluasi hasil

hasil upaya Konspirasi di Inggris. Dalam pertemuan inilah, nama Adam

Weishaupt disebut oleh Rothschild sebagai seseorang yang bisa dipercaya
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untuk menjalankan tugas dari Konspirasi. Beberapa point penting yang

dikemukakan Mayer atau Rothschild I ini mengenai Revolusi Inggris,
antara lain:

Konspirasi dianggap terlalu lamban dalam melakukan program yang

direncanakan, akibatnya penguasaan Inggris secara total terhambat oleh hal-hal

kecil. Namun hal-hal kecil ini bisa dianggap tidak berpengaruh besar bagi upaya

penguasaan oleh Konspirasi. Walau demikian, hal-hal kecil ini dianggap tidak boleh

dibiarkan. Beberapa kelompok berpengaruh di Inggris ada yang masih mampu

bertahan menghadapi Konspirasi. Rothschild segera memerintahkan agar

pelaksanaan program dipercepat dan menyingkirkan oposisi secepatnya dengan

segala cara yang bisa diambil. Jika perlu, segenap lapisan masyarakat Inggris hams

dikuasai dengan jalan teror atau kekerasan.

Dalam pertemuan itu, Rothschild juga menekankan kepada para

undangan bahwa apa-apa yang telah dihasilkan di Inggris sesungguhnya

bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan apa yang akan mereka

perbuat atas Perancis. Skema besar untuk meletupkan Revolusi Perancis

pun dibahas dengan serius.

Ini merupakan satu mata rantai dari sejumlah pertemuan para

Konspiran untuk menggodok Revolusi Perancis. Dalam pertemuan di

Frankfurt ini, agenda yang telah dirancang dipermatang dan upaya

penggalangan dana pun dimulai dari 'markas' Rothschild tersebut.

Menurut penilaian sosiologis dan psikologi massa yang dilakukan

Konspirasi, situasi yang tengah dihadapi Perancis saat itu memang

menggambarkan dengan baik apa yang sebenarnya tengah terjadi di

Eropa: perekonomian tengah lesu, utang menumpuk, pengangguran di

mana-mana, lapangan pekerjaan nyaris tidak bergerak, sektor industri

macet, dan bencana kelaparan di ambang pintu. Jurang kesenjangan

ekonomi yang terjadi antara buruh dan rakat biasa dengan para

bangsawan, pemilik modal, dan raja-raja demikian besar dan dalam.
Menurut teori revolusi, dalam kondisi demikian buruk, massa rakyat telah

siap untuk menyambut siapa pun yang tampil secara meyak inkan untuk

menciptakan kehidupan yang lebih baik. Massa rakyat telah menjadi

semacam tumpukan jerami kering yang hanya dengan percikan api sedikit
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saja akan bisa terbakar dan meluas dengan sangat cepat. Kondisi di
Perancis merupakan yang terparah.

Di tengah kondisi demikian, lewat corong media yang dikuasainya,
Konspirasi akan meniupkan aneka slogan yang muluk-muluk dan

melemparkan semua kesalahan kepada penguasa dan orang-orang kaya,

sehingga rakyat Perancis semakin membenci mereka. Kehancuran dan

kerusuhan tinggal menunggu hitungan hari. Sebuah rencana besar siap
,digelindingkan oleh Konspirasi. Salah satu rumus baku dalam gerakan

massa adalah: menjelek-jelekkan masa sekarang, di saat bersamaan mengingatkan

massa rakyat akan kegemilangan masa lampau dan meyakinkan massa rakyat bahwa

massa depan akan bisa menjadi lebih gemilang, menglliangi masa-masa keemasan

di zaman silam, jika massa rakyat mau dan siap bergerak menumbangkan status

quo. lni berlaku di mana saja.

Untuk menyatukan langkah gerakan massa, Konspirasi segera
menciptakan tiga slogan gerakan: Liberte, Egalite, dan Fraternite

(Kemerdekaan, Persamaan, dan Persaudaraan). Sebuah slogan yang

mampu membius massa rakyat Perancis sehingga rela mengorbankan apa

saja demi memenuhinya. Slogan ini secara terus-menerus diperdengarkan

ke telinga rakyat Perancis sehingga setiap orang Perancis saat itu sangat
hapal dengan tiga istilah di atas saat itu.

Walau terdengar sangat indah, namun tiga istilah di atas bagi

Konspirasi Yahudi lnternasional memiliki arti yang sal1!asekali beda. Bagi

kelompok ini, Liberti sesungguhnya berarti kemerdekaan bagi mereka,
kebebasan bagi mereka, bagi para pemilik modal, untuk berbuat apa saja

terhadap Perancis. Egalite yang sesungguhnya bermakna persamaan, bagi

Konspirasi diartikan sebagai persamaan di kalangan mereka untuk bisa
bersama-sama, gotong royong, di dalam usahanya menguasai pereko

nomian Perancis. Sedangkan FraterniU memiliki arti sebagai Persaudaraan

antara kelompok mereka sendiri, di mana di dalam setiap usahanya,

mereka hams saling tolong-menolong, bantu-membantu, agar kepenting

an kelompok mereka bisa dicapai. lnilah hakikat tiga slogan Revolusi

Perancis. Jadi persaudaraan hanya terbatas pada kelompoknya saja.

Setelah memaparkan panjang lebar evaluasi Revolusi lnggris dan

rencana ke depan terhadap Perancis, Rothschild membuka satu dokumen
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dan meletakkannya di atas meja. Di hadapan keduabelas rekannya itu,

Rothschild mulai memaparkan ke-25 butir bahasan dari dokumen

tersebut secara komperehensif. Secara ringkas, isi dokumen tersebut
adalah:

1. Manusia itu lebih banyak cenderung pada kejahatan ketimbang

kebaikan. Sebab itu, Konspirasi haws mewujudkan 'hasrat alami'

manusia ini. Hal ini akan diterapkan pada sistem pemerintahan dan

kekuasaan. Bukankah pada masa dahulu manusia tunduk kepada

penguasa tanpa pernah mengeluarkan kritik atau pembangkangan?

Undang-undang hanyalah alatuntuk membatasi rakyat, bukan untuk

penguasa.

2.Kebebasan politik sesungguhnya utopis. Walau begitu, Konspirasiharus

mempropagandakan ini ke tengah rakyat. Jika hal itu sudah dimakan

rakyat, maka rakyat akan mudah membuang segal a hak dan fasilitas

yang telah didapatinya dari penguasa guna memperjuangkan idealisme

yang utopis itu. Saat itulah, Konspirasi bisa merebut hak dan fasilitas
mereka.

3. Kekuatan uang selalu bisa mengalahkan segalanya. Agama yang bisa

menguasai rakyat pada masa dahulu, kini mulai digulung dengan

kampanye kebebasan. Namun rakyat banyak tidak tahu harus mengapa

dengan kebebasan itu. lnilah tugas Konspirasi untuk mengisinya demi

kekuasaan, dengan kekuatan uang.

4. Demi tujuan, segal a cara boleh dilakukan. Siapa pun yang ingin

berkuasa, dia mestilah meraihnya dengan licik, pemerasan, dan

pembalikkan opini. Keluhuran budi, etika, moral, dan sebagainya adalah
keburukan dalam dunia politik.

5. Kebenaran adalah Kekuatan Konspirasi.79J Dengan kekuatan, segala
yang diinginkan akan terlaksana.

6. Bagi kita yang hendak menaklukkan dunia secara finansial, kita harus

tetap menjaga kerahasiaan. Suatu saat, kekuatan Konspirasi akan

79 Right is Mighty. Semboyan ini berabad-abad kemudian dipakai oieh pemerintahan AS di bawah George
W Bush danjuga Zionis-Israel.
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mencapai tingkat di mana tidak ada kekuatan lain yang berani untuk

menghalangi atau menghancurkannya. Setiap kecerobohan dari dalam,

akan merusak program besar yang telah ditulis berabad-abad oleh para

pendeta Yahudi.

7. Simpati rakyat harus diambil agar mereka bisa dimanfaatkan untuk

kepentingan Konspirasi. Massa rakyat adalah buta dan mudah
dipengaruhi. Penguasa tidak akan bisa menggiring rakyat kecuali ia

berlaku sebagai diktatur. lnilah satu-satunya jalan.

8. Beberapa sarana untuk mencapai tujuan adalah: Minuman keras,

narkotika, perusakan moral, seks, suap, dan sebagainya. Hal ini sangat

penting untuk menghancurkan norma-norma kesusilaan masyarakat.
Untuk itu, Konspirasi harus merekrut dan mendidik tenaga-tenaga

muda untuk dijadikan sarana pencapaian tujuan tersebut.

9. Konspirasi akan menyalakan api peperangan secara terselubung.
Bermain di kedua belah pihak. Sehingga Konspirasi akan

memperoleh manfaat besar tetapi tetap aman dan efisien.80] Rakyat
akan dilanda kecemasan yang mempermudah bagi Konspirasi untuk

menguasain ya.

10. Konspirasi sengaja memproduksi slogan agar menjadi 'tuhan' bagi

rakyat. Dengan slogan itu, pemerintahan aristokrasi keturunan yang

tengah berkuasa di Perancis akan diruntuhkan. Setelah itu, Konspirasi
akan membangun sebuah pemerintahan yang sesuai dengan

Konspirasi.

11.Perang yang dikobarkan Konspirasi secara diam-diam harus menyeret

negara tetangga agar mereka terjebak utang. Konspirasi akan memetik

keuntungan dari kondisi ini.

12. Pemerintahan bentukan Konspirasi harus diisi dengan orang-orang

yang tunduk pada keinginan Konspirasi. Tidak bisa lain.

~) Taktik ini sekarang dipakai oleh industri perang yang banyak bertebaran di Amerika dan Eropa, yang
dikuasai Zionis. Mereka sengaja meletupkan perang di antara negara-negara yang dianggap penghalang,
dan kepada kedua belah pihak yang bertikai, mereka menjual senjata-senjatanya. Keuntungan yang
mereka dapat, selain finansil, juga tanpa hams bersusah-payah, musuh dan penghalang mereka akan habis
dengan sendirinya. Belum ditambah lagi dengan 'bantuan' keuangan untuk membiayai perang. Hal ini
merupakan alat yang amat ampuh hingga hari ini.
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13. Dengan emas, Konspirasi akan menguasai opini dunia.81] Satu orang

Yahudi yang menjadi korban sarna dengan 1000 orang non-Yahudi

(Gentiles/Ghoyim) sebagai balasannya.82]

14. Setelah Konspirasi berhasil merebut kekuasaan, maka pemerintahan

bam yang dibentuk hams membasmi rezim lama yang dianggap

bertanggungjawab atas terjadinya semua kekacauan ini. Hal tersebut

akan menjadikan rakyat begitu percaya kepada Konspirasi bahwa

pemerintahan yang bam adalah pelindung dan pahlawan dimata
mereka.

15. Krisis ekonomi yang dibuat akan memberikan hak baru kepada

Konspirasi, yaitu hak pemilik modal dalam penentuan arah kekuasaan.
lni akan menjadi kekuasaan turunan.

16. Penyusupan ke dalam jantung Freemason Eropa agar bisa

mengefektifkan dan mengefisienkannya. Pembentukan Bluemasonry

akan bisa dijadikan alat bagi Konspirasi untuk memuluskan tujuannya.

17.Konspirasi akan membakar semangat rakyat hingga ke tingkat histeria.

Saat itu rakyat akan menghancurkan apa saja yang kita mau, termasuk

hukum dan agama. Kita akan mudah menghapus nama Tuhan dan

susila dari kehidupan.

18. Perang jalanan harus ditimbulkan untuk membuat massa panik.

Konspirasi akan mengambil keuntungan dari situasi itu.

19. Konspirasi akan menciptakan diplomat-diplomatnya untuk berfungsi

setelah perang usai. Mereka akan menjadi penasehat politik, ekonomi,

dan keuangan bagi rezim bam dan juga di tingkat internasional.

Dengan demikian, Konspirasi bisa semakin menancapkan kukunya

dari balik layar.

20. Monopoli kegiatan perekonomian raksasa dengan dukungan modal

yang dimiliki Konspirasi adalah syarat utama untuk menundukkan
dunia, hingga tidak ada satu kekutan non-Yahudi pun yang bisa

" Dewasa ini, nyaris seluruh kantor berita dunia, media massa cetak dan elektronik dunia, termasuk
internet, sudah dikuasai Zionis.

82 Sudah menjadi kelaziman Zionis-lsrael, jika satu tentara atau warganya terbunuh atau menjadi sandera,
maka tentara Zionis akan segera menyerang atau membombardir musuh-musuhnya. Kasus agresi militer
Zionis Israel di Palestina dan Lebanon pada Juli 2006, dengan alasan untuk membebaskan salah seorang
kopralnya yang disandera Mujahidin Palestina, merupakan salah satu contoh yang tidak bisa dibantah.
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menandinginya. Dengan demikian, kita bisa bebas memainkan krisis

suatu negeri.

21. Penguasaan kekayaan alam negeri-negeri non- Yahudi mutlak
dilakukan.

22. Meletuskan perang dan memberinya-menjual-senjata yang paling

mematikan akan mempercepat penguasaan suatu negeri, yang tinggal
dihuni oleh fakir miskin.

23. Satu rezim terselubung akan muncul setelah Konspirasi berhasil

melaksanakan programnya.

24. Pemuda harus dikuasai dan menjadikan mereka sebagai budak-budak

Konspirasi dengan jalan penyebarluasan dekadensi moral dan paham

yang menyesatkan.

25. Konspirasi akan menyalahgunakan undang-undang yang ada pada

suatu negara hingga negara tersebut hanCLlrkarenanya.

Rothschild mengakhiri pesan-pesannya dengan sebuah peringatan

bahwa segala yang telah dibahas di dalam ruangan tersebut tidak boleh
keluar dari dinding-dinding ruangan. Sukses tidaknya rencana Konspirasi

Yahudi Internasional tergantung pada kerahasiaan yang ada. William G.

Carr83J mengatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh Rothschild nyaris

serupa dengan dokumen rahasia Yahudi, Protocol of Zions. Hanya saja,
dalam Protocolat tersebut ada tambahan tentang penyusupan Konspirasi
meialui Darwinisme dan Marxisme. Protocol Zionis ini selalu berubah

-entah penafsirannya atau pun pokok-pokok isinya-- disesuaikan dell.gan

perkembangan zaman. Carr tidaklah berlebihan, karena uraian Rothschild

tersebut memang merupakan asal dari Protocolat Zionis yang sekarang

begitu popular itu.

DINASTI 'TAMENG MERAH'

Membahas sepak terjang Konspirasi Yahudi Internasional dalam

mendekonstruksi dan membangun kembali Eropa -clan kemudian juga

&J Oalam bukunya, Yahudi Menggenggam Dunia (Pus taka AI-Kautsar, 2005), William G. Carr juga
memuat 25 butir pernyataan Rothschild seperti di atas, pada halaman 92-10 1.
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dunia- sesuai dengan cetak-biru kaum Kabbalah-nya tidak bisa lepas dari

keberadaan Dinasti Rothschild atau Dinasti 'Tameng Merah'. Rothschild

dalam bahasa Jerman memang memiliki arti sebagai Tameng Merah.

Dinasti Rothschild yang melegenda dan sangat berkuasa ini berawal dari

sejarah Eropa di abad ke-18 dengan kelahiran seorang bayi Yahudi Jerman

yang kemudian diberi nama Mayer Amshell Bauer.

Mayer Amshell Bauerlahir pada tahun 1743di sebuah perkampung

an Yahudi di Frankfurt, Bavaria (sekarang Jerman). Ayah dari Mayer

bernama Moses Amschell Bauer yang bekerja sebagai lintah darat

(rentenir) dan tukang emas yang berpindah-pindah dari suatu tempat ke

tempat lain, dari kota yang satu ke kota lainnya. Bakat Moses sebagai

rentenir kelak akan diteruskan dan dikembangkan oleh anak-cucunya.

Kelahiran Mayer membuat Moses menghentikan bisnis 'nomaden'nya dan

menetap di sebuah rumah agak besar dipersimpanganjudenstrasse (Jalan

Yahudi) kota Frankfurt. Di rumah itu, Moses membuka us aha simpan
pinjam uangnya. Di pintu mas uk kedai renten-nya, Moses menggantung

kan sebuah Tameng Merah sebagai merk dagangnya: Rothschild.

Anak pertamanya ini, Mayer Amshell, menunjukkan kecerdasan

yang tinggi. Dengan tekun Moses mengajari Mayer segal a pengetahuan

tentang bisnis pinjam-meminjam uang. Moses juga sering menceritakan

pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari berbagai sumber.
Moses sebenarnya ingin menjadikan Mayer sebagai pendeta Yahudi.

Namun ajal keburu menjemputnya sbelum sang anak tumbuh dewasa.

Sepeninggal ayahnya, Mayer sempat meneruskan usaha ayahnya di rumah.

Nam un tidak lama kemudian Mayer ingin belajar lebih mendalam ten tang

bisnis uang. Akhirnya ia bekerja di sebuah bank milik keluarga Oppen

heimer di Hanover. Di bank ini, Mayer dengan cepat menyerap semua

aspek bisnis perbankan modern. Kariernya pun melesat, bahkan sang

pemilik bank yang terkesan dengan Mayer menjadikannya sebagai mitra

muda dalam kepemilikian bank tersebut.

Setelah merasa cukup banyak menimba ilmu tentang bisnis

perbankan, Mayer kembali ke Frankfurt untuk meneruskan usaha ayahnya

yang sempat dilepaskannya untuk beberapa waktu. Mayer telah berkete

tapan hati, bisnis uang akan dijadikan sebagai bisnis inti keluarga ini. Ia
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akan mendidik anak-anaknya kelak dengan segala pengetahuan ten tang

bisnis penting tersebut dan menjadikannya keluarga besar penguasa bisnis

perbankan Eropa dan juga dunia. Salah satu langkah yang diambil Mayer
adalah dengan mengganti nama keluarga 'Bauer' yang dalam bahasa

Jerman berarti 'Petani' dengan merk dagang usahanya, yakni 'Tameng

Merah' (Rothschild). Mayer sendiri memakai gelar Rothschild I.

Berkat kepiawaiannya, usaha rumahan ini berkembang pesat.
Rotshchild I mulai melobi kalangan istana. Orang yang pertama ia dekati

adalah Jenderal von Estorff, bekas salah satu pimpinannya ketika masih

bekerja di Oppenheimer Bank di Hanover. Rothschild I mengetahui benar,

sang jenderal memiliki hobi mengumpulkan koin-koin kuno dan langka.

Dengan jeli Rothschild memanfaatkan celah ini untuk bisa dekat dengan

sang jenderal. Untuk menambah perbendaharaan koin-koin kuno dan

langka, Rotshchild menghubungi sesama rekannya orang Yahudi yang

dalam waktu singkat berhasil mengumpulkan benda-bend a tersebut.

Sambil membawa barang yang sangat diminati Jenderal von Estorff,

Rothschild I menemui sang jenderal di rumahnya dan menawarkan semua

koin itu dengan harga sangat murah. Jelas, kedatangan Rotshchild

disambut gembira sang jenderal. Bukan itu saja, rekan-rekan dan teman

bisnis sang jenderal pun tertarik dengan Rothschild dan kemudian jadilah

Rotshchild diterima sepenuh hati dalam lingkaran pertemanan dengan
Jenderal von Estorff.

Suatu hari, tanpa disangka-sangka, Rothschild I dipertemukan oleh

Jenderal von Estorff kepada Panger an Wilhelm secara pribadi. Pangeran

ternyata memiliki hobi yang sama dengan Jenderal. Wilhelm membeli

ban yak medali dan koin langka dari Rotshchild dengan harga yang juga
dibuat miring. Inilah kali pertamanya seorang Rotshchild bertransaksi

dengan seorang kepala negara. Dari perkenalannya dengan Wilhelm,
terbukalah akses Rothschild untuk membuat jaringan dengan para

pangeran lainnya. Untuk membuat pertemanan bisnis menjadi pertemanan

pribadi, Rotshchild menulis ban yak surat kepada para pangeran yang

berisi puji-pujian dan penghormatan yang begitu tinggi atas kebangsa

wanan mereka. Rothschild juga memohon agar mereka memberi

perlindungan kepadanya. Pada tangga121 September 1769, upayanya
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membuahkan hasil. Pangeran Wilhelm dengan senang hati memberikan

restu atas kedainya. Rothschild pun memasang lambang principalitas Hess

Hanau di depan kedainya sebagai lambang restu dan perlindungan Sang

Pangeran. Lambang itu bertuliskan huruf emas dengan kalimat,

"M.A.Rothschild. Dengan limpahan karunia ditunjuk sebagai abdi istana

dari Yang Mulia Pangeran Wilhelm von Hanau."

Tahun 1770, saat berusia 27 tahun, Rothschild menikahi Guetele

Schnaper yang masih berusia tujuhbelas tahun. Dari perkawinannya,
mereka dikarunia sepuluh orang anak. Putera-puteranya bernama Amshell

III, Salomon, Nathan, Karlmann (Karl) dan Jacob (James). Kepada anak

anaknya, selain mendidik mereka dengan keras soal pengetahuan bisnis

perbankan dan aneka pengalamannya, Rothschild I juga menanamkan

kepada mereka keyakinan-keyakinan Talmudian (bukan Taurat) dengan
intensif. Frederich Morton, penulis biografi Dinasti Rothschild menulis,

"Setiap Sabtu malam, usai kebaktian di sinagoga, Amshell mengundang seorang

rabi ke rumahnya. Sambil duduk membungkuk di kursi hijau, mencicipi anggur,

mereka berbincang-bincang sampai larut malam. Bahkan pada hari kerja pun

Amshell sering terlihat mendaras Talmud ... dan seluruh keluarga harus duduk dan

mendengarkan dengan tertib."

Wilhelm von Hanau merupakan seorang kepala negara yang kaya

raya dan berpengaruh. Bisa jadi, bisnis utama Wilhelm yang memiliki

sepasukan tentara sewaan (bisnis ini juga berasal dari bisnis para

Templar!) membuatnya disegani tidak saja di Jerman tetapi juga di

wilayah-wilayah sekitarnya. Wilhelm juga memiliki kekerabatan dengan

sejumlah keluarga kerajaan Eropa lainnya. Inggris

merupakan salah satu langganan setia dalam bisnis

tentara sewaannya. Harap maklum, daerah koloni

Inggris di seberang lautan sangat luas dan banyak.

Dalam bisnis ini, Rothschild bertindak sebagai

dealernya. Karena kerja Rothschild begitu
memuaskan, maka Wilhelm pernah memberinya

hibah uang sebanyak 600.000pound atau senilai tiga
juta dollar AS dalam bentuk deposito. Dari

usahanya ini, Wilhelm memiliki banyak uang. Ketika Nathan Rothschild
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meninggal, Wilhelm meninggalkan warisan terbesar dalam rekor warisan

raja Eropa yakni setara dengan 200juta dollar AS!S4]

Sumber lainnya mengatakan bahwa uang sebesar tiga juta dollar AS

itu sebenarnya berasal dari pembayaran sewa tentara kerajaan Inggris

kepada Wilhelm, namun digelapkan oleh Rothschild.s5] Dengan

bermodalkan uang haram inilah Rothschild membangun kerajaan bisnis

perbankannya yang pertama dan menjadi bankir internasional yang
pertama. Sebenarnya, Rothschild I ini tidak membangun kerajaannya

sendiri. Beberapa tahun sebelumnya ia telah mengirim anak bungsunya,

Nathan Rothschild yang dianggap paling berbakat ke Inggris untuk

memimpin bisnis keluarga di wilayah tersebut. Di London Nathan
mendirikan sebuah bank dagang dan modalnya diberikan oleh Rothschild

I sebesar tiga juta dollar AS yang berasal dari uang haram itu.

Di London, Nathan Rothschild menginventasikan uang itu ke dalam

emas-emas batangan dari East India Company. Berasal dari uang haram,

diputar dengan cara yang penuh dengan tipu daya, memakai sistem ribawi
yang juga haram, kian berkembanglah bisnis keuangan keluarga
Rothschild ke seluruh Eropa. Berdirilah cabang-cabang perusahaan

Rothschild di Berlin, Paris, Napoli, dan Vienna. Rothschild Imenempatkan

setiap anaknya menjadi pemimpin usaha di cabang-cabangnya itu. Karl di

Napoli, Jacob di Paris, Salomon di Vienna, dan Amshell III di Berlin.

Kantor pusatnya tetap di London.

Rothschild I meninggal dunia pada 19 September 1812. Beberapa

hari sebelum mangkat, ia menu lis sebuah surat wasiat yang antara lain

berbunyi:

- Hanya keturunan laki-laki yang diperbolehkan berbisnis. Semua posisi
kunci hams dipegang oleh keluarga.

- Anggota keluarga hanya boleh mengawini saudara sepupu sekali (satu

kakek) atau paling jauh sepupu dua kali (satu paman). Dengan demikian

harta kekayaan keluarga tidak jatuh ke tangan orang lain. Awalnya

aturan ini dipegang ketat, tapi ketika banyak pengusaha Yahudi lainnya

'" Z.A.Maulani; Zionisme, Gerakan Menaklukkan Dunia; Daseta; 202; hal. 227.

85 The Jewish Encyclopedia, Volume 10, hal.494.
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bermunculan sebagai pengusaha dunia, aturan ini dikendurkan, walau

demikian hanya boleh mengawini anggota-anggota terpilih.86J

Dinasti Rothschild tidak punya sahabat atau sekutu sejati. Baginya,

sahabat adalah mereka yang menguntungkan kantongnya. Jika tidak lagi

menguntungkan maka ia sudah menjadi bagian masa lalu dan dimasukkan

ke dalam tong sampah. Panger an Wilhelm sendiri akhirnya dilupakan oleh

Rothschild setelah iaberhasil menilep uangnya. Ketika Inggris dan Perancis

berperang dengan memblokade pantai lawan masing-masing, hanya

armada Rothschild yang bebas keluar mas uk pelabuhan karena Rothschild
telah membiayai kedua pihak yang berperang tersebut.

INTELIJEN BISNIS ROTHSCHILD

Bisnis adalah perang dalam medan pertempuran yang berbeda. Hal

ini telah begitu diresapi oleh setiap pengusaha'sejak dahulu hingga

sekarang. Demikian pula dengan Dinasti Rothschild. Bahkan sistem
intelijen bisnis bisa dibilang berasal dari bisnis keluarga ini.

Awalnya adalah surat-menyurat antara anak-anak Rothschild yang

masing-masing mengepalai kantor cabang di beberapa kota besar Eropa.

Mula-mula, mereka memakai jasa kurir khusus yang bertugas menyampai

kan segal a surat-surat dan dokumen lainnya. Namun lama-kelamaan,
jaringan kurir ini berkembang menjadi lebih efisien, efektif, dan aman.

Frederich Morton menggambarkan jaringan kurir Rothschild ini,

"Kereta-kereta Rothschild meluncur di jalan-jalan darat; perahu-perahu

layar Rothschild bolak-balik di Selat Channel; agen-agen Rothschild bergerak cepat

dalam bayangan di jalan-jalan. Mereka membawa uang tunai, surat-surat

berharga, laporan, dan berita. Di atas segala-galanya -ialah berita-berita ekslusif

mutakhir yang diproses dengan kecepatan tinggi di pasar saham dan bursa

komoditas. Dan tidak ada berita yang lebih berharga daripada hasil akhir

Waterloo ... "871

Seluruh surat-surat yang dibuat oleh keluarga Rothschild niscaya

tidak akan bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak karena surat-surat

86 Frederich Morton; TheROIhschilds', Fawcett Crest, New York, 1961.
87 Frederich Morton; ibid; hal. 94.
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mereka ditulis dengan cara khusus, ditulis dengan bahasa Ibrani namun

dengan structure Jerman, ditambah dengan penggunaan kode-kode

tertentu yang hanya bisa dipecahkan jika kita memiliki kuncinya.

Jangankan pihak musuh, agen-agen Rothschild saja tidak semuanya yang
memiliki keahlian membaca surat berkode tersebut. Kuat dugaan,

penulisan surat berkode seperti ini yang dilakukan Dinasti Rothschild

mengikuti sistem surat-menyurat yang biasa dilakukan para Ksatria

Templar untuk komunikasi antar jaringan mereka di Eropa. Dalam bisnis

keuangannya, seperti yang sudah kita singgung di muka, para Templar

membuat surat berharga untuk para nasabahnya yang berbentuk sebuah

dokumen yang berisi sandi-sandi dan kode-kode rahasia yang begitu

rumit, yang hanya bisa dipecahkan oleh angggota Templar sendiri yang

memang memiliki keahlian untuk itu.

Pada Palagan Waterloo, jaringan intelijen bisnis Rothschild menuai

hasil yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa informasi merupakan

senjata yang sangat vital bagi suatu pengambilan keputusan. Bisa jadi, itu

sebabnya ada kalimat yang mengatakan, "Informasi itu mahal."

GELOMBANG REVOLUSI PERANCIS

Perancis secara perlahan namun pasti mulai 'terbakar'. Konspirasi

mulai menanamkan rasa kebencian rakyat Perancis kepada penguasa

kerajaannya. Lewat berbagai media massa dan mesin cetak yang dimiliki,

Konspirasi meniup-niupkan keburukan-keburukan yang dilakukan pihak

kerajaan dan juga Gereja Katolik. Mesin-mesin cetak mereka terus bekerja

siang malam mencetak selebaran-selebaran yang membakar Perancis.

Apalagi pihak penguasa Perancis kala itu memang banyak kelemahan.

Menurut para sejarahwan yang meneliti sebab-sebab timbulnya

Revolusi Perancis, sejumlah faktor dianggap menjadi penyebab dari

peristiwa besar ini. Antara lain: The Ancient Regime, orde lama, dianggap
terlalu konservatif dan kaku dalam menghadapi perkembangan dunia

yang cepat berubah, selain itu kelompok Borjuis yang baru tumbuh di

Perancis juga tengah berambisi untuk naik ke pentas kekuasaan, belum lagi
keputusasaan yang melanda rakyat kecil Perancis yang tengah meng

hadapi situasi yang sangat tidak menentu. Hal ini dirasakan oleh kaum
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petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti.

Massa rakyat yang jumlahnya jauh lebih banyak ini telah merasa sangat

jemu dan siap kapan pun untuk bergerak bersama, melepaskan segala

atribut, untuk bersatu-padu dalam sebuah gerakan massa untuk

menghancurkan orde lama dan menggantinya dengan orang-orang baru

yang dianggap mampu untuk membawa Perancis ke kehidupan yang lebih

baik. Mereka sudah siap untuk menyambut datangnya cakrawala baru di
Perancis.

Selain itu, posisi keuangan kerajaan juga sudah bangkrut karena

utang yang menggunung kepada para pemilik modal Yahudi yang tak lain

dan tak bukan adalah para Konspirasi. Salah satu sebab dari utang yang
menggunung ini, selain sektor perekonomian Eropa yang tak bagus juga

akibat Perancis ikut membantu Revolusi Amerika, sebuah negara di
seberang samudera yang baru lahir di bulanJuli 1776.Persediaan makanan

juga sangat tipis menyebabkan kelangkaan pangan terjadi di mana-mana.

Kelaparan merebak, sedang institusi Gereja Katolik sarna sekali tidak

membantu apa pun untuk meringankan penderitaan rakyat. Rakyat

Perancis menjadi amat kesal dan kebencian terhadap keluarga raja melebar

menjadi kebencian terhadap Gereja Katolik. King Louis XVI sarna sekali
tidak mampu untuk berbuat apa-apa.

Inilah mas a yang sangat ditunggu-tunggu pihak Konspirasi Yahudi

Internasional. Semangat pembangkangan di kalangan massa rakyat sudah

menyebar luas dan merata. Slogan-slogan Kebebasan, Persamaan, dan

Persaudaraan menggema di seluruh udara Perancis. Perasaan yang sama

juga dirasakan oleh kaum pedagang (borjuis) dan beberapa tokoh dari

kalangan istana sendiri. Perancis bagaikan sebuah born waktu yang

jarumnya terus bergerak cepat mendekati titik picu, detik demi detik, dan

menghancurkan segal a tatanan yang telah berusia tua. Apalagi jumlah

anggota Freemasonry Perancis di tahun 1788,satu tahun sebelum rakyat
Perancis menyerbu benteng penjara Bastille sebagai awal dari Revolusi

Perancis, sudah mencapai seratus ribuan orang. Ini menjadi salah satu
modal yang baik bagi Konspirasi.

Konspirasi pun sudah memilih orang untuk dijadikan pemimpin

revolusi, yakni Comte de Mirabeau, seorang tokoh Perancis berdarah
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bangsawan yang sangat besar pengaruhnya di istana, berdarah dingin dan

seseorang yang selahl mempertimbangkan segal a sesuatunya sebelum

bergerak atau berkata-kata, tidak perduli dengan nilai-nilai kesusilaan.

Dan satu lagi, Mirabeau merupakan seorang orator ulung yang dalam

waktu singkat pidatonya mampu menyihir pendengarnya untuk terpaku

diam di tempat, menangis, atau pun marah.

Pihak Konspirasi sudah lama mendekatkan Duke of Durlian, tokoh

Masonik pemimpin The Grand Eastern Lodge di Perancis, dengan Mirabeau

sehingga mereka menjadi kawan dekat. Diam-diam, Mirabeau juga terlibat

utang pribadi yang amat besar disebabkan gaya hidupnya yang teramat

mewah dan gemar berpetualang dengan perempuan-perempuan rupawan.

Di saat kesulitan keuangan yang begitu hebat, seorang Yahudi bernama

Moshe Mondelhen sengaja menemui Mirabeau dan langsung menawarkan

pinjaman dalam jumlah sangat besar. Dalam posisi sangat memerlukan

uang kas, Mirabeau tidak berpikir panjang dan segera menerima bantuan

itu. Bukan itu saja, Konspirasi juga telah menyiapkan seorang perempuan

cantik Yahudi yang dipanggil Madame Horse karena sikapnya yang

memang liar dan gemar berpetualang dalam kehidupan kaum jetset kota
Paris, kepada Mirabeau. Kloplah mereka dan menjadi sepasang manusia

yang jatuh ke dalam kehid upan iblis yang sebenar~benarnya, baik iblis yang
berbentuk Yahudi maupun yang asli.

Mirabeau telah sepenuhnya jatuh ke dalam perangkap Konspirasi.
Ketika direkrut untuk menjadi agen Konspirasi dengan nyawa sebagai

taruhannya, Mirabeau tidak bisa berbuat apa-apa selain menurutinya.

Sejak direkrut, Mirabeau semakin jarang berkumpul dalam pertemuan

elite Perancis. Akibatnya timbul desas-desus bahwa Mirabeau telah

menjadi oposisi terhadap status-quo. Kabar ini membuat kalangan istana

menjadi benci kepada Mirabeau. Kepalang basah, akhirnya Mirabeau

benar-benar bergabung dengan kaum revolusioner Perancis. Ia lalu

menghubungi kawan dekatnya, Duke of Durlian, seorang tokoh Mason

yang juga masih terhitung kerabat is tan a, agar memberi perlindungan

terhadap kaum revolusioner. Baik Mirabeau maupun Duke of Durlian

hanya tahu bahwa tugas mereka adalah menggulingkan King Louis XVI

dan kemudian Durlian akan menjadi Raja Perancis. 1tuyang dika takan oleh
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Konspirasi. Mereka berdua tidak mengetahui tujuan yang sebenarnya dari

Konspirasi dalam meletuskan revolusi yakni menghabisi raja dan kaum

bangsawan bagian dari The Ancient Regime, dan menggantinya dengan

kaum bangsawan Perancis lain yang tunduk kepada keinginan Konspirasi.

Pada 14 Juli 1789, massa rakyat berbondong-bondong menuju

penjara Bastille, Perancis. Penjara yang bagaikan benteng itu dibakar. Para

narapidana melarikan diri dan menimbulkan kerusuhan dan perampokan

di mana-mana. Penyerbuan ke penjara benteng Bastille ini menandai

dimulainya Revolusi Perancis. Hari demi hari berjalan dengan

perkembangan yang tidak bisa diduga. King Louis XVI dan Marie

Antoinette ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Tidak lama

kemudian keduanya dihukum mati, dipancung di atas Guilotin. Namun

tidak seperti yang dijanjikan, Duke or Durlian malah menjadi sasaran

kampanye gelap dari Konspirasi dan akhirnya Duke of Durlian sendiripun

menemui ajal di bawah pisau Guilotin, menyusul King Louis XVI dan

Marie Antoinette. Mirabeau yang pada dasarnya seseorang yang cerdas

Penyerangan ke penjara benteng Bastille, 14 luli 1789, menandai dimulainya Revolusi Perancis.
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menjadi curiga dan dengan cepat ia menyadari akan bahaya yang

mengancam dirinya. Sebuah bahaya dari bayangan yang tidak terlihat.

Namun Mirabeau terlambat, mesin propaganda Konspirasi telah bekerja

begitu cepat dan efektif melancarkan fitnah terhadapnya. Gagal menyeret

Mirabeau ke pengadilan, akhirnya pihak Konspirasi meracuni Mirabeau
hingga tokoh ini menemui ajal. Jenazah Mirabeau diatur sedemikian rupa

untuk mengesankan dia bunuh diri. Sejumlah selebaran dan berita-berita

yang mendukung 'blillUh diri' Mirabeau ini dicetak dan disebarluaskan ke

Eropa.

Kematian Mirabeau kemudian diikuti dengan berkuasanya

pemerintahan teror di Perancis. Pad a masa ini, tiap hari rakyat Perancis

menyaksikan ribuan orang tiap hari digiring menuju pisau Guilotin.

Roberspierre dan Danton ditugaskan Konspirasi untuk menjadi algojonya.

Setelah dianggap menyelesaikan tugasnya, kedua orang ini, Roberspierre

dan Danton pun dibunuh dengan keji. Pemerintahan teror mencapai

puncaknya antara tangga127 April hingga 27Juli 1794.

Adam Weishaupt Maximillian Roberspierre

Satu hari sebelum Roberspierre diseret ke tempat hukuman mati, di

depan Majelis Nasional, Roberspierre sempat menyampaikan orasi yang

menyerang Konspirasi dan membuka tirai mereka dengan mengatakan
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••

ada sebuah organisasi rahasia yang bekerja dan menjadi dalang Revolusi

Perancis. Roberspierre dengan tegas mengatakan, /I Aku tidak berani

menyebut nama mereka di tempat ini dan di saat ini pula. Aku juga tidak

bisa membuka tirai yang menutupi kelompok ini sejak awal terjadinya

peristiwa revolusi. Akan tetapi, aku bisa meyakinkan anda sekalian, dan

aku percaya sepenuhnya, bahwa di antara penggerak revolusi ini ada kaki

tangan yang diperalat dan melakukan kegiatan amoral dan penyuapan

besar-besaran. Kedua sarana itu merupakan taktik yang paling efektif
untuk menghancurkan negeri kita yang kita cintai ini ... /I

Roberspierre, seorang Mason yang diberi kesempatan lebih untuk

mengetahui lebih banyak dari yang seharusnya, ternyata telah dinilai 13

petinggi Konspirasi Yahudi lnternasional sebagai bertindak melampaui

batas. Tak bisa ditawar, orang itu harus dilenyapkan. Maka satu hari

kemudian, Roberspierre pun diseret ke tempat hukuman mati dengan
tuduhan yang dibuat-buat.

Episode Pemerintahan Teror dengan pembunuhan ribuan warganya

di bawah pisau Guilotin juga menimpa Gereja Katolik Perancis. Salah satu

kisah yang terkenal di dalam sejarah Gereja adalah apa yang dialami oleh

tigapuluh dua biarawati Perancis yang disebut sebagai 'Para Martir dari

Oranye'. Selama Revolusi Perancis berkecamuk, para biarawati yang

berasal dari beberapa ordo religius yang berbeda ini dipenjarakan di

Orange, Perancis. Mereka adalah enam belas biarawati Ursulin, tiga belas
biarawati Adorasi Sakramen Mahakudus, dua biarawati Bernardin, dan

seorang biarawati Benediktin. Syahdan, ketika pecah Revolusi Perancis,

para biarawati ini diperintahkan untuk menyatakan sumpah setia kepada

kaum Revolusioner. Para biarawati menolak karena percaya bahwa
sumpah itu menentang Tuhan dan Gereja. Mereka semua menolak

menandatangani sumpah dan akibatnya digiring ke penjara Orange.

Beberapa dari para biarawati tinggal dalam biara yang sarna sebelum

mereka dijebloskan ke dalam penjara. Sedangkan sebagian lainnya tidak

saling mengenal hingga mereka bertemu di penjara. Di dalam penjara,

para biarawati ini membentuk suatu komunitas dalam ruang penjara yang
gelap serta pengap. Mereka berdoa bersama pada waktu-waktu tertentu

setiap hari, saling menghibur dan menguatkan.
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Tanggal6 Juli 1794, ketika tiap hari pisau Guilotin bekerja keras

memisahkan badan dan kepala para kelompok penentang kaum

Revolusioner, biarawati pertama diajukan ke pengadilan dan dijatuhi

hukuman mati dengan Guilotin. Tiap hari ada saja biarawati yang

dieksekusi di bawah Guilotin. Tak seorang pun tahu giliran siapa

berikutnya. Komunitas biarawati semakin berkurang dalam jumlah, tetapi

biarawati yang tinggal terus-menerus berdoa, terutama bagi mereka yang

akan dihukum mati pada hari itu. Akhir bulan Juli 1794,ketigapuluhdua

orang biarawati semuanya telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan

rakyat Orange, Perancis. Mereka dianggap sebagai martir. Ketika Revolusi

Perancis berakhir, para hakim Orange dinyatakan bersalah atas apa yang

telah mereka lakukan dan dijatuhi hukuman. Para biarawati itu mendapat

penghormatan "beata" oleh Paus Pius XIpada tahun 1925.

Sejarah mencatat bahwa di tengah kondisi Perancis yang porak

poranda dan berkecamuknya kerusuhan serta situasi yang tidak menentu,

muncullah Napoleon Bonaparte yang penuh kharismatik lewat sebuah

kudeta. Sebagai seorang pemimpin militer, Napoleon meyakini kerusuhan

di dalam negeri harus diakhiri. Caranya adalah dengan menciptakan satu

musuh dari luar yang mampu menjadi musuh bersama bagi rakyat Perancis

(The Common Enemy). Ide besar Napoleon ini didukung oleh Konspirasi.

DI BALIK KEKALAHAN NAPOLEON

Memang sudah merupakan kelaziman bagi Konspirasi untuk

melenyapkan orang-orang, kaki tangannya yang bukan anggota inti atau

orang Yahudi murni, setelah mereka bekerja dengan baik untuk

Konspirasi. Ketika masih diperlukan, orang-orang atau agen-agen

Konspirasi ini disuplai dengan dana yang besar dan kehidupan yang

mewah, namun ketika tugas sudah diselesaikan dan mereka tidak lagi
dibutuhkan, maka Konspirasi akan segera 'menghapus' agen tersebut

dengan berbagai cara, kebanyakan adalah dengan membunuhnya.5etelah

itu Konspirasi melanjutkan dengan program yang lebih baru,

menindaklanjuti hasil-hasil awal yang telah dicapainya. Agen-agen

mereka, Duke of Durlian, Mirabeau, Roberspierre, Danton, dan
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sebagainya telah dilenyapkan. Konspirasi terus bergerak dalam kegelapan

dan segala kerahasiaannya.

Kali ini Konspirasi memusatkan perhatian pada sosok Napoleon

Bonaparte, jenderal perang yang bertubuh mungil namun memiliki ambisi

seorang raksasa untuk menguasai seluruh Eropa. Dukungan Konspirasi

kepada Napoleon disebabkan Napoleon memiliki kesamaan agenda

dengan mereka yakni menghancurkan sistem monarki di seluruh Eropa.

Dengan dukungan dana dari Konspirasi, Napoleon segera mengerahkan
tentaranya secara besar-besaran ke berbagai negara Eropa. Puncaknya

terjadi pada tahun 1804 ketika Napoleon mengangkat dirinya sebagai

Kaisar Perancis, dia juga mengangkat saudara-saudaranya menjadi raja di

negara-negara Eropa yang telah ditaklukkannya. William G. Carr

mencatat, Joseph ditempatkan sebagai Raja Napoli, Louis di Belanda, dan
Jerome di Losvalia, salah satu wilayah di Bavaria.

Jika saudara-saudara Napoleon diangkat sebagai raja politik di

wilayah-wilayah itu, maka Nathan Rothschild dengan diam-diam juga

mengangkat keempat saudaranya menjadi 'raja finansial' di keempat

kerajaan Eropa tersebut. Dengan demikian, saudara-saudara Napoleon
yang telah menjadi raja berperan sebagai 'raja di depan layar', sedangkan

raja sesungguhnya adalah Rothschild bersaudara yang mengendalikannya
dengan emas dan uang.

Dalam mas a inilah Konspirasi menjadikan Swiss sebagai 'gudang

uang yang aman' di seluruh Eropa, bahkan dunia. Mereka memusatkan

penimbunan harta kekayaannya di negara kecil di daerah pegunungan ini.

Walau Eropa tengah dilanda gejolak perang dan kerusuhan, Konspirasi
akan berusaha sekuat tenaga untuk mengamankan Swiss dan
menghindarinya dari segal a kekacauan Eropa. Dan ini terbukti, Swiss

sarna sekali tidak tersentuh asap dan api kekacauan Eropa. Bahkan hingga

kini Swiss merupakan sebuah negara yang paling damai, paling stabil,
paling aman, dan selalu terhindar dari segala kekacauan.

Dari hasil bisnis kotornya, harta kekayaan yang dikuasai Konspirasi
semakin menggunung. Mereka menyadari, jika harta itu dibiarkan

menumpuk saja, maka harta itu malah menjadi beban. Maka hams ada

sebuah jalan agar harta itu bisa berputar dan menghasilkan harta kekayaan
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yang jauh lebih besar lagi. Dari hasil evaluasi terhadap Revolusi Inggris

dan Perancis, Konspirasi menganggap orang-orang Gentiles sangat mudah

dipengaruhi dan diadu-domba antar sesamanya. Sebab itu, Konspirasi

dengan cepat memutuskan bahwa mereka harus segera menceburkan diri

lebih serius untuk menggarap 'Bisnis Perang', sesuatu yang telah dilakukan

mereka sejak zaman Ksatria Templar, dan sekarang akan dilakukan dengan

lebih serius, dana yang lebih besar, dan tentunya akan menghasilkan

keuntungan yang juga sangat besar.

Yang dimaksudkan dengan bisnis perang adalah dengan

mendirikan pabrik-pabrik persenjataan yang memproduksi aneka senjata

dan amunisi, juga uniform tentara dengan segal a atributnya. Di sisi lain,

dengan mesin propaganda yang dikuasainya, juga para agen-agen

diplomasi, penasehat raja, dan bahkan para jenderal yang tersebar di

seantero Eropa, Konspirasi mengatur mereka agar menggiring negara

negara Gentiles ini ke dalam pertikaian, konflik, dan peperangan. Dengan

semakin banyaknya konflik dan peperangan, maka dengan sendirinya

perputaran bisnis perang yang mereka miliki pun semakin kencang.

Dang yang masuk ke dalam kantong mereka pun semakin deras

mengalir.

Terhadap Napoleon, Konspirasi terus mengalirkan dana dalam

jumlah besar. Sebaliknya, Napoleon juga memanfaatkan hal ini sebaik

baiknya. Bahkan ketika ia merebut dan menduduki Mesir, untuk

memperoleh bantuan keuangan dari pemodal Yahudi, Napoleon pada

tangga120 April 1799 dalam salah satu pidatonya mengatakan, "Wahai kaum

Yahudi saudaraku, mad kita membangun kembali kota Yerusalem lama!"

Napoleon tahu, saat itu kaum Yahudi tengah berada dalam euphoria

'sosialisasi kembali ke Yerusalem' setelah pada tahun 1776 Nathan

Bernbaum dan tokoh-tokoh Yahudi lainnya mencetuskan ide-ide "Zionis

Internasional", "Negara Israel" dan sebagainya lewat buku-buku mereka

yang provokatif.

Napoleon pun bukanlah seorang jenderal yang bodoh. Di saat awal

pergerakannya, Napoleon menerima segala kucuran dana dan bantuan

dari Konspirasi dengan tangan terbuka, namun lama-kelamaan, Napoleon

mulai curiga kepada pihak yang memberi bantuan tersebut. Napoleon
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sadar, di balik segala bantuan, tersimpan maksud-maksud tertentu yang

adakalanya tidak menguntungkan di pihak yang diberi bantuan. Sebab itu,

Napoleon mulai menjaga jarak dan menyelidiki siapa saja dan untuk apa

Konspirasi memberi bantuan kepada pihaknya.

Namun niat Napoleon ternyata tercium juga oleh Konspirasi yang
telah menan am agen-agennya di sekeliling Kaisar Perancis ini. Dan

seperti biasanya, Konspirasi akan memberi pelajaran yang tidak akan

terlupakan kepada siapa saja yang berani menentang kehendaknya, tidak

terkecuali seorang Napoleon Bonaparte. Di sa at Napoleon dan·
pasukannya berperang melawan ten tara Rusia di medan salju yang

sangat dingin, Konspirasi melihat bahwa inilah kesempatan untuk

memukul balik Napoleon. 'Pukulan' Konspirasi menyebabkan Napoleon

dan pasukannya mengalami kekalahan memalukan di medan

pertempuran Rusia.

Umumnya orang mengetahui bahwa kekalahan pasukan Napoleon

di Palagan Rusia disebabkan buruknya cuaca dan sulitnya medan bersalju.

Beberapa penulis juga melukiskan betapa pasukan Napoleon kepayahan

menembus medan salju Rusia yang amat dingin menghadapi pertempuran
melawan pihak Rusia dari suku Cozack. Namun tak banyak yang

mengetahui, bahwa kekalahan Napoleon ini sebenarnya akibat sabotase
pihak Konspirasi yang memotong jalur logistik pasukan Napoleon lewat

agen-agen mereka di Serbia, sehingga Napoleon bertempur sendirian. Di

saat pasukan Rusia tenlS mendapat bantuan logistik-pasokan senjata,

amunisi, dan makanan-maka tidak demikian bagi Napoleon dan

pasukannya. Mereka dengan sisa-sisa senjata dan tenaganya harus

menghadapi dua musuh yang amat berat sekaligus: pasukan Rusia dengan

senjata dan amunisi yang terus berdatangan, dan udara dingin yang amat

menusuk tulang disertai dengan angin kencang. Akibat kekalahan di

Palagan Rusia, Napoleon akhirnya dipaksa turun tahta dan dibuang ke

Pulau Elba. Ketika Napoleon berusaha melarikan diri dari penjara pulau

itu untuk merebut kembali tahtanya, Konspirasi segera menangkapnya

kembali. Tamatlah riwayat Napo~eon, namun tidak bagi Dinasti

Rothschild yang telah membangun imperium lembaga keuangannya di
Eropa.
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Di Perancis sendiri, Rothschild telah membangun sebuah istana

pribadi yang letaknya berhadapan dengan istana Raja Louis XVIII,pewaris

tahta kerajaan Perancis. Dari istana pribadi ini, Nathan bisa dengan leluasa

memantau seluruh aktivitas yang ada di areal istana Kerajaan Perancis.

Beberapa agen Konspirasi yang ditanam di kalangan istana Perancis pun

bisa dengan mudah berkomunikasi dengan 'Sang Pemimpin' lewat kode

atau isyarat tertentu, atau bertemu langsung di suatu tempat, dan bias a

nya malam hari.

ARTI PALAGAN WATERLOO BAGI ROTHSCHILD

Palagan Waterloo terjadi pada tanggal18 Juni 1815 di sebuah

wilayah yang kini berada di Belgia, antar pasukan Napoleon Bonaparte

melawan pasukan Eropa yang dipimpin oleh Panglima Perang Kerajaan

Inggris, Wellington. Hasil dari pertempuran besar ini akan sangat

berpengaruh pada Eropa di mas a depan. Jika Napoleon keluar sebagai

pemenang, maka Perancis akan menjadi tuan atas seluruh daratan Eropa.

Namun jika Napoleon bisa dikalahkan maka Inggris akan menjadi

penguasa keuangan Eropa yang tak kan tergoyahkan. Ketika dua

kekuatan saling berhadapan di medan perang, pasar bursa saham di

London benar-benar seperti orang yang sedang demam, panas dingin

dengan keringat yang terus keluar, menantikan hasil akhirnya. Betapa

tidak, jika Grande Armee de France Napoleon Bonaparte keluar sebagai

pemenang, maka bisa dipastikan perekonomian Inggris akan jatuh ke

dalam jurang yang sangat dalam yang tak terperikan. Namun jika

Napoleon kalah, perekonomian negara itu akan melonjak drastis,

meroket ke puncak kejayaan.

Nathan Rothschild yang begitu tajam penciuman bisnisnya ini

segera memanggil agen-agen terbaiknya dan mengirim mereka ke

Waterloo. Mereka harus mengumpulkan berbagai informasi kelas satu

dari kedua belah pihak yang tengah berhadap-hadapan. Semuanya harus

akurat. Agen-agen tambahan ditempatkan di beberapa pos komando yang

mampu bergerak kapan saja untuk memberi bantuan, dukungan, maupun

segi-segi teknis lainnya.
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Napoleon Bonaparte

Pada tang gal 15 Juni 1815, tiga hari sebelum D-Day, seorang agen

kepercayaan Rothschild dengan langkah tergesa menaiki sebuah perahu

yang paling gesit dan berlayar melalui Selat Channel menuju Pantai Dover

di Inggris. Orang itu membawa laporan intelijen dari agen-agen

Rothschild di lapangan terkait perkembangan terakhir yang terjadi di

lapangan. Agen khusus itu tiba di Folkstone dini hari dan dijemput oleh

Rothschild pribadi. Dengan cepat dan seksama Rothschild membaca

seluruh isi laporan tersebut dan langsung bergegas ke pasar bursa London.

Di pasar bursa itu Rothschild sudah menaruh banyak agennya yang telah

siap diperintah kapan pun.

Dengan wajah ding in dan kaku seperti biasanya, Nathan Rothschild

memasuki gerbang pasar bursa. Seperti bias a, ia berdiri di dekat 'Pilar

Rothschild' kesukaannya, sebuah tempat favorit. Agen-agen Rothschild

yang sudah berada di pasar bursa sejak beberapa hari lalu, dengan wajah

yang juga biasa menunggu isyarat dari bosnya. Entah isyarat apa yang
diberikan Rothschild, tiba-tiba saja orang-orang Rothschild ini mulai

menumpahkan surat-surat berharga senilai ratusan ribu dollar ke pasar.
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Begitu kertas-kertas berharga ini dilempar ke pasar dalam jumlah besar,

nilainya dengan cepat merosot tajam.

Nathan tetap diam di pilarnya. Ia terus menjual, dan menjual. Nilai

kertas-kertas berharga ambruk tidak tertolong. Pialang-pialang lain mulai

gelisah melihat sikap Rothschild yang begitu berani melepas saham

sar..J.mnyatanpa ampun bagaikan membuang kertas-kertas yang tidak ada

harganya sarna sekali. Mereka mulai berspekulasi, bisik-bisik mulai

menyebar di antara mereka. Pasar bursa London berdengung bagai suara
lebah, "Rothschild sudah tahu! Rothschild sudah tahu! Wellington kalah

di Waterloo! Napoleon menang!"

Kepanikan seketika melanda bursa. Semua orang mulai mengikuti

ulah Rothschild, menumpahkan kertas-kertas berharganya ke pasar tanpa

peduli menjadi berapa pun harganya. Tak hanya uang, logam mulia seperti

emas dan perak pun dilepas dengan nominal yang melorot drastis. Hanya

satu harapan mereka: berupaya sekuat tenaga mempertahankan kekayaan

yang masih tersisa di tangannya. Semuanya terus menukik tajam. Kertas

kertas berharga berserakan di lantai bursa bagaikan gunungan sampah.

Sebuah ilustrasi tentang Rothschild
dan Pilar Bursa Eropanya. Ia telah
berada di situ sejak menyiarkan
kabar bohong ten tang Palagan
Waterloo yang membuatnya
menguasai perekonomian Inggris
dan kemudian Eropa. Berbekal
informasi yang sangat akurat, lewat
penyebaran agen-agennya di
Palagan Waterloo, Rothschild
menyiarkan kabar bohong dan
menangguk keuntungan yangsuper
dahsyat dalam lantai bursa Inggris.
Di kemudian hari, cara-cara ini
masih dilakukan oleh pemodal
Yahudi.
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Namun dengan wajah tetap dingin, tak berekspresi, Nathan

memberi isyarat lain kepada para agennya. Hanya agen-agen yang

terlatih yang mengetahui isyarat tersembunyi dari Rothschild. Hasilnya

sungguh fantastis. Para agen Rothschild yang tadinya melepas sahamnya,

sekarang mereka melesat ke tiap meja yang ada dan memborong seluruh

kertas berharga yang teronggok di atas mejadan bertebaran di lantai.

Kepanikan telah menyebabkan banyak pialang dan pengusaha tidak lagi

bisa berpikir jernih. Mereka tidak lagi melihat perubahan sikap dari
Rothschild. Daiam hitungan menit, semua saham, kertas berharga, emas,

perak, dan sebagainya kini telah jatuh ke tang an satu orang: Rothschild.
Dia menjadi penguasa tunggal dengan modal yang tidak seberapa.

Beberapa hari kemudian berita yang sesungguhnya ten tang Palagan

Waterloo tiba di London. Wellington menang! Wellington menang! Harga
saham, kertas berharga, dan sebagainya yang tadinya begitu murah,

dengan cepat meninggi, harganya melesat ke angkasa. Kekayaan
Rothschild dalam waktu semalam berlipat-lipat jumlahnya. Jumlah

kekayaan Rothschild bertambah tak kurang dari duapuluh kali lipat!

Rakyat kebanyakan meloncat-loncat kegirangan di jalanan. Sedang para
pengusaha banyak yang merasakan mati sebelum waktunya. Mereka kini
telah menjadi budak dari Tuan Rothschild, sang penguasa Inggris dan

Eropa yang sesungguhnya. Perekonomian Inggris jatuh ke bawah sepatu
Nathan Rothschild pada tahun 1815. Tiga tahun kemudian Perancis

menyusul Inggris dan jatuh ke bawah sepatu yang sama.

Frederich Morton menulis, jika dahulu Dinasti Rothschild sangat

terbuka dalam berbisnis, hidup dalam gemerlap kemewahan, dan menjadi

pusat pemberitaan selebritis dunia, maka kini hal itu tidak lagi menjadi
kebiasaan keluarga kaya raya tersebut. "Kini keluarga itu menyelimuti

kehadiran mereka dengan kesenyapan, tak terdengar dan tak terlihat ... "Menurut

Morton, hal ini dilakukan sebagai strategi baru keluarga ini untuk tetap

eksis dalam tujuan utamanya memonopoli dunia.

MENGAKU SEBAGAI DALANG

Tidak selamanya Freemasonry bersikap tertutup. Terkadang

mereka juga bisa terbuka, sekali pun sebenarnya menyangkut hal-hal yang
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sensitif. Namun tentu saja, hal ini dilakukan bukan pada tataran persiapan

atau perencanaan suatu aksi, bukan pula strategi dan cetak biru

pelaksanaan, tetapi hanya menyangkut 'sejarah'.

Dalam sebuah diskusi yang terjadi di Majelis Nasional Perancis,

seorang wakil anggota Majelis, De Rosanbe, mengungkapkan, "Kita telah

meyakini dengan sungguh-sungguh tentang masalah ini, yaitu bahwa

Freemasonry adalah satu-satunya pihak yang merancang timbulnya
Revolusi Perancis. Dari sambutan serta tanggapan yang kita peroleh dalam

Majelis ini menunjukkan bahwa sebagian kita sudah mengetahui apa yang
saya ketahui."

Seorang anggota lain bernama Gommel, yang diketahui juga

merupakan anggota dari The Grand Eastern Lodge Perancis yang sering

diistilahkan dengan Bluemasonry, mengatakan, "Kita bukan hanya
mengetahui hal tersebut, tetapi kita juga akan mengumumkannya kepada

dunia." Hal yang sarna ternyata juga dibuka dengan penuh kejujuran,
bahkan dengan nada angkuh seperti para Templar dahulu, yang terjadi di

saat acara makan malam besar-besaran di Paris pada tahun 1923.Acara ini

dihadiri oleh para politisi dan wakil-wakil dari Liga Bangsa-Bangsa yang
kelak beberapa tahun kemudian mengubah namanya menjadi Perserikatan

Bangsa-Bangsa (United Nations). Seorang tokoh dari The Grand Eastern

Lodge, sambil berdiri, berkata dengan lantang, "Perancang Pemerintahan

Perancis adalah putera Freemasonry Nasional Perancis. Dan perancang

Republik Dunia besok adalah puteri Masonry lnternasional."

D1 BELAKANG REVOLUS1 OKTOBER RUS1A

Salah satu kantung komunitas Yahudi di Eropa dalam jumlah yang

amat besar berada di Rusia. Ketika Konspirasi meletuskan revolusi di

lnggris dan Perancis, berita tersebut juga sampai ke telinga komunitas

Yahudi di Rusia yang tinggal secara ekslusif di dalam kantung-kantung

Yahudi sendiri dan tidak berbaur dengan orang-orang Rusia lainnya.

Berabad-abad mereka menempuh cara hidup yang sangat tertutup, jauh

dari hiruk pikuk keramaian, dan tentu saja mendidik anak-anak mereka

menjadi seorang Yahudi sejati dengan tidak menyekolahkan anak-anak

mereka ke sekolah-sekolah umum yang ada, tetapi menyelenggarakan
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sistem pendidikannya sendiri di dalam perkampungan mereka. Kaum

Yahudi di Rusia telah tumbuh menjadi satu etnis besar namun sangat

tertutup. Sebab itu, mereka sering menjadi bulan-bulanan kebijakan

penguasa Rusia (Tsar atau Kaisar) yang menganggap mereka sebagai

'kehnci percobaan'. Keterasingan mereka sesungguhnya bukan inisiatif

sendiri, melainkan suatu bentuk hukuman dari penguasa Rusia yang

mengenakan hukuman pembuangan terhadap mereka ke sebuah wilayah

tertentu dan dengan demikian mereka tidak bisa berinteraksi dengan

orang-orang Rusia lainnya.

Invasi pasukan Napoleon ke Rusia (1812), walaupun akhirnya

Napoleon berhasil dipukul mundur, telah menimbulkan kerugian yang

cukup besar bagi Kekaisaran Rusia. Tsar Rusia, Alexander I, segera

membenahi negaranya. Salah satu yang diperbuatnya adalah dengan
mengeluarkan sebuah undang-undang baru yang tujuannya untuk

mempersatukan seluruh rakyatnya yang porak-poranda akibat perang itu.

Salah satu peraturan baru adalah penghapusan hukuman pembuangan

yang sebelumnya dikenakan terhadap orang-orang Yahudi sejak 1772.

Pera turan baru ini akan mendorong agar orang-orang Yahudi mau bekerja

di ladang-ladang dan berbaur dengan penduduk ash Rusia ..
Hasil dari kebijakan yang dikeluarkan Tsar Alexander I ini sungguh

berbeda dengan tujuan sebenarnya. Setelah peraturan baru itu disahkan,

orang-orang Yahudi memang keluar dari kampung-kampung mereka

untuk bekerja di ladang-ladang. Namun orang-orang Yahudi ini ternyata

tidak hanya 'menyerbu' ladang-ladang, tetapi juga menyerbu sektor

sektor industri lainnya dan dengan cepat menjadi pekerja-pekerja tangguh

dan menempa ti posisi yang berpengaruh. Perekonomian kekaisaran Rusia

sedikit demi sedikit, jika ini dibiarkan, akan jatuh ke dalam kekuasaan

orang-orang Yahudi. Apalagi ternyata dalam kehidupan sosialnya, kaum

Yahudi ini tetap saja ekslusif, tidak mau berbaur dengan orang-orang asli

Rusia, seperti yang hendak dicapai oleh peraturan baru yang dikeluarkan
Tsar Alexander I tersebut.

Pada tahun 1825 Alexander I digantikan oleh Nicholas 1.Seperti

pendahulunya, Tsar Nicholas juga menginginkan agar seluruh lapisan

rakyat Rusia-yang ash maupun pendatang-bisa hidup bersama dan
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Tsar Rusia, Alexander II (1818-1881)

bersatu memajukan Rusia.

Nicholas belajar pada penga
laman Alexander I dan kemu

dian dengan tujuan yang sarna,

dia mengeluarkan sebuah

peraturan baru yang memaksa

orang-orang Yahudi itu untuk

menyekolahkan anak-anaknya

ke sekolah-sekolah umum seperti

halnya orang-orang Rusia

lainnya. Dan seperti pengalaman

Alexander I, peraturan ini

ternyata juga semakin mengo
kohkan komunitas Yahudi di

Rusia. Anak-anak Yahudi yang
bersekolah di sekolah-sekolah

umum ternyata menimba ilmu dengan sebaik-baiknya, menjadi anak-anak

yang cerdas, namun di rumah-rumah mereka, mereka tetap dididik

dengan keras sebagai seorang anak Yahudi. Jadilah kini mereka anak-anak

Yahudi yang pintar dan militan. Terbukti kelak, dalam masa kekuasaan

Tsar Alexander II, anak-anak Yahudi ini akan menempati posisi-posisi

strategis dalam sektor perekonomian dan pemerintahan Rusia.

Tahun 1855, Alexander II menjadi Tsar Rusia. Inilah masa keemasan

bagi komunitas Yahudi Rusia untuk bisa mas uk ke dalam lembaga-lembaga

pemerintahan. Bagi komunitas Yahudi Rusia, Alexander II merupakan

sosok penguasa yang sangat toleran dan menjadi pelindung semua warga

Rusia tanpa pilih kasih. Kerukunan hid up ini ternyata membua t Konspirasi

Yahudi Internasional tidak senang. Mereka menilai langkah-langkah yang

diambil oleh Alexander II bisa membahayakan program mereka. Jika

komunitas Yahudi Rusia telah berbaur dengan orang Rusia lainnya maka

lama-kelamaan mereka akan kehilangan kebanggaan terhadap ras

keyahudiannya. Dengan begitu, mereka akan sulit untuk bisa diajak

bekerjasama untuk memuluskan ambisi besar Konspirasi untuk menguasai

dunia. Selain itu, pembauran ini juga akan menyulitkan Konspirasi dalam
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memunculkan friksi-friksi di dalam masyarakat Rusia yang diharapkan

akan berkembang menjadi konflik dan kerusuhan yang meluas. Maka satu

satunya jalan adalah dengan menyingkirkan Tsar Alexander II.

Usaha pembunuhan terhadap Alexander II di tahun 1866menemui

kegagalan. Us aha pembunuhan kedua tidak boleh gagal. Dengan

mempergunakan perempuan Yahudi kaya bernama Hessia Helgman,

Alexander II terbujuk untuk bertandang ke rumahnya. Tidak lama

kemudian, Alexander II ditemukan meninggal dunia. Ini terjadi pada
tahun 1881.

Setelah Alexander II meninggal, Rusia dibenturkan dengan Inggris

untuk menguras keuangan kekaisaran dan juga meraup keuntungan dari

penjualan alat-alat perang dari kedua belah pihak. Lagi-lagi lembaga

keuangan Konspirasi pun mengulurkan pinjaman, berbunga tinggi. Tsar

yang baru Alexander III mengadakan penyelidikan terhadap

meninggalnya Alexander II dan komunitas Yahudi Rusia. Hasilnya

sungguh mengejutkan, orang-orang Yahudi di Rusia ternyata telah

menguasai hampir seluruhnya sektor perdagangan, penyewaan rumah

dan apartemen, kepemilikan tanah, dan sebagainya. Di saat bersamaan,
datang seorang utusan Rothschild bernama Baron Gainsburg ke Rusia

menemui Tar Alexander III.Misinya gagal karena Alexander III mendapat

peringatan akan bahaya utusan tersebut dari sejumlah penasehatnya.

Baron Gainsburg sepulangnya dari Rusia menyampaikan kegagalan

misinya kepada Rothschild. Konspirasi benar-benar murka mendapat

tantangan dari Tsar Alexander III dan para penasehat Rusianya. Sebuah
pertemuan pun digelar untuk membahas penghancuran Rusia. Konspirasi

kemudian menyepakati akan memakai senjata yang tidak pernah gagal:

uang dan emas. Di seluruh Eropa dan wilayah yang dikuasai Rothschild,

usaha-usaha dagang setempat melakukan blokade terhadap pemasaran
hasil-hasil industri dan barang dagangan Rusia dengan berbagai dalih.

Akibatnya, dalam waktu singkat Rusia pun meluncur ke dalam krisis

ekonomi yang parah dan mencapai puncaknya pada tahun 1905. Selain

melakukan blokade ekonomi, di dalam Rusia sendiri Konspirasi melalui

agen-agennya melakukan kekacauan dan kerusuhan. Melalui kelompok

revolusioner yang merupakan cikal bakal partai komunis Rusia, massa
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rakyat dikomando untuk tidak lagi percaya pada kaum bangsawan dan

agama.

Di saat krisis memuncak, Konspirasi membenturkan Rusia untuk

berperang melawan Jepang. Lewat sebuah perusahaan Yahudi AS

bernama Cohen-Lobe, Konspirasi mengucurkan dana besar-besaran
kepada Jepang dan dalam tempo bersamaan memutus jalur distribusi

militer dan logistik pasukan Rusia menuju Timur Jauh. Hasilnya sudah bisa

diduga, Rusia menemui kekalahan telak. Kekaisaran Rusia pun jatuh dan
tidak mampu untuk bangkit kembali. Bagi sebagian sejarah, kemenangan

Jepang yang kecil melawan Rusia yang merupakan negara besar dan

mumpuni dalam bidang militer, masih dianggap sebagai bagian dari

keajaiban perang.

Dalam kerusuhan besar yang terjadi di Rusia, Konspirasi juga

melancarkan upaya pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Rusia yang selama
ini tidak mau diajak bekerjasama. Bekas Menteri Dalam Negeri Despiagin

yang pernah mengisolasi komunitas Rusia di dalam ghetto-ghetto88, lalu

man tan Menteri Pendidikan Bogoliev yang pernah membatasi jumlah anak

Yahudi yang bisa diterima di sekolah umum Rusia, dibunuh. Hal yang

sarna menimpa mantan Gubernur Uka, Yogdanovich (1903), Perdana

Menteri Rusia (1904),dan paman Czar, Prince Sergey. Czar Alexander III

sangat marah melihat ini semua dan tanpa sungkan-sungkan menyatakan

bahwa Konspirasi Yahudi-lah yang menjadi dalang segala kerusuhan,

pembunuhan, dan krisis ekonomi di Rusia. Bisa jadi, intelijen kekaisaran

telah mengetahui bahwa seorang Yahudi Amerika bernama Yacob Sheiff

lah yang bertanggungjawab atas segala kekacauan ini. Yacob Sheiff sendiri
adalah konglomerat Yahudi yang mewakili perusahaan Cohen-Lobe.

Harian Perancis, Le Figaro, memuat kasus ini dalam edisi 20 Februari 1932.

Tsar Alexander III bukannya tidak tahu konsekuensi yang bakal

dihadapinya dengan menunjuk pihak Konspirasi, tetapi dirinya sudah

tidak bisa lagi menyimpan amarah yang teramat sangat terhadap Yahudi.

Alexander IIIpun membentuk pasukan intelijen untuk melind ungi dirinya

'" Ghetto merupakan istilah bagi perkampungan khusus yang dihuni oleh orang Yahudi, terasing dari
kehidupan sekitarnya dan menerapakan nilai-nilainya sendiri.
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dari upaya-upaya pembunuhan yang diyakini bakal dilancarkan oleh

pihak Konspirasi karena penentangannya. Dan benar saja, golongan

komunis Rusia yang dipakai sebagai kendaraan Konspirasi Yahudi ini

diketahui telah membentuk sebuah kelompok pembunuh yang dipimpin
oleh seorang teroris Yahudi bernama Gishuin, Iveno Aziev, dan

Alexander Ilyanov. Berkat penciuman yang tajam yang dimiliki agen-agen

intelijen Tsar Rusia, maka sebelum kelompok ini beraksi lebih jauh, Tsar

berhasil menggulung komplotan ini dan menjatuhkan hukuman mati

terhadap semua yang terlibat. Adik dari Alexander I1yanov bernama
Vladimir Ilyanov menyimpan dendam yang dalam atas kematian

kakaknya. 'Ia kemudian menjadi tokoh Partai Komunis Rusia yang lebih
dikenal dengan nama Lenin.

Suhu politik di Rusia tetap memanas. Alexander III pun digantikan

oleh Tsar Nicholas II.Perkembangan demi perkembangan berjalan dengan

amat cepat. Demonstrasi secara bergelombang menjadi pemandangan biasa

di kota-kota besar di Rusia. Pada 22Januari 1905,terjadi demonstrasi besar

menuju Istana Kekaisaran Rusia yang berakhir dengan penembakan
pasukan pengawal istana terhadap para demonstran. Peristiwa ini dikenal

sebagai "Pembantaian Minggu Berdarah". Seorang kepala regu pengawal

istana memerintahkan penembakan ini. Di kemudian hari terbukti, kepala

regu tersebut merupakan seorang agen Konspirasi yang memang

ditugaskan untuk menimbulkan martir di kalangan rakyat agar keadaan
kian memanas.

Dalam menaklukkan Rusia, Konspirasi agaknya hams bekerja lebih

keras ketimbang menaklukkan Inggris dan Perancis. Kota-kota seperti

New York, Swiss, dan St.Pertersburg dijadikan titik-titik sentral gerakan.

Para tokoh seperti Lenin, Trotsky, Rasputin, dan sebagainya akhirnya
berhasil mengakhiri kekiasaran di Rusia dalam Revolusi Oktober 1917di

saat Perang Dunia I (Agustus 1914-November 1918,yang juga dibuat oleh

Konspirasi) masih berlangsung. Partai Komunis Rusia kemudian menjadi

Partai Penguasa dan tidak membolehkan adanya partai oposisi. Rusia

kemudian menjadi Uni Sovyet dan memimpin blok Komunis, yang secara

ideologis berhadap-hadapan dengan Amerika dan Eropa Barat yang

menganut sistem Kapitalis. Dualisme sistem ini telah menjadikan dunia

Knights Templar Khights Of Christ 237



terbagi menjadi dua blok besar. Dan jika sudah demikian, maka akan

semakin mudahlah bagi Konspirasi untuk bermain di dalam konflik yang

akan terjadi, mengambil keuntungan di kedua belah kubu yang bertarung.

Vladimir JIIich Lenin, salah satu pemimpin Partai Komunis Rusia yang ikutmemelopori Revolusi Bolsyewikyangsesungguhnyadidanai
oleh The Federal Reserve Bank (AS).

Ada informasi yang sangat menarik dari Indra Adil, seorang peneliti

Zionisme Internasional mengenai Lenin dan Revolusi Oktober 1917

tersebut. Menurut Indra-seperti yang tertulis dalam bukunya "Konspirasi

Di Balik Tragedi Diana" (saat penulis mengutip, buku itu masih berbentuk

naskah jadi namun sudah selesai ditulis sejak Mei 2002)-Kongres Sosialis

1(1903) memunculkan tokoh Vladimir Illich Lenin sebagai Ketua Sosialis
Internasional. Sebelumnya, pada tahun 1897 diselenggarakan Kongres

Zionis Internasional I di Bassel, Swiss, dengan tokohnya Theodore Hertzl.

Menjelang meletusnyaRevolusi Bolsyewik, satu tahun sebelum Lenin

diselundupkan oleh Jerman ke Moskow-Lenin mengadakan pertemuan

bersejarah dengan tokoh Yahudi, Chaim Weizman, di Zurich pada bulan

Mei 1916.Pertemuan digelar di rumah seorang pengusaha Yahud bernama

Jacques Levi. Dari catatan Levi diketahui bahwa telah diputuskan

kepastian rencana revolusi komunis Rusia yang didasarkan pada
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Marxisme dan dilakukan oleh kaum Yahudi dengan jalan menggerakan

rakyat Rusia untuk menentang Tsar Nicholas II.

Catatan penting dalam pertemuan tersebut berbunyi, 1/ Pembebasan

kaum Yahudi dari penindasan Raja-raja Eropa untuk memiliki negara yang

mempunyai posisi penting, tergantung pada sukses atau tidaknya Revolusi Rusia.

Revolusi yang akan memekarkan revolusi kaum Yahudi yang lebih dahsyat untuk

menguasai dunia, dalam hal apa Revolusi Perancis gagal untuk mencapainya."

... Freemasonry menyediakan dana US$ 31 juta dan dukungan

personel tidak kurang dari satu juta orang keturunan Yahudi Rusia dan

juga didatangkan dari berbagai wilayah termasuk dari New York yang

dimobilisasi dalam pergolakan berdarah tersebut. Dana yang

pengumpulannya dikoordinasikan oleh Paul Warburg, Direktur The Federal

Reserve (Bank Sentral Amerika), disetorkan langsung kepada Trotsky dan

Lenin. Dana tersebut berasal dari Max Warburg sebanyak US$ 6 juta, dari

Alfred Milner Rothschild sebanyak US$ 5 juta, dan Jacob Schiff sebanyak
US$ 20juta. Revolusi Bolsyewik ini menelan korban tak kurang dari lima

juta umat Katolik Ortodoks Rusia. Tsar Nicholas II dan seluruh

keluarganya pun dieksekusi habis pada tahun 1918.

KONGRES ZIONIS INTERNASIONAL DI SWISS

Salah satu peristiwa yang tidak boleh dilewatkan dalam pembahas

an mengenai Konspirasi Yahudi lnternasional adalah apa yang disebut

sebagai Kongres Yahudi lnternasional I yang diadakan di Kota Bassel,

Swiss, selama tiga hari sejak tanggal29-31 Agustus 1897. Kongres ini

dihadiri 204 orang tokoh Yahudi dari sekitar 15 negara.89JPara peserta

kongres terdiri dari berbagai profesi dan kelompok, yang seluruhnya

terdiri dari tokoh Yahudi terkemuka dunia. Ada yang berasal dari latar
belakang militer, pengusaha, politikus, medis, budaya, ahli hukum, dan

sebagainya, yang mewakili sekitar 50 asosiasi Yahudi dunia baik yang

terbuka maupun tertutup.90]

89 Howard M. Sachar; A History of Israel: From the Rise of Zion isme to Our Time; Tel Aviv; Steimatzky's
Agency, 1976, hal. 44-46.

90 Suleiman; Ayat-Ayat Setan Yahudi, Dokumen Rahasia Yahudi MenaklukkanDunia dan Menghancurkan
Agama; Grafikatama Jaya, Mei 1992; hal.8.
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Kota Basell di Swiss sengaja dipilih sebagai tempat penyelenggaraan

kongres maha penting bagi kaum Yahudi ini karena tingkat keamanannya

yang begitu prima. Seperti telah disinggung di muka, sejak Napoleon

Bonaparte diangkat menjadi Kaisar Perancis, Rothschild dan Konspirasi

Yahudi Internasional telah menjadikan Swiss sebagai pusat penyimpanan

harta kekayaan mereka baik yang berupa surat-surat berharga, emas dan

batu mulia, maupun uang kontan. Sebab itu, Konspirasi Yahudi

Internasional sangat serius menjaga dan melindungi Swiss agar terhindar

dari segal a macam kerusuhan dan konflik. Sampai saat ini para pengusaha

dunia, konglomerat internasional, dan juga para diktatur dan koruptor

kelas kakap, bahkan raja dan presiden sekali pun, banyak yang menjadikan
Swiss sebagai tempat utama untuk penyimpanan uang haramnya tanpa

perlu cemas uang itu akan diganggu.

Sebelum lebih jauh membahas Kongres Zionis Internasional I di atas,

apa yang dibicarakan dan juga apa yang diputuskannya, agar kita memiliki

gambaran yang lebih utuh dan komperehensif, maka kita akan meninjau

terlebih dahulu latar belakang diselenggarakannya kongres tersebut.
Mengapa tokoh-tokoh Yahudi dunia merasa perlu bertemu di satu tempat

selama tiga hari secara marathon. Apa yang menyebabkan ini semua?

Sebuah bukit karang di sebelah barat daya kota suci Yerusalem

selama berabad-abad lalu telah dikenal dengan sebutan Zion. Ada yang

mengistilahkannya Gunung Zion, ada pula yang menyebut Bukit Zion.

Semuanya sarna, merujuk pada lokasi tersebut yang diyakini oleh kaum

Yahudi sebagai lokasi di mana King Solomon (Nabi Sulaiman a.s.) pernah

membangun istananya (kuilnya) yang selain penuh berisi harta kekayaan,

juga benda-benda mistis dan begitu penting bari kepercayaan Yahudi.

Sebab itu, Mejelis Tertinggi Ordo Kabbalah telah mengutus salah seorang

anggotanya yang juga merupakan anggota dari Gereja Yohanit bernama

Godfroi de Bouillon pada Perang Salib pertama untuk membangun sebuah

gereja-benteng sebagai mark as utama Ordo Sion yang dibentuknya.

Markas Ksatria Templar yang berlainan dengan markas Ordo Sion juga

diyakini masih berada di atas lokasi Haikal Sulaiman. Namun sejalan

dengan perkembangan waktu, istilah 'Zion' kemudian tidak hanya sebagai

sebuah nama tempat, melainkan juga memiliki arti sebagai suatu ideologi
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dan gerakan orang-orang Yahudi untuk 'kembali' mendiami seluruh

wilayah Palestina dengan beribukotakan Yerusalem. Seorang tokoh
Yahudi bernama Nathan Bernbaum-Iah yang pertama kali 'menyeret'

istilah yang pada walnya netral ini menjadi begitu politis. Pada tanggal1
Mei 1776, hanya dua bulan sebelum Amerika Serikat mendeklarasikan

kemerdekaannya (4 Juli 1776), Nathan mencetuskan Zionisme sebagai
gerakan politik bangsa Yahudi untuk mendiami kembali tanah Palestina.

Gayung pun bersambut. Beberapa pentolan Yahudi mensosialisasi

kan istilah politis ini untuk mempersatukan perasaan dan persepsi bangsa
Yahudi agar bersedia mencurahkan perhatiannya ke Palestina. Yahuda al

Kalaj tercatat sebagai tokoh Yahudi yang pertama kalinya melemparkan
gagasan mendirikan 'negara Israel' di tanah Palestina. Izvi Hirsch

Kalischer menulis buku berbahasa Ibrani 'Derishat Zion' (1826) yang

mendukung ide dari Yahuda al-Kalaj dan memaparkan kemungkinan

kemungkinannya.91] Saat itu para tokoh Yahudi bukannya tidak paham
bahwa tanah Palestina sebenarnya bukan merupakan hak milik mereka.

Namun karena Talmud, kitab bikinan pendeta-pendeta tertinggi Yahudi,

menyatakan tanah Palestina sebagai Tanah Yang Dijanjikan (The Promise

Land) bagi bangsa Yahudi, maka tanpa reserve mereka pun mengikutinya.

Moses Hess, seorang Yahudi Jerman, melemparkan gagasan
pertamanya bahwa untuk menguasai Palestina, maka Yahudi harus

menggandeng orang-orang Barat yang memiliki kepentingan yang sarna
untuk kembali ke Palestina setelah kekalahan yang memalukan atas kaum

Saracen yang dipimpin Salahuddin AI-Ayyubi beberapa abad lalu.

Maulani menulis bahwa ide ini mendapat dukungan dari beberapa tokoh

kolonialis Barat yang memiliki sejumlah pertimbangan, antara lain: adanya
konfrontasi antara Eropa dengan Turki Utsmaniyah di Dunia Arab,lalu

Eropa juga menyadari diperlukannya satu benteng di Timur Tengah yang
bisa digunakan untuk kepentingan Eropa dan Yahudi bersedia melakukan

Hu, dan dendam Perang Salib pun belum terbayarkan dan menemukan
momenturnnya saat ini.

Sejak itu, dengan bantuan dana dari para pemodal Yahudi utamanya

Dinasti Rothschild, mengalirlah imigrasi orang-orang Yahudi ke Timur

9] Z.A. Maulani, Zionisme, Gera/am Menaklukkan Dunia; hal. 2.
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Tengah, utamanya Palestina dan daerah-daerah sekitarnya. Gerakan

orang-orang Yahudi ini bukannya tidak diketahui oleh orang-orang Arab,

pada tahun 1891 beberapa pengusaha Palestina dengan nada prihatin

mengirim telegram ke Istambul. Dalam telegram itu, dengan penuh

kecemasan, para pengusaha Palestina menyatakan imigrasi orang-orang

Yahudi ke wilayahnya akan benar-benar menjadi ancaman jika tidak
dihentikan. Lima tahun kemudian, Theodore Hertzl menulis sebuah buku

yang secara detil mengajukan konsep tentang upaya pend irian 'negara

Israel' di Palestina. Buku itu berjudul'Der Judensta-at' atau Negara Yahudi

(1896). Bukunya ini segera mendapat sambutan yang hangat dan sebab

itu, Hertzl dinobatkan sebagai 'Bapak Zionisme Modern'. Strategi

perjuangan Yahudi, oleh Hertzl, secara singkat bisa diungkapkan dalam

sebuah kalimat yang singkat namun penuh arti: "Bila kita tenggelam, kita

akan menjadi suatu kelas proletariat revolusioner, pemangglll ide dari sllatll partai

revolusioner; bila kita bangkit, dipastikan akan bangkit juga kekllasaan keuangan

kita yang dahsyat."

Untuk bisa mendirikan negara Yahudi di atas tanah milik bangsa

Palestina, maka kaum Yahudi -demikian Hetrzl-harus melaluinya

dengan jalan di luar jalan demokratis. Beberapa hal yang harus dilakukan

antara lain: memenuhi tanah Palestina dengan orang Yahudi sehingga

Yahudi menjadi mayoritas, seiring dengan itu menjadikan warga Palestina

sebagai warga minoritas dengan berbagai cara yang bisa dilakukan seperti

pembersihan etnis, perang, penyebaran penyakit, pembukaan lahan kerja

di negara tetangga, dan sebagainya. Rekayasa demografis ini terus

berlangsung hingga hari ini. Selain itu, garda terdepan bangsa Yahudi juga

harus memaksakan dunia internasional untuk membuatkan undang

undang yang melegitimasi keberadaan Yahudi di Palestina. Inilah pokok

pokok strategi pendudukan Palestina.

Hertzl mengatakan, "Kami akan mengelllarkan kaum tidak berduit

(maksudnya bangsa Palestina) dari perbatasan dengan cara membuka lahan-lahan

pekerjaan di negara-negara tetangga, dan bersamaan dengan itll mencegah merek

amemperoleh pekerjaan di negeri kami. Kedua proses itu harus dilakukan secara

senyap."
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Secara bergelombang orang-orang Yahudi mengalirdari segala penjuru negeri memenuhi tanah Palestina yangoleh para pendeta

tertinggi Yahudi disebutsebagai Tanah Yangdijanjikan, The Promise Land. (Sumber: Encarta Encyclopedia Multimedia 2004)

Sembari mempropagandakan hak sejarah orang-orang Yahudi atas

tanah Palestina dan mendelegitimasi keberadaan orang Palestina di

tanahnya sendiri, Hertzl kemudian berangkat menemui Sultan Abdul
Hamid II yang tengah berada di tampuk kekuasaan Turki Utsmaniyah.
Saat itu, Palestina merupakan salah satu wilayah yang berada di bawah
kekuasaan kekhalifahan Turki. Hertzl datang menghadap Sultan dengan

satu maksud, untuk mempengaruhinya agar bersedia bekerjasama dengan
kaum Yahudi dalam hal penyerahan tanah Palestina. Ini dilakukan Hertzl

di tahun 1896, setahun sebelum dirinya menggelar Kongres Zionis
Internasional I di Bassel, Swiss. Kala itu kongres tersebut belumlah

terpikirkan.

Sebenarnya, Hertzl sudah mengerti apa sikap Sultan menghadapi

permintaannya ini. Namun Hertzl tidak mau mengira-ngira dan ingin
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mendengar langsung dari bibir Sultan tentang sikapnya ihl. Apalagi Hertzl

membawa satu janji menggiurkan dari para pemilik modal Yahudi
internasional yang berkenan memulihkan kas keuangan Turki Utsmani

yang sedang kosong jika permintaannya dituruti. Namun di luar perkiraan

Hertzl, Sultan Mahmud II ternyata memang seorang pemimpin yang
sangat tegas, seorang pemimpin yang begitu kuat memegang prinsip,

bahkan dengan berani menolak tawaran yang sangat menggiurkan sekali
pun.

Mendengar permintaan Hertzl yang menginginkan Sultan
menghibahkan Palestina kepada kaum Yahudi dengan imbalan bantuan

keuangan dalam jumlah sangat besar, Sultan Abdul Hamid II dengan tegas

berkata, "Jangan lagi engkau membicarakan soal ini. Saya tidakakan menyisihkan

sejengkal pun tanah Palestina karena tanah itu bukan milik saya, tetapi milik

rakyat. Rakyat saya berjuang untuk mendapatkan tanah itu dan menyuburkannya

dengan darah mereka ... Biarkanlah orang Yahudi menyimpan uang mereka yang

berjuta-juta banyaknya di peti mereka."921

Hertzl sangat tersinggung. 'Bapak Zionisme Modern' ini pun

meninggalkan Turki dengan tangan hampa. Kegagalan ini kelak
membuatnya berpikir untuk sesegera mungkin mengumpulkan para tokoh

Yahudi dari seluruh dunia, untuk membahas rencana dan strategi yang

lebih khusus, action plan, dalam mencapai tujuan akhir yaitu menjadikan

bangsa Israel memiliki sebuah tanah airnya sendiri. Hertzl kemudian
teringat rencana yang telah dilontarkan oleh Albert Pike, seorang tokoh

Illuminati, sebelum kematiannya di tahun 1893. Albert Pike merupakan
seorang jenderal Amerika Serikat yang direkrut oleh pemimpin revolusi

Italia yang juga seorang Freemason bernama Giuseppe Mazzini, yang
kemudian menjadi salah satu tokoh sentral dalam Illuminati. Di kemudian

hari, Albert Pike ini juga membentuk Order of Knights of the Ku Klux Klan

(KKK) yang melandasi gerakannya pada semangat rasialis untuk
menghancurkan semua manusia berkulit hitam (negro) atau selain kulit

putih. KKK didirikan di Nashvilee pada tahun 1867dengan mengunakan

lambang Salib Ksatria Malta.

92 Neville Barbour; A Survey of the Palestine Controversy; Institute of Palestine Studies, Beirut, 1969.
halA5.
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Beberapa tahun lalu, Albert Pike menyarankan agar Hertzl

menggelar sebuah pertemuan besar, yang dihadiri semua tokoh

berpengaruh Yahudi dari berbagai negara, untuk menyusun rencana aksi

guna mendirikan sebuah negara bagi kaum Yahudi. Hertzl merasa yakin,

inilah momentum yang tepat untuk menabuh genderang persatuan kaum

Zionis Internasional bagi sebuah rencana aksi yang besar. Inilah latar

belakang diselenggarakannya Kongres Zionis Internasional I.

Sesungguhnya, ketika Hertzl tengah menggodok rencana

penyelenggaraan Kongres Zionisme Internasional I, Konspirasi Yahudi

Internasional mengirim kembali delegasinya yang kini berjumlah tiga

orang untuk menghadap Sultan Abdul Hamid II. Mereka adalah Mezrahi

Krazu, Jack, dan Lion. Namun Sultan yang mengetahui hal ini menolak

menemui mereka dan hanya mengutus salah seorang pejabat istana
bernama Takhsin Pasha. Ketiga utusan Yahudi itu di hadapan Takhsin

Pasha tidak lagi meminta hibah tanah Palestian seperti halnya yang

dilakukan Theodore Hertzl, namun hanya meminta izin agar orang Yahudi

diperkenankan memasuki Palestina untuk keperluan ziarah ke tempat

tempat suci mereka dan mendirikan sebuah perkampungan kecil mereka
di dekat Yerusalem. Jika permintaan ini disetujui Sultan, maka delegasi itu

akan menyerahkan imbalan sebagai tanda terima kasih kepada Sultan

berupa janji akan melunasi seluruh hutang pemerintah, akan membiayai

berdirinya armada laut yang lengkap dengan kapal-kapal perangnya demi

menjaga kedaulatan Turki Utsmani, dan akan memberikan kredit sebesar

35 juta lire uang emas tanpa bunga guna memperkuat keuangan negara

dan menghidupkan perekonomiannya.

Segera saja Takshin menyampaikan hal ini kepada Sultan. Sikap

Sultan tak bergeser sedikit pun. Kepada Takhsin, Sultan Abdul Hamid II

berkata, "Takhsin, katakan kepada orang-orang Yahudi itu sebagai berikut:

Pertama, hutang pemerintah bukanlah suatu kejahatan. Negara lain seperti

Perancis juga tersangkut hutang, dan semua itu tidak mempengaruhinya. Kedua,

Baitul Maqdis telah ditaklukkan oleh kaum Muslimin atas pimpinan Umar bin

Khattab r.a. Aku tidak bersedia menanggung nama buruk dalam sejarah, bahwa aku

telah menjual tanah suci itu kepada Yahudi. Aku tidak mau mengkhianati amanah

kaum Muslimin yang telah dipikulkan di atas pundakku. Ketiga, katakan kepada
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orang-orang Yahudi itu untuk menyimpan saja hartanya sendiri. Pemerintah

negara tidak dibenarkan membina aparatur negaranya dengan uang musuh Islam.

Dan keempat, ini yang paling penting, sumh mereka segera angkat kaki dari sini,

dan jangan boleh lagi mencoba menemui aku atau memasuki tempat ini!"931

Demikianlah, Yahudi tidak pernah bosan untuk terus mendesakkan

kemauan mereka kepada Sultan Abdul Hamid II.Namun lagi-lagi jawaban

yang diterima tetap sarna. Sebab itu, Konspirasi kemudian memandang

haws dicari strategi yang jitu agar kaum Yahudi bisa berkumpul di
Palestina dan mendirikan sebuah negara di atasnya. Maka dalam waktu

hanya setahun setelah kegagalan Hertzl membujuk Sultan Abdul Hamid
II, di Bassel, Swiss, diselenggarakanlah Kongres Zionis Internasional untuk

yang pertama kalinya. Selama tiga hari di akhir bulan Agustus 1897 itu
seluruh tokoh Yahudi dunia menuangkan semua pikirannya. Di akhir

kongres, salah satu hasHyang disepakati adalah tujuan dari gerakan Zionis,

yakni "Zionisme bertujuan untuk membangun sebuah Tanah Air bagi kaum

Yahudi di Palestina yang dilindungi oleh undang-undang." Ini jelas sudah

merupakan agresi politik dan makar. Sarna saja dengan, misalkan, kaum
Indian di Amerika mengadakan kongres dan pada akhir kongres mereka

sepakat untuk "... mendirikan sebuah Tanah Air bagi kaum Indian di Indonesia

yang dilindungi undang-undang." (!).

Di akhir kongres, Theodore Hertzl menuliskan di dalam buku

hariannya, "Kalau saya hams menyimpulan apa hasil dari kongres Bassel itu

dalam satu kalimat pendek, yang sungguh tidak berani saya ungkapkan kepada

masyarakat, saya akan berkata: 'Di Bassel saya menciptakan negara Yahudi!/l/941

Setelah kongres di Bassel tersebut, pergerakan kaum Yahudi dunia

bekerja menuju dua arah. Pertama, secara diam-diam melancarkan upaya
untuk menghancurkan dan menguasai negara-negara non-Yahudi di

seluruh dunia, terlebih-lebih yang menunjukkan sikap permusuhannya

seperti kekhalitahan Turki Utsmaniyyah. Kedua, mempersiapkan segala

hal yang diperlukan bagi berdirinya sebuah negara Yahudi di Palestina.

93 Syaikh Muhammad Namer aI-Khatib, Fakla Kejahatan Yahudi, dalam buku "Dendam Sara! Dan Yahudi
Terhadap Islam"; Pustaka Mantiq; 1993; hal.102-103.

94 Howard M. Sachar; idem; hal. 46.
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Jika proyek yang pertama dilakukan secara rahasia, maka untuk proyek

yang kedua, kaum Yahudi Internasional memerlukan perhatian dan

pelibatan dunia internasional, tentunya lewat jaringan tokoh-tokoh Yahudi

yang telah menguasai banyak negara besar di Eropa dan juga Amerika
Serikat.

Dalam perjalanannya, kedua rencana aksi itu terbukti berhasil.

Lewat upaya-upaya penyusupan, pembunuhan, dan cara-cara keji lainnya,

akhirnya Kekhalifahan Turki Utsmaniyah berhasil dihancurkan pada

tang gal 3 Maret 1924,hanya 27 tahun setelah Kongres Zionis Internasional

pertama. Mustafa Kemal Attaturk; seorang Yahudi Turki dari Kota
Salonika, naik menjadi penguasa dan menghancurkan seluruh kehidupan

beragama di Turki dan menggantinya dengan paham sekuler. Mustafa

Kamal Ataturk merupakan seorang Mason dari Lodge Nidana.95] Selama

berkuasa, Mustafa Kamal memperlihatkan watak seorang Yahudi asli yang

sangat membenci agama. Pernah suatu hari saat berkuasa, setelah

melarang adzan menggunakan bahasa Arab dan hanya diperbolehkan

berbahasa Turki, Mustafa Kamal melewati suatu masjid yang masih
mempergunakan adzan dengan bahasa Arab, seketika itu juga dirinya

merubuhkan masjid itu. Cerita yang lain mengatakan, ketika Mustafa

mewajibkan setiap orang Turki memakai topi Barat yang kala itu di Turki

lazim dianggap sebagai simbol kekafiran, maka barangsiapa yang tidak
mau menuruti perintahnya memakai topi, orang itu akan dihukum

gantung. Hasilnya, banyak lelaki Turki yang digantung di tiang-tiang

gantungan yang sengaja dibuat di lapangan-Iapangan kantor pemerintah
annya.

Deislamisasi dan juga terhadap agama lainnya di Turki selama

kekuasaan Mustafa Kamal ini benar-benar keterlaluan. Barangsiapa yang
ingin mengetahui lebih jauh tentang kejahatan-kejahatan orang yang oleh

Barat disebut sebagai 'Bapak Turki Modern' ini, ada dua buku karya Dr.

Abdullah' Azzam yang saya rekomendasikan yakni 'AI ManaratuI Mafqudah'

(Majalah alJihad, Pakistan, 1987)dan 'HadmuI Khilafah wa bina-uha' (Markaz

Asy-Syahid Azzam AI-I'laamii, Pakistan).

95 Dr. Abdullah' Azzam; Pelita Yang Hilang, Pus taka AI-Alaq; 1993; hat. 54.
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Mustafa Kamal Atalurk

Dalam buku pertama yang sudah

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,

Abdullah' Azzam memaparkan kejadian

sakitnya Mustafa Kamal menjelang

sakaratul mautnya yang sungguh-sungguh

mengerikan. Abd ullah 'Azzam menulis,

" ... Mustafa Kamal terserang penyakit

dalam (sirrosis hepatitis) disebabkan alkohol

yang terkandung dalam khamr. Cairan

berkumpul di perutnya secara kronis.

Ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti.

Dia juga terserang penyakit kelamin (GO), akibat amat sering berbuat

maksiat. Untuk mengeluarkan cairan yang berkumpul pada bagian dalam
perutnya (Ascites), dokter mencoblos perutnya dengan jarum. Perutnya

membusung dan kedua kakinya bengkak. Mukanya mengecil. Darahnya

berkurang sehingga Mustafa pucat seputih tulang.

Selama sakit Mustafa berteriak-teriak sedemikian keras sehingga

teriakannya menerobos sampai ke teras istana yang ditempatinya.

Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Beratnya hanya 48 kilogram.

Giginya banyak yang tanggal hingga mulutnya hampir bertemu dengan

kedua alis matanya. Badannya menderita demam yang sangat sehingga ia

tidak bisa tidur. Tubuhnya juga mengeluarkan bau bagaikan bau bangkai.

Walau demikian, Mustafa masih saja berwasiat, jika dia meninggal maka

jenazahnya tidak perlu dishalati. "Pada hari Karnis, 10November 1938jam

sembilan lebih lima menit pagi, pergilah Mustafa Kamal dari alam dunia

dalam keadaan dilaknat di langit dan di burni ... ," tulis Abdullah IAzzam.

Majalah AI-Mujtama' Kuwait pada tangga125 Desember 1978edisi

425-426memuat sebuah dokumen rahasia tentang peranan dan konspirasi

kaum Yahudi di dalam menumbangkan kekhali£ahan Turki Utsmaniyyah.

Dokumen ini sebenarnya berasal dari sebuah surat yang ditulis Dutabesar

Inggris di Konstantinopel, Sir Gebrar Lother, kepada Menteri Luar Negeri

Inggris Sir C Harving pada tangga129 Mei 1910.Dalam dokumen tersebut

dipaparkan secara rinci bagaimana kaum Masonik melakukan penyusupan

ke berbagai sektor vital pemerintahan Turki untuk mengakhiri kekuasaan
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Sultan Abdul Hamid II dan mengangkat Mustafa Kamal Ataturk, untuk

menghapuskan kekhalifahan Islam di Turki. Bahkan kaum Mason Turki ini

berhasil masuk dalam lingkaran pertama Sultan Abdul Hamid II sehingga

banyak kebijakan-kebijakannya yang disabot atau disalahgunakan.

Selain menghancurkan penghalang utama, kekhalifahan Turki

Utsmani, Konspirasi Yahudi Internasional juga menyusun cetak biru
rencana aksi-yang berasal dari Jenderal Albert Pike-untuk meletuskan

Perang Dunia I dan II. Bahkan Pike juga telah merancang Perang Dunia III

yang direncanakan meletus pada awal millenium ketiga.

Selain menghancurkan dan menguasai negara-negara non-Yahudi,

Konspirasi juga secara intens mempersiapkan 'perebutan' tanah Palestina

bagi negara Yahudi. Selain menerbitkan beragam artikel dan buku yang

mempropagandakan bahwa Tanah Palestina merupakan hak sejarah

bangsa Yahudi-sesuatu yang tentunya tidak ada dasar sejarahnya,

Konspirasi secara serius juga menggarap gelombang imigrasi orang-orang
Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk memenuhi tanah Palestina.

Perlawanan terhadap aksi ini dari orang-orang Arab bukannya tidak ada,

seperti yang telah diperlihatkan Mufti Palestina Sayyid Husseini, namun

Pan Arab tidaklah sekuat dan sefanatik Pan-Yahudi yang didukung oleh
kekautan kolonialis Barat.

Kegigihan Konspirasi Yahudi Internasional dalam mendirikan

sebuah tanah air bagi bangsa Yahudi akhirnya terlaksana juga pada tanggal

2 November 1917.Pad a saat itu, Menteri Luar Negeri Inggris, Lord Arthur

James Balfour mengirim sebuah surat yang ditujukan kepada Pemimpin
Komunitas Yahudi Inggris, Walther Rothschild (Lord Rothschild), untuk

diteruskan kepada Federasi Zionis, yang berisi pemberitahuan tentang

persetujuan pemerintahan Inggris yang telah menggelar rapat Kabinet

tangga131 Oktober 1917, atas permintaan bangsa Yahudi untuk bisa

mendapatkan tanah airnya di Palestina. Saat itu, sebagian terbesar wilayah
Palestina masih berada di bawah kekuasaan Khilafah Turki Utsmani.

Batas-batas yang akan menjadi wilayah Palestina telah dibuat sebagai

bagian dari Persetujuan Sykes-Picot tertanggal16 Mei 1916 antara Inggris
dan Prancis.
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Kata-kata Deklarasi ini kemudian digabungkan ke dalam perjanjian

damai Sevres dengan Turki Utsmani dan Mandat untuk Palestina.

Deklarasi ash (surat ketikan yang ditandatangani dengan tinta oleh

Balfour) ialah sebagai berikut,

Foreign Office

November 2nd, 1917

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's

Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations

which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.

"His Majesty's Government view with favour the establishment in

Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best

endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood

that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of

existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status

enjoyed by Jews in any other country."

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of

the Zionist Federation.

Yours sincerely,

Arthur James Balfour

Dalam bahasa Indonesia, terjemahannya adalah sebagai berikut:

Departemen Luar Negeri

2 November 1917

Lord Rothschild yang terhormat,

Saya sangat senang dalam menyampaikan kepada Anda, atas nama

Pemerintahan Sri Baginda, pernyataan simpati terhadap aspirasi Zionis Yahudi

yang telah diajukan kepada dan disetujui oleh Kabinet.

"Pemerintahan Sri Baginda memandang positif pend irian di Palestina

tanah air untuk orang Yahudi, dan akan menggunakan usaha keras terbaik mereka

untuk memudahkan tercapainya tujuan ini, karena jelas dipahami bahwa tidak

ada suatupun yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hakpenduduk dan
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keagamaan dari komunitas-komunitas non- Yahudi yang ada di Palestina,

ataupun hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara-negara

lainnya. "

Saya sangat berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi ini

untuk diketahui oleh Federasi Zion is.

Salam,

Arthur James Balfour

Dr. Chaim Weizmann, jurubicara terkemuka organisasi Zionisme di

Inggris dan pendukung utama gagasan ini merupakan seorang pakar

kimia yang berhasil mensintesiskan aseton melalui fermentasi. Aseton

diperlukan dalam menghasilkan cordite, bahan pembakar yang diperlukan

untuk mendorong peluru-peluru. Jerman memonopoli ramuan aseton

kunci, kalsium asetat. Tanpa kalsium asetat, Inggris tak bisa menciptakan

aseton dan tanpa aseton takkan ada cordite. Jadi, tanpa cordite, Inggris

saat itu mungkin akan kalah dalam Perang Besar. Saat ditanya bayaran apa

yang diinginkan, Weizmann menjawab dengan lugas, "Hanya ada satu hal
yang saya inginkan: Tanah air buat orang-orang saya." Ia menerima

pembayaran untuk penemuan ini dari pemerintah Inggris: sebuah 'negara'
Israel di Tanah Palestina.

PROTOCOLAT PETINGGI ZIONIS

Salah satu 'hasil' Kongres Zionis Internasional I adalah apa yang

sekarang kita kenaI sebagai Dokumen Protocol of Zions. Sebuah

dokumen rahasia yang berisi 24 butir program penghancuran agama
agama, penghancuran musuh-musuh Zionis, dan taktik-strategi kaum

Zionis untuk menguasai dunia. Kongres tersebut menurut beberapa

literatur, salah satu keputusannya adalah menobatkan seorang

perempuan Perancis menjadi pemimpin Zionis-Masonik di tempat
organisasi rahasia itu. Dari sosok perempuan inilah kemudian Protocol

of Zions ini bocor keluar. Ada beberapa versi yang mengisahkan

kebocoran ini. Ada yang bilang perempuan itu mengatakan kepada

temannya dan temannya lalu menceritakan apa yang dia dengar ke
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luar, ada pula yang mengatakan bahwa dokumen tersebut telah dicuri

oleh seseorang dari perempuan tersebut, dan kemudian disebar

luaskan. Yang jelas, setelah terjadinya kebocoran itu, para pendeta

tertinggi Yahudi mengeluarkan sebuah larangan seorang perempuan

menjadi Ketua Freemasonry.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Protocol of Zions,

seperti yang 'diresmikan' dalam Kongres Zionis lnternasional I (1897)ini

sebenarnya berasal dari sebuah pertemuan rahasia yang digagas Mayer

Amshell Rothschild bersama duabelas tokoh Yahudi berpengaruh di

kediamannya di Frankfurt, Jerman, tahun 1773. Dalam pertemuan ini

Rothschild juga menyebut nama Adam Weishaupt sebagai orang yang

ditunjuk mengepalai Illuminati. Oleh Rothschild, dokumen Protocol of Zions

awal ini diberikan kepada Weishaupt yang diberi tugas untuk menjaganya

dan menyempurnakannya sesuai dengan perkembangan dunia. Weishaupt

pun menyempurnakan dokumen ini.

Pada tahun 1782,Weishaupt menggelar sebuah pertemuan rahasia

antara Illuminati dan Freemasonry di Wilhelmsbad, Jerman. Dua tahun

setelah pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk menjalankan strategi

bersama. Pada tahun 1784 Adam Weishaupt memerintahkan seorang

Jerman kenalannya, Baron Xavier von Zwack, untuk menyusun

rancangan penciptaan Revolusi Perancis. Setahun kemudian dokumen itu

dikirimkan kepada salah seorang tokoh Illuminati Perancis bernama

Robespierre, lewat seorang kurir khusus. Weishaupt menyembunyikan

dokumen rahasia tersebut di dalam jahitan baju sang kurir. Di tengah

perjalanan, masih di dalam wilayah Bavaria, kurir yang tengah berkuda

itu tewas tersambar petir. Ketika polisi Bavaria memeriksa mayat kurir

yang sudah hangus tersebut, polisi menemukan sebuah dokumen

berjudul Einige Originalschriften des Illuminaten Ordens tersembunyi di

baju sang mayat. Dokumen itu segera diamankan dan diberikan kepada

seorang pemecah sandi yang kemudian kaget bukan kepalang karena

sarna sekali tidak pernah memperkirakan ada dokumen yang segila dan

sejahat ini.
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Rumah keluarga Rothschilddi Frankfurt,Jerman. Dan sinilah lahir'Protocol ofZions'. Rumah ini juga merupakan awal dan usahabisnis

keuangan Dinasti Rothschildyangkini kuku-kuku perusahaannyatelah mencengl<eram hampirsemua negaradi dunia (sumber: Encarta
EncyciopediaMultimedia, 2004).

Raja Bavaria sangat murk a mengetahui isi dokumen tersebut dan

seger a saja ia memerintahkan untuk menumpas seluruh pengikut

Weishaupt pada bulan Agustus 1785.Markas Illuminati pun digeledah.

Adam Weishaupt sendiri dipecat dari jabatannya di Universitas

Ingolstadt. Weishaupt kabur ke Gotha. Kawan Weishaupt, Dr. Schwartz,

mengamankan seluruh buku koleksi Weishaupt ke Moskow. Di Gotha

inilah Weishaupt meninggal dunia pada tanggal18 November 1830dalam
usia ke 82 tahun.

Buku 'Protocol of the Meeting of the Learned Elders of Zion' hasil

terjemahan Victor E. Marsden yang terbit di Inggris tahun 1917.

Pada 1897, Profesor Sergey A. Nylus mendapatkan dokumen ini

dari seseorang, konon orang itu bernama Alex Nicola Nivieh, Kepala
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THE PROTOCOLS
OF THE MEEiINGS Of THe

LEARNED ELDERS OF ZION

Buku 'Protocol of the Meeting of the Leamed Elders ofZirn

hasil terjemahan Victor E. Marsden yangterbitdi Inggr;;
tahun 1917.

Tahun 1911kembali dicetak dan

mengalami nasib yang sama. Saat

naskah tersebut kembali dicetak pada

tahun 1917,Rusia yang tengah dilanda

bayang-bayang kejatuhan Tsar akibat

keberhasilan Revolusi Bolsyewik,

para tokah komunis memerintahkan

agar buku tersebut disita dan dilarang

beredar di seluruh Rusia. Krensky

Dinas Rahasia Kekaisaran Rusia. Nylus yang merupakan seorang Pend eta

Gereja Ortodoks di Rusia, kemudian menerjemahkan dokumen itu ke

dalam bahasa Rusia dan menerbitkannya dalam bentuk selebaran yang

segera saja mengundang reaksi dan perhatian yang amat dahsyat di Rusia.

Tak sampai empat tahun kemudian, 1901,Nylus menerbitkannya menjadi
sebuah buku. Dalam waktu sangat singkat, buku ini telah hilang di

pasaran. Walau demikian, beberapa cendekiawan Rusia telah

membacanya. Orang-orang asli Rusia yang memang tidak menyukai
orang-orang Yahudi menuding kaum ini akan mengadakan kudeta

terhadap pemerintahannya. Merasa terpojok, para petinggi Yahudi yang

berada di Rusia pun menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah

dokumen palsu yang sengaja dibuat untuk menjelek-jelekkan kaum

Yahudi. Namun masyarakat Rusia tidak begitu saja mudah percaya.

Apalagi isi dakumen tersebut banyak sekali yang benar-benar terjadi

dengan peristiwa-peristiwa dunia. Akibatnya, kemarahan orang-orang

Rusia ini menimbulkan pengejaran dan pembunuhan terhadap orang

orang Yahudi di Rusia dan Eropa Timur.

Mengetahui bukunya lenyap

dengan cepat, diborong habis dari

toka-tako buku, Nylus segera

mencetaknya kembali di tahun 1905

dengan tambahan berupa prakata dan

aneka kamentar darinya. Tetapi buku

tersebut lagi-lagi dengan cepat hilang

di pasaran.
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yang menjatuhkan Kekaisaran Rusia menyatakan, "Barangsiapa yang

memiliki buku tersebut, partai komunis akan menja tuhkan hukuman yang

berat kepadanya, membuangnya ke kamp kerja paksa di Siberia atau
dieksekusi mati." Jelas, kaum Komunis dalam hal ini membuktikan bahwa

dirinya merupakan bagian dari Konspirasi Yahudi Internasional. Sergey

A. Nylus sendiri ditangkap oleh polisi rahasia partai Komunis dan setelah

mendapat siksaan yang berat kemudian di buang ke sebuah kamp. Nylus

kemudian meninggal dunia di Vladimir, pada 13Januari 1929.

Namun, sebelum komunis berkuasa, sebuah buku Nylus telah

dibawa oleh seorang rekannya bernama G. Butmi yang kemudian

membawa buku tersebut ke Inggris dan menyimpannya di British

Museum pada tanggal10 Agustus 1906. Seorang jurnalis, koresponden

surat kabar Inggris The Morning Post, bernama Profesor Victor E. Marsden,

pada tahun 1917 menemukan buku tersebut di sebuah perpustakaan di
London. Marsden meyakini buku kecil berbahasa Rusia itu sang at penting.

Sebab itu dia kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan

diterbitkan dengan judul "Protocol of the Learned Elder of Zion".

Seperti halnya buku sejenis yang diterbitkan oleh Sergey A. Nylus,

buku terjemahan dari Marsden pun selalu habis dipasaran dalam waktu

yang singkat. Hingga tahun 1921,buku edisi Inggris ini telah mengalami

cetak ulang hingga sedikitnya lima kali. Ada yang mengatakan bahwa
buku-buku tersebut sebenarnya diborong oleh kaum Yahudi dan kemudian

dibakarnya. Dari buku Marsden inilah, Protocolat Zionis tersebut

diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menyebar ke seluruh dunia,
termasuk Indonesia.96]

CETAK BIRU PERANG DUNIA

Cetak biru Perang Dunia I, II, dan III, juga Revolusi Inggris dan

Perancis, telah dirancang oleh Konspirasi Yahudi Internasionallewat

96 Buku 'Protocol of Zions' edisi Indonesia setahu penulis terbit pertama kalinya pacta bulan Juni 1990 dengan
judul "Ayat-Ayat Setan Yahudi, Dokumen Rahasia Yahudi Menaklukkan Dunia dan menghancurkan
Agama" (PT. Grafikatana Jaya) yang diterjemahkan oleh Drs. Suleiman. Buku ini berasal dari sebuah
buku sejenis berbahasa Inggris berjudul "The Protocol of the Learned Elders of Zion, Social Reform
Society Edition, Kuwait) yang ditemukan Drs. Suleiman di Perpustakaan Umum Sydney, Australia,
pada tahun 1979.
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tangan Jenderal Amerika Serikat, Albert Pike. Bisa jadi, Albert Pike

hanyalah 'pemain layar' alias yang disorongkan kepada masyarakat,

sedang 'pemain di belakang layar' merupakan satu tim yang terdiri dari

sejumlah pakar Yahudi yang memang disembunyikan jauh dari keramaian.
Saat ini, Perang Dunia I dan II telah terjadi. Demikian pula Revolusi

Inggris, Revolusi Perancis, dan perang-perang lokallainnya. Semua

dilakukan sebagai 'tahapan dekonstruksi dunia' yang setelah hancur akan
dibangun kembali berdasarkan 'konstruksi Ordo Kabbalah'. Dunia akan

dibentuk menjadi satu arsitektur, arsitektur Kabbalah.

Mengenai Perang Dunia III, memang belum terjadi, namun

masyarakat dunia, oleh Konspirasi ini, tengah digiring menuju ke sana agar
nantinya dunia benar-benar menjadi

tunggangan mereka yang teramat

jinak. Semuanya itu, Albert Pike-lah,

orang yang dianggap bertanggung

jawab. Siapakah jenderal berjenggot
lebat tersebut?

Albert Pike dilahirkan di Boston,

AS, pada tanggal29 Desember 1809dari

pasangan suami isteri Yahudi, Benjamin

dan Sarah Andrews. Pike merupakan
anak tertua dari enam bersaudara.

Setelah menjalani pendidikan di

Harvard, ~ik~mas uk dinas milit~r. Sa~t I o~ /2--':"""'"

Perang Slpll (1861-1865), Bngadu J de IAlbe P"k 00" "A " A edSe" hR"en ra rt I e,pe In nCient ccept ottJs lte

Jenderal Albert Pike menjadi salah satu ofFreemasonryASdanjugapeOOiriKuKluxKan(KKKl"

pimpinan dari Tentara Konfederasi yang berhadapan dengan Tentara

Union. Usai perang, Pike diketahui telah melakukan pengkhianatan dan
dipenjara. Namun belum sempat berlanjut, pada 22 April 1866 Presiden

Andrew Johnson m~nyelamatkan dirinya dari penjara. Johnson adalah
seorang anggota Freemasonry Amerika saat itu, sarna seperti Pike.

Keesokan harinya, keduanya bertemu di Gedung Putih.

Pada tanggal20 Jtmi 1867,Petugas Lodge Freemasonry Scottish Rite

menelpon Johnson dan mengundangnya untuk menghadiri penganugerah-
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an 'kenaikan tingkat yang istimewa' bagi presiden itu dari derajat

keanggotaan yang hanya 4th melompat ke tingkat keanggotaan ke 32nd,

dan Johnson kemudian pergi ke Boston untuk meresmikan Kuil Masonik
di sana.

Sosok Albert Pike sendiri penuh kontroversial. Ada yang

menyatakan bahwa dia seorang yang jenius dan mampu berbicara atau

menulis dalam 16 bahasa berbeda. Namun ada pula yang menuding

bahwa Pike biasa saja, tidak terlalu pintar, dan sering menjiplak karya

orang lain dengan mengakui sebagai karyanya sendiri. Walau

demikian, Pike memang dikenal sebagai penyair, filsuf, tentara,

sukarelawan, humanis, dan lain-lain. Pike juga dianugerahi derajat

keanggotaan Freemason AS hingga ke derajat 33rd• Dia adalah salah

seorang pendiri dari Ancient Accepted Scottish Rite of Freemasonry, dan

menjabat sebagai Grand Commander of North American Freemasonry dari

tahun 1859 hingga meninggal dunia pada tahun 1891. Di tahun 1869,

Albert Pike diketahui juga membentuk organisasi rasialis kulit putih

yang bernama Order of the Knights of the Ku Klux Klan (KKK) yang
bertahan hingga sekarang.

Kehidupan pribadi Albert Pike sangatlah menjijikan. Dia mengakui

jika dirinya seorang pemuja setan yang juga melakukan upacara-upacara

okultisme dengan segala ritual iblisnya. Selain aktif di Freemasonry dan

juga KKK, Pike juga menjabat sebagai Grand Master sebuah kelompok

pemuja Lucifer yang dikenal dengan nama The Order of the Palladium yang

didirikan di Paris pada tahun 1737.Palladisme awalnya dibawa ke Yunani

dari tanah Mesir oleh Pythagoras di abad ke-5 Masehi dan kemudian

menjadi bagian inti dari ritual satanisme yang biasa dilakukan di lodge

lodge Masonik dan juga Templar. Tahun 1801,seorang Yahudi bernama

Issac Long membawa patung Baphomet ke sebuah Lodge Masonik di

Charleston, Carolina Selatan. Lokasi ini dipilih karena Charleston berada

tepat di 33rd garis lintang selatan seperti halnya kota Bagdad. Lodge ini

kemudian menjadi induk dari semua lodge Masonik di seluruh dunia. Issac

Long sendiri terpilih menjadi Grand Masternya. Albert Pike kemudian

menggantikan Issac Long dan mengubah nama organisasinya dengan

nama Order to the New and Reformed Palladian Rite (Reformed Palladium) yang
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hanya mengenal dua tingkatan: Adelph (or Brother), dan Companion of Ulysses

(or Companion of Penelope).

Jaringan Albert Pike sungguh luas. Pike juga diketahui sebagai

tang an kanannya Phileas Walder, seorang tokoh Gereja Lutheran yang

juga tokoh Freemason berpengaruh, kelompok pemuja setan, dan

sekaligus tukang sihir dari Swiss. Pike juga bekerja secara rahasia dengan

Giusseppe Mazzini dari Italy (1805-1872) yang juga memiliki tingkat

keanggotaan Freemasonry pada level 33rd, yang menjadi pimpinan

Illuminati di tahun 1834, dan juga pendiri dari organisasi Mafia Italia di

tahun 1860. Tokoh lain di sekeliling Mazzini adalah Lord Henry
Palmers ton dari Inggris (1784-1865,Mason derajat 3yd) dan Jenderal Otto
von Bismarck dari Jerman (1815-1898, Mason 33rd).Bersama mereka,

Albert Pike dengan Palladian Ritenya dijadikan kelompok payung (satu
kelompok yang memayungi) seluruh kelompok Masonik dunia. Sosok

Albert Pike kemudian dinobatkan sebagai Grand Master Illuminati yang

diserahi tugas untuk menyusun sebuah rancangan yang sistematis untuk

menaklukkan dunia dan menghancurkan agama-agama. Dari tangan

Albert Pike inilah lahir satu rencana besar yang akan meletuskan Perang

Dunia I, II, dan III. Protocolat Zionis dipercaya juga melewati tangannya

untuk disempurnakan setelah dipaparkan Rothschild kepada teman
temannya di tahlffi 1782.

Rencana besar penaklukan dunia dan penghancuran agama-agama

kemudian kita kenaI dengan istilah pembentukan The New World Order.

Konsep ini pada abad ke-21 digaungkan kembali oleh Wakil Presiden AS

Dick Cheney yang bersama-sama dnegan Donald Rumsfeld dan bersama

beberapa rekannya mencanangkan proyek masa depan bernama Project for

the New American Century (1997)yang isi maupunesensinya sarna sebanglffi

dengan The New World Order. Cheney yang dilahirkan di Nebraska, AS,

pada tahun 1941,ini juga seorang pemilik perusahaan tentara bayaran dan

bisnis perang bernama Halliburton. Perusahaan ini pada tahun 2003

mendapat kontrak raksasa dari pemerintahan Bush senilai lebih dari US$

8 miliar untuk 'membangun' kembali Irak.

Pada tahun 1871,Pike menulis sebuah buku pegangan Freemasonry

berjudul 'Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of
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Freemasonry'. Ketika Mazzini meninggal dunia pada tanggal11 Maret 1872,

Pike memerintahkan seorang bankir Italia bernama Adriano Lemmi (1822

1896,seorang Mason derajat 3yd) untuk melancarkan kegiatan subversif

di Eropa. Lemmi mendukung gerakan revolusioner Giuseppe Garibaldi,

juga Lenin dan Trotsky, dan juga Stalin. Seluruh kegiatan revolusioner

yang terjadi di Inggris, Perancis, Jerman, dan sebagainya semuanya

didanai oleh uangnya Rothschild.

Sepanjang tahun 1859hingga 1871,Pike merancang sebuah rencana

aksi untuk mengobarkan Perang Dunia I hingga III,juga sejumlah revolusi,

hingga mencapai final, ini menurut rencana Pike, pada abad ke-20.Skenario

Perang Dunia I, II, dan III untuk membentuk The New World Order tulisan

Albert Pike ini sungguh luas dan panjang. Bagi yang ingin mengetahui

tentang cetak biru rencana Albert Pike dalam mengobarkan Perang Dunia

I, II, dan III lebih dalam dan detil, bisa merujuk ke buku: "Yahudi

Menggenggam Dunia" karya Admiral Inggris, William Guy Carr, yang
terlibat langsung dalam Perang Dunia I, yang edisi Indonesianya
diterbitkan oleh Pus taka Al-Kautsar (saat tulisan ini dibuat sudah

mengalami cetakan ketujuh, Februari 2005),"Occult Theocracy" karya Lady

Queensborough, dan "Quoted in Satan: Prince of This World" juga krya

Admiral William Guy Carr. Albert Pike sendiri meninggal pada tanggal

2 April 1891dan dikuburkan di Pemakaman Umum di Oak Hill, AS.

ANGELO RONCALLI, POPE JOHN XXIII

Pope John XXIII yang melegalkan seorang

Katholik menjadi anggota Freemasonry.

Nama John memiliki temp at istimewa
dalam Ordo Biarawan Sion. Para Grand Master

ordo ini lazim memiliki gelar John (Inggris)

yang sama artinya dengan Giovanni (!tali),
Joan (Perancis, laki-Iaki) dan Jeanne (Perancis,

perempuan). Nama ini sebetulnya berasal dari

nama Yohannes Sang Pembaptis, yang sosoknya

begitu dihormati setara dengan Maria

Magdalena bagi kelompok Kabbalah. Bahkan

penghormatan kepada Yohannes Sang

Pembaptis bagi mereka melebihi penghormatan
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kepada Yesus Kristus. Sebab itu, bagi mereka, Yohannes Sang Pembaptis

adalah Yohannes Kristus, Yohannes Sang Raja. Bukannya Yesus. Tidak

heran jika gereja mereka pun disebut Gereja Yohannes, dan jemaatnya

disebut Jemaat Yohanit.

Lynn Picknett dan Olivia Prince dalam The Templar Revelation

meringkas beberapa simpul tentang Tradisi Yohanit, antara lain:

- Tradisi ini mengistimewakan Injil Yohannes yang menurut mereka

mengandung berbagai ajaran rahasia 'Kristus' kepada Yohanes Penginjil

('Sang Murid Terkasih'),

- Ada kesamaran ten tang hubungan Yohanes Penginjil (yang diyakini

sebagai penulis Injil Keempat) dan Yohanes Pembaptis. Kesamaran ini

terasa cukup jelas dalam gerakan Freemasonry aras utama (Scottish

Rite),

- 'Tradisi-tradisi rahasia' yang telah diungkap di atas sangat bersifat

gnostik,

- Meski mengaku sebagai representasi suatu bentuk kekristenan esoteris,

yakni kelompok yang bertugas menjaga dan memelihara 'ajaran-ajaran

rahasia' Yesus, tradisi-tradisi itu tidak begitu menghargai Yesus. Mereka

menganggapnya sebagai manusia bias a, anak haram, dan bahka.n

mungkin orang yang menyedihkan karena terseret oleh impian

kebesarannya sendiri. Bagi kaum Yohanit, istilah 'Kristus' tidak

menandakan keilahian, tetapi dimengerti semata-mata sebagai

panggilan penghormatan-bahkan, para perrtimpin mereka pun disebut

'Kristus'. Karenanya, ketika anggota kelompok semacam ini menyebut

dirinya seorang 'Kristen', bisa jadi hal itu mengandung makna yang
sama sekali lain.

- Tradisi itu pun menganggap Yes1,lssebagai seorang ahli dalam aliran

misteri Osiris dari Mesir, dan rahasia~rahasia yang diwariskannya

berasal dari kelompok inti Osirian tersebut.

Para tokoh Kabbalah berasal dari Jemaat Yohanit. Sebut saja

misalnya para Ksatria dari Calabria yaft8'ihenyusupkan Peter The Hermit
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(Peter si Per tapa, juga anggota Jemaat Gereja Yohanit) ke dalam lingkaran

kekuasaan Paus Urbanus dan akhirnya memprovokasi Sang Paus untuk

mengobarkan Perang Salib I. Godfroi de Bouillon diyakni juga

merupakan anggota jemaat ini, demikian pula Hughues de Payens dan

delapan Ksatria Templar lainnya yang menghadap King Baldwin I di

istana Yerusalem.

"Sembilan Ksatria Templar yang pertama berasal dari budaya

Languedoc, pusat kultus Maria Magdalena-dan tradisi okultis itu sendiri

menyebutkan bahwa mereka mepelajari rahasia mereka dari 'Kaum

Yohanit di Timur' .... Hughues de Payens dan delapan Ksatria Templar

lainnya pergi ke Tanah Suci Yerusalem dengan satu tujuan yang pasti:

mencari pengetahuan yang akan memberi mereka kekuasaan sembari

mencari beberapa artefak yang bernilai tinggi, tidak hanya dalam

pengertian ekonomis. Sebelum pergi mencari, Ksatria Templar tampaknya

telah mengetahui keberadaan tradisi Yohanit. Lalu, dari mana mereka

mengetahuinya, tidak seorang pun tahu dengan pasti," demikian Picknett
dan Prince.97]

Michael Baigent, Leigh, dan Lincoln di dalam "The Holy Blood and The

Holy Grail" (1982) menulis, "Menurut Dokumen Biara (The Priory

Document), setiap Grand Master Biarawan Sion ketika menduduki

jabatannya, dia mengambil nama Jean (John) - atau mereka lakukan itu

karena ada empat orang perempuan bernama Jeanne (Joan). Karena itu

para Grand Master Sion diduga terdiri dari orang-orang yang bernama

Jean danJeanne, sejak tahun 1188 (Pisahnya Ordo Biara Sion dengan Ordo

Templar) hingga kini. Penerusan kepemimpinan tersebut jelas ditujukan

untuk menyiratkan sebuah kepausan yang bersifat esoteris dan hermetis

yang berdasarkan pad a John, bertentangan dengan yang eksoteris yang

berdasar pada Peter."98]

'" Lynn Picknett dan Olivia Prince; The Templar Revelation; hal. 638.
98 Baigent, Leigh, dan Lincoln; The Holy Blood and The Holy Grail; ha1.184.
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KEMIRIPAN YANG SUNGGUH ANEH!

Jean Cocteau, Grand Master Biarawan Sian, bergelar

John XXIII dan meninggal duniatahun 1963.

Angelo Roncall i, Paus T ahta Suei Vatikan, bergelar John XXIII dan

meninggal duniatahun 1963.

Kita tahu, 'John' bermakna pada kecenderungan Jemaat Gereja

Yohanit yang menuhankan Yohanes Kristus, sedangkan 'Peter' bermakna
pada Jemaat Vatikan. Grand Master Biarawan Sion pertama saja, Jean de

Gisors, pada tahun 1188 menggunakan gelar Jean II. Jean I diduga kuat

dinisbahkan kepada Yohanes Kristus itu sendiri. Nama Jean Cocteau yang

muncul dalam daftar orang-orang yang diduga sebagai Grand Master Sion
memakai gelar "Jean XXIII". Leonardo Da Vinci sendiri memakai gelar

"Jean IX". Pad a tahun 1959, ketika Cocteau masih memegang jabatan

sebagai Grand Master, Paus Pius XII meninggal dunia dan digantikan

dengan seorang paus baru, Kardinal Angelo Roncalli dari Venesia. Seperti

yang sudah-sudah, setiap paus baru yang dilantik bebas memilih gelar

mereka sendiri. Entah mengapa, Kardinal Roncalli memilih nama 'John

XXIII' dan hal ini membuat banyak tokoh Katolik cemas. Mereka menjadi

bertanya-tanya mengapa gelar itu yang dipilih oleh Roncalli? Bukankah
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nama John merupakan nama yang terkutuk karena nama tersebut telah

digunakan pada awal abad ke-15 oleh seorang anti-paus. John XXIII,

seseorang anti-paus itu telah dihlrunkan dari jabatannya pada tahun 1415.

Ia adalah seorang uskup di Alet. Ketika Roncalli memakai gelar yang

sarna, tanda tanya besar kalangan Gereja menyertainya.

Di tahun 1976,sebuah buku misterius terbit di Italia dan diterjemah

kan ke dalam bahasa Perancis. Judulnya "The Prophecies of Pope John XXIII"

(Ramalan Paus John XXIII) yang berisi kumpulan prosa liris yang

mengandung ramalan aneh yang diduga telah ditulis oleh Paus John XXIII

(Angelo Roncalli) yang telah meninggal di tahun 1963.Anehnya lagi, Jean

Cocteau sendiri juga meninggal di tahun 1963.Menurut Baigent, "Isi buku

itu tidak jelas dan dan melukiskan segala tafsiran yang luas." Apakah buku

itu memang karya Paus John XXIII? 'Pendahuluan' pada buku tersebut
menyatakan bahwa buku itu adalah benar tulisan Paus John XXIII.

Menariknya, buku tersebut juga mengatakan jika Paus John XXIII

merupakan anggota dari Ordo Salib Mawar (Rose-Croix), yang selalu

berhubungan dengan ordo tersebut saat menjabat Papal Nuncio bagi Turki
di tahun 1935.

Pada peristiwa 'Penebangan Pohon Elms' yang memisahkan Ordo

Sion dengan Ordo Templar, Biara Sian yang kemudian mengubah

namanya menjadi Biarawan Sion telah menggunakan gelar tambahan

'Kejujuran Salib Mawar' (Rose-Croix Veritas). Sebab itu, Ordo Salib Mawar

dicurigai sebagai nama lain dari "Biarawan Sion". "Implikasinya sungguh

menggoda! Ketika akan menjadi paus, Kardinal Roncalli memilih nama

Grand Masternya sendiri, sehingga, demi alasan simbolis, akan ada dua

John XXIII yang memimpin Sion dan Vatikan secara bersamaan," ujar

Baigent. Jean Cocteu 'John XXIII'sebagai Grand Master Biarawan Sion dan

Angelo Roncalli 'John XXIII' yang mengepalai Tahta Suci Vatikan.

Keduanya pun meninggal dunia pad a tahun yang sarna: 1963. (!)

Kesamaan aneh ini juga bisa kita lihat pada sumbernya. Sekurangnya

ada tiga sumber yang sarna menunjukkan bahwaJean Cocteau mengakhiri

jabatan Grand Master Sion pada tahun 1963yakni The Dossiers Secrets, The

Priory Document, dan daftar para Grand Master Biarawan Sion versi

Majalah Vaincare No.3, September 1989 (ha1.22) yang dieditori oleh
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Thomas Plantard de Saint-Clair, orang y.ang diduga sama dengan Pierre

Plantard. Ketiga versi ini menyebutkan nama-nama berbeda para Grand

Master dalam setiap periodesasinya, namun untuk akhir periodesasi

Grand Master Jean Cocteau, ketiganya sepakat: 1963.

Ada sebuah kejutan lagi tentang John XXIII.Pada abad ke-12,seorang

biarawan Irlandia bernama Malachi mengumpulkan serangkaian ramalan

yang sejenis dengan ramalan Nostrodamus. Dalam ramalan-ramalan

tersebut, dikabarkan tang gap an penting dari Vatikan, termasuk paus

ketika itu John-Paul II-Malachi menyebutkan para paus yang akan

menggantikan tahta Saint Peter pada abad-abad mendatang. Untuk setiap

paus, ia menawarkan sejenis motto deskriptif. Lalu, bagi John XXIII,motto

tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, yaitu 'Pasteur et

Nautonnier' (Gembala dan Navigator). Gelar resmi bagi orang-orang yang

diduga Grand Master Sion juga 'Nautonnier'. Suatu kebenaran yang

menggaris-bawahi kebetulan yang aneh ini adalah ketika berkuasa, Paus

John XXIIItelah memperbaiki kedudukan Gereja terhadap Freemasonry

dan mengeluarkan izin bagi seorang Katolik untuk menjadi anggota

Freemasonry.99] John XXIII ini juga bertanggungjawab atas reorientasi

Gereja Katolik antara lain dengan mendirikan Dewan Vatikan yang para

anggotanya berasal dari tokoh-tokoh Gereja Katolik seluruh dunia.

Siapakah Paus John XXIIIdan apakah ia benar seorang Freemason atau pun
Biarawan Sion?

Sebuah film dokumenter yang diproduksi Vatikan memuat satu

kisah khusus mengenai Paus John XXIII ini. Di Indonesia, Emperor

Edutaintmen yang banyak mengedarkan film-film dokumenter tentang

Kekristenan, mengedarkan film tersebut dalam format empat keeping

VCD berjudul "The Bible: Pope John XXIII part 1dan 2" (2004). Dalam film

tersebut dikisahkan bahwa Angelo Roncalli berasal dari Desa Sotto il

Monto. Ia anak dari pasangan petani miskin Italia. Atas kebaikan

pamannya, Angelo kecil bisa menempuh pendidikan di seminari untuk

menjadi seorang pastur. Tahun 1909ia dikirim ke Bergamo, Italia, menjadi

Sekretaris Pribadi Uskup Bergamo, Radini Tedeschi yang sering dip an-

99 Michael Baigent, Leigh, dan Lincoln; The Holy Blood and The Holy Grail; hal. 186.
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dang sinis oleh para kardinal Vatikan sebagai 'Uskup Merah' karena

tindakannya yang sering memihak kaum sosialis Italia walau pun itu

berarti penentangan secara tidak langsung pada Vatikan. Bagi Angelo

Roncalli, Uskup Radini lebih dari sekadar majikan, tetapi sudah dianggap

sebagai guru sekaligus ayahnya sendiri.

Tahun 1925Pastor Roncalli diangkat oleh Vatikan menjadi uskup

dan ditugaskan di Sofia, Bulgaria. Bulgaria merupakan suatu wilayah yang
dikuasai Gereja Katolik Ortodoks yang saat itu dalam keadaan perang

dingin dengan Vatikan. Uskup Roncalli berusaha sekuat tenaga untuk
membangun hubungan yang harmonis dengan Gereja Ortodoks. Bahkan

saat gempa melanda Sofia dan menghancurkan Gereja Katolik Ortodoks,

Roncalli membantu pembangunan gereja tersebut dengan dana hasil
usahanya sendiri. Hasilnya pun kalangan Gereja Ortodoks bersikap baik

terhadap Roncalli. Vatikan tidak suka dan langsung menggantinya dengan
Mgr. Mazzoli sebagai Uskup Sofia.

Tahun 1944ia bertugas di Turki. Saat di Turki inilah Uskup Roncalli

membebaskan orang-orang Yahudi yang memenuhi sejumlah gerbong
kereta yang di tahan pihak Nazi -Jerman. Ribuan orang Yahudi selama t dari

upaya pembunuhan yang ingin dilakukan Nazi dan memberi selamat

kepada Roncalli. Salah seorang perempuan Yahudi memberikan sebuah

kalung Bintang David seraya berkata kepada Roncalli, /lYesus juga
seorang Yahudi./I Roncalli pun memberikan kalung salibnya kepada
perempuan itu seraya tersenyum.

Tahun 1958 Paus XXII meninggal. Lewat suksesi yang ketat dan

dipenuhi intrik sesama Kardinal Vatikan yang berambisi menjadi paus,

akhirnya Roncalli terpilih menjadi Paus pada tanggal28 Oktober 1958.

Setelah menjadi paus, Roncalli menyatakan bahwa dirinya kini dipanggil
dengan sebutan 'Giovanni' ('John' dalam bahasa Inggris).

Film itu tidak menyinggung satu pun keterkaitan Roncalli atau Paus

John XXIIIdengan Freemasonry dan sebagainya. Hanya saja, kejadian di

Istambul, Turki, tahun 1944,saat dia menyelamatkan ribuan orang Yahudi

dari penangkapan Nazi-Jerman itu tentu didengar oleh para petinggi

bangsa Yahudi dan kemudian 'berterimakasih' kepada Roncalli dengan

sesuatu yang tidak biasa. Kedekatan Roncalli dengan Yahudi juga
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tergambar dengan jelas tatkala saat menjadi Paus John XXIII,ia mencabut

larangan orang Katolik menjadi anggota Freemasonry. Sebelumnya, orang

orang Katolik yang ingin menjadi anggota Freemason maka ia harus

melakukannya dengan diam-diam, namun setelah Paus John XXIII

mencabut larangan itu maka kini berbondong-bondonglah orang-orang

Katolik menjadi anggota Freemasonry, tidak terkecuali para Yesuit yang
begitu patuh pada institusi kepausan, mereka juga banyak yang menjadi

anggota Freemasonry.

Apakah dengan demikian, naiknya Roncalli menjadi paus merupakan

sebuah kesuksesan program rahasia Konspirasi Yahudi Internasional

untuk menghantam dan menghancurkan Gereja dari dalam? Ajaran Kristen
sendiri berabad sebelumnya juga telah dirusak oleh Paulus yang

menciptakan InjilPerjanjian Baru, di mana ayat-ayat dalam Perjanjian Baru
ini banyak sekali yang bertentangan dengan Perjanjian Lama. Tradisi

Kekristenan juga banyak yang sesungguhnya tidak berasal dari ajaran

Yesus sendiril melainkan dari ajaran paganisme Kekaisaran Romawi yang
berasal dari Mesir hmo, ajaran Kabbalah. Apalagi di abad-20, Konspirasi

telah mengubah The Holy Bible King James Version yang dipakai di negara

negara Kristen mayoritas dunia dengan memasukan ratusan catatan kaki

dari Cyrus Scofield sehingga Injil tersebut tidak ada bedanya dengan

Talmud, penuh dengan catatan kaki yang mendukung kepentingan Zionis
Yahudi. Konspirasi telah begitu berhasil menaklukkan Gereja dari dalam

dan menjadikannya kuda tunggangan bagi kepentingannya mencapai The

New World Order. Ataukah ia, seperti dugaan banyak peneliti semisal

Baigent, diyakini anggota dari Biarawan Sion? Bukankah ketika Vatikan

menerima surat pengaduan dari Uskup Carcassonne atas kelakuan Pastor

Berenger Sauniere, Kardinal Angelo Roncalli yang datang kepada Sauniere

sebagai utusan Vatikan? Ada apa semuanya ini?

MAFIA: MAZZINI, AUTORIZZA, FURTI, INCENDI,
AVVELENAMENTI.

Perhatikan dengan seksama judul di atas. Mazzini Autorizza Furti,

[ncendi, Avvelenamenti. Sebuah kalimat singkat Italia. Ambil tiap-tiap huruf

depannya, Anda akan mendapatkan istilah yang sungguh tidak asing lagi:
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MAFIA. Kalimat Halia itu dalam bahasa Inggris tertulis: Mazzini Authorizes

Thefts, Arson, Poisoning yang memiliki arti lebih kurang sebagai "Mazzini

memberikan hak untuk mencuri, membakar, dan meracuni". Giuseppe

Mazzini, pemimpin revolusioner Halia, ternan dekat sekaligus pengganti

Adam Weishaupt dalam Illuminati, selain menjabat sebagai Grand Master

Freemasonry Haliaderajat 33rd sekaligus juga pendiri organisasi rahasia itu.

Di samping itu, Mazzini ternyata juga pendiri dari organisasi Mafia Halia

dan Gangster Sicilia-nya yang terkenal ke seantero jagat.

Singkatan MAFIA yang berasal dari Mazzini Autorizza Furti, lncendi,

Avvelenamentiberasal dari bukuAndrew Varna berjudul World Underworld

yang diterbitkan Museum Press, London (1957)halaman 58. Namun ada

juga yang mengatakan bahwa istilah 'Mafia' sesungguhnya berasal dari

sebuah kata dari Tuscany 'Maffia' (dengan dua 'f) yang memiliki arti

sebagai kemiskinan atau kesengsaraan. Ada pula yang mengatakan 'Mafia'

berasal dari kata 'Maehfil' yang konon berasal dari bahasa Arab yang
berarti perserikatan. Orang-orang Arab sendiri memang diketahui pernah
menaklukan Sisilia pad a abad ke-IX.

Lalu adakah kaitan antara Freemasonry dengan Mafia? Ronayne

dalam 'Handbook of Masonry' menulis sebuah janji seorang Mason yang
antara lain tertulis, "Kami akan melindungi dan menutup rapat-rapat segala

bentuk kejahatan yang dilakukan Saudara kami sesama Mason ... dan jika

diperintahkan untuk bersaksi atas kejahatan yang dilakukan Saudara kami sesama

Mason, lindungilah. Bahkan jika perlu, untuk membebaskannya, berilah jaminan

bagi Saudaramu itu." Ini seperti sebuah janji antara anggota Mafia.

Menelusuri sejarah Freemason dan mengkaitkannya dengan Mafia,

kita bisa merujuk pada episode Ksatria Templar, di mana para Templar

juga mempunyai kode-kode dan perjanjian yang akan melindungi

sesamanya dari segala hal yang bisa merugikan ordo tersebut. Bahkan jika

terbukti seorang Templar menyakiti atau sampai melukai Templar lainnya,
maka hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan Mahkamah Templar pun

akan sangat berat. Dalam zaman Templarlah diyakini sistem organisasi

Mafia modern menemukan bentuk. Dalam berkorespondensi misalnya,

para Templar sudah terbiasa memakai surat yang tidak setiap orang
mampu membacanya karena ditulis dengan kode-kode dan bahasa sandi.
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Selain itu, banyak hal yang dilakukan Templar seperti melakukan

pemerasan terhadap kaum bangsawan, raja, maupun gereja, hal itu juga

'diteladani' dengan baik oleh para Mafia. Ikatan kekeluargaan Templar

yang begitu erat, penghormatan terhadap yang dituakan (senioritas), dan.
juga tradisi-tradisi tertentu yang dilakukan dengan penuh penghormatan,

semua itu juga diteruskan oleh banyak organisasi Mafia sekarang ini.

Sejumlah penyelidikan atas kasus-kasus yang banyak dilakukan

Mafia Itali pernah mengungkapkan bahwa organisasi ini memiliki
keterkaitan dengan Freemasonry. Di tahun 1993,Commissione Parlamentare

d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

(CPA: Commissione Parlamentare Antimafia) dalam sebuah laporan yang

mengkaji hubungan antara Mafia dengan Politik menyatakan, " ... Komite

menemukan satll kenyataan bahwa antara Cosa Nostra (Mafia) dan institusinya

memiliki keterkaitan yang sangat besar dengan Massoneria (Freemasonry)".

Keterkaitan an tara Freemasonry dengan organisasi Mafia Italia,

Gangster Sisilia, dan meluas ke sejumlah organisasi teror lainnya seperti
Ku Klux Klan (KKK) dan sebagainya, semuanya menunjuk sosok seorang

Giuseppe Mazzini. Siapakah Mazzini ini?

Setelah Adam Weishaupt meninggal dunia pada 18November 1830

dalam usianya yang ke 82 di sebuah kota kecil bernama Gotha, Giuseppe

Mazzini menerima tongkat kepemimpinan Illuminati dari Weishaupt di

tahun 1834.Giuseppe mendengar kabar bahwa menjelang kematiannya,

Weishaupt telah bertobat dari segal a tindakannya semasa hidupnya

kepada Gereja Katolik di atas tempat tidurnya. Namunkabar ini punmasih

.simpang siur dan belum bisa dipercaya seratus persen.

Ketika masih kuliah di Universitas Genoa, Mazzini telah menjadi

tokoh Freemasonry Italia pada derajat tertinggi yang diketahui publik.
Dia bergabung dengan sebuah perkumpulan rahasia yang diistilahkan

dengan sebutan "Carbonari" yang memiliki tujuan untuk meneladani

Voltaire dan Revolusi Perancisnya, sekaligus menghancurkan Gereja

Katolik dan semua kekristenan, dan menyatukan seluruh Italia. Tahun

1831, Mazzini pergi ke Perancis di mana dia mendirikan "Perkumpulan

Pergerakan Pemuda" yang menghimpun Giovane Italy (Pemuda Italia),

Young England (Pemuda Inggris), dan sebagainya. Tahun 1837, Mazzini
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kembali ke Italia dan pada tahun 1848 memimpin revolusi melawan
Austria.

Mazzini, yang sering juga disebut sebagai "Setan Jenius dari Italy"

mencoba untuk membawa aktivitas Illuminati sampai ke Alta Vendita,

sebuah Lodge tertinggi dari Carbonari. Tahun 1860, Mazzini kembali

mendirikan sebuah organisasi bernama 'Oblonica', yang dalam bahasa latin

disebut 'Obelus', di mana dengan kelompok ini Mazzini membentuk

lingkaran dalam yang penuh kerahasiaan dan aturan yang ketat yang kini

disebut sebagai Mafia.

GiuseppeMazzini (1805-1872), Grand Master Freemasonry ltalia dan Illuminati, pemimpin revolusionerltalia,

pendiri organisasi Mafia dan GangsterSisilia.
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Seribu tahun kemudian, setelah orang-orang Normandia mengusir

orang-orang Arab dari Sisilia, mereka menciptakan suatu tatanan

masyarakat feodal. Para penguasa lokal menyewa sejumlah kriminal

untuk dijadikan penjaga atau pengawal. Peperangan di antara para tuan

tanah sering terjadi dan menelan korban, baik mereka yang berperang

maupun korban tak bersalah, padahal praktek feodalisme telah dilarang

pada tahun 1812. Kelompok-kelompok gangster tumbuh subur dan hal

ini antara lain disebabkan oleh kepentingan dari pihak tuan-tuan tanah.
Mafia sendiri berasal dari akronim dari Mazzini, Autorizza, Furti, Incendi,

dan Avvelenamenti. Sedangkan orangnya disebut Mafiosi atau Mafioso.

Akronim itu memiliki arti sebagai 'Mazzini mengizinkan untuk mencuri,

membakar, dan membunuh'. Organisasi Mafia ini kemudian mulai

menjejakkan kakinya di Amerika pada tahun 1890-an seiring dengan

dimulainya imigrasi orang-orang Italia ke daratan tersebut. Pemimpin

Mafia Italia yang melegenda, Don Vito Cascio Ferro konon menjejakkan

kakinya ke AS untuk mendirikan Black Hand, organisasi rahasia kriminal

yang berhubungan dengan Mafia Sisilia Di Amerika Serikat ini, CIA

diketahui juga pernah bekerjasama dengan kelompok Mafia Sisilia untuk

menghubungi Saudara Tua mereka di Sisilia, Itali, agar membantu

pergerakan ten tara Sekutu dalam invasi ke Sisilia dalam Perang Dunia II

di tahun 1943. Sebagai imbalannya, militer AS membolehkan Mafioso

untuk berkuasa atas sejumlah kota penting Sisilia.

Pada tahun 1859, Albert Pike (1809-1891), seorang pengacara dan

pemimpin Scottish Rite Masonry Amerika Serikat (Pike juga sering disebut

sebagai 'Sovereign Pontiff of Universal Freemasonry,' 'Prophet of

Freemasonry' dan 'Greatest Freemason of the nineteenth century'), melahirkan

sebuah gagasan untuk membentuk One World Order (Satu Pemerintahan

Dunia, New World Order) yang mana gagasan tersebut akan dijalankan

oleh Illuminati Amerika. Pike mengatakan bahwa mereka membutuhkan

sebuah partai poli tik untuk bisa berlaga di dunia, dengan kedok

perdamaian. Pike menyatakan, segala cara akan ditempuhnya,

. " ... dengan corong media massa kita dan pena, dengan seluruh

organisasi kita baik yang terbuka maupun yang tertutup, dengan pundi-
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pundi uang yang kita kuasai, dan jika perlu, dengan pedang dan
peperangan ... "

Karena Mazzini mengobarkan revolusi di Eropa, Illuminati pun

memilih memimpin ini semua dari bawah tanah. Pike mendirikan Supreme

Council (Mahkamah Agung) di Charleston, South Carolina; Roma, Italy

(dipimpin Mazzini); London, England (dipimpin Palmerston); dan Berlin,

Jerman (dipirnpin Otto von Bismarck). Dia juga membentuk 23 Dewan

Bayangan di di tempaHempat strategis di seluruh dunia, termasuk lima

Direktori Pusat (Grand Central Directories) di Washington, DC (Amerika

Utara), Montevideo (Amerika Selatan), Naples (Eropa), Kalkutta (Asia),

dan Mauritius (Afrika), yang mana mereka antara lain bertugas

menyuplaiu data-data dan informasi yang diperlukan. Seluruh cabang dan
jaringan Illuminati ini berpusat pad a satu Markas Besar rahasia di mana
Illuminati berasal.

Antara Mazzini dan Albert Pike, keduanya sering berkorespon

densi. Beberapa surat keduanya yang diketemukan pada tahun 1949,yang

an tara lain berisi konsep tentang ketiga perang dunia dan dua revolusi.

Perang Dunia Pertama telah memunculkan rezimkomunis-atheis Rusia dan

menghancurkan kekaisaran Rusia. Perang Dunia Kedua yang diawali

dengan peperangan antara Inggris dengan Jerman, telah menghancurkan

Naziisme, dan kemudian menjadi sebab utama, alasan penting, untuk
memunculkan suatu negara Zionis-Yahudi (Israel) di Tanah Palestina.

Perang Dunia Pertama dan Kedua telah selesai dan telah mencapai tujuan
yang digariskan.

Untuk Perang Dunia Ketiga, yang diawali dengan agresi besar

besaran Zionis-Israel terhadap negara-negara Arab, yang mana akan

menghancurkan beberapa di antaranya akan menghantarkan dunia

kepada suatu konflik puncak yang memanas yang sangat kompleks

sehingga dunia akan mengalami suatu keadaan kacau yang tiada pernah

terjadi (chaos) dan akhirnya semua itu akan tertolong dengan hadirnya •

secara terus terang Illuminati sebagai New World Order, satu-satunya
penguasa dunia.
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P-2, MAFIA DAN MOSSAD

Keterkaitan Mafia dengan Freemasonry juga menarik minat Harun

Yahya. Dalam bukunya "The Knights Templars"lOOl, peneliti Turki ini

mengisahkan investigasi yang dilakukan dua jaksa penuntut dari Milan,

Italia, pada bulan Maret 1981. Kasus yang tengah diselidiki adalah kasus

penculikan bohong-bohongan di tahun 1979 yang menyebabkan

'hilangnya' seorang bankir internasional kelahiran Sisilia,bernama Michele

Sindona, penasehat keuangan Tahta Suci Vatikan dan yang juga diketahui

memiliki jaringan ke sejumlah organisasi Mafia. Dua jaksa penuntut umum

itu menemukan suatu hal yang amat menarik. Ketika Sindona tengah dalam

persembunyiannya di kota Palermo, Sisilia, Sindona kemudian diketahui

kabur ke Arezzo, sebuah kota yang berjarak 600mil di utara, dan kemudian
bertemu dengan pengusaha tekstil bernama Licio Celli.

Tentu saja, Celli kemudian ikut diperiksa atas raibnya Sindona.

Tanggal17 Maret 1979,petugas kepolisian Itali menggerebek kantor Celli
dan menemukan 962 daftar nama. Ini bukan daftar nama biasa, melainkan

sebuah daftar keanggotaan dari The Propaganda Due Masonic lodge-yang

biasa disingkat P2, yang mana Licio Celli menjadi Crand Masternya. Isi

nama-nama itu sungguh membuat pihak berwenang Italia terkejut bukan

kepalang, karena berisi nama-nama orang penting dan berpengaruh di

negeri itu, yang antara lain berisi nama-nama tiga orang menteri, 43

anggota parlemen, beberapa Laksamana, pimpinan dari Dinas Intelijen,

ratusan birokrat dan diplomat puncak, sejumlah kepala kepolisian Italia

yang memegang kendali atas kota-kota besar negara itu, para pengusaha

terkenal dan bankir ternama, pemimpin dari harian Italia Carriere della Sera,

dan 24 jurnalis kawakan Italia, baik yang bekerja di media cetak maupun
yang ada di televisi. Di antara nama-nama tersebut, nama Michele Sindona

ada di sana. Nama lainnya adalah nama seorang bankir Italia, Roberto

Calvi, yang beberapa waktu lalu ditemukan tewas tergantung di sebuah

jembatan di London dalam posisi tubuh yang tidak lazim, seperti usai

100 Harun Yahya; The Knights Temp/ars; Tentang keterkaitan Freemasonry dengan Mafia, dalam buku itu
dimuat dalam Bab 3 "Templars, Revolutions, Murders, and the Mafia" di lima subjudul: An Inside
Account of Jack The Ripper, Propaganda Due (P-2) , The P-2' s Secret Lodge and Strange Rituals, P-2 and
Mossad, dan After P-2 - P-3?
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menjalani suatu ritual Masonik. Lokasi itu sendiri berada tak jauh dari

sebuah gereja tua abad pertengahan di mana dahulu digunakan sebagai
salah satu mark as para Templar.

Penyelidikan lebih lanjut menemukan fakta bahwa ke-962 anggota

lodge Masonik itu ternyata dibagi menjadi 17sel yang antara satu dengan

yang lainnya, antara sel satu dengan sellainnya, tidak saling mengenal.

Hanya Crand Master Lucio Celli yang mengetahui semua anggotanya.

Lucio Celli sendiri merupakan seorang militan yang ikut bertempur dalam

Perang Sipil Spanyol mendukung kaum fasis yang dipimpin Benito

Mussolini. Setelah itu Celli melakukan perjalanan ke Argentina dan

menemui sahabatnya, Presiden Juan Peron. Hasil penyelidikan yang

dilakukan aparat penegak hukum Italia terpaksa dilakukan dengan sangat
hati-hati dan ekstra rahasia.

Dari penyelidikan inilah ditemukan bukti bahwa P-2 memainkan

andil besar di dalam segal a kekisruhan, peristiwa kriminal, pencucian

uang, dan korupsi yang tidak ada habisnya di Italia. Bahkan Lodge

Masonik itu juga diketahui berdiri di belakang para Mafia Italia. P-2
bahkan diketahui juga menjalinkoneksi dengan Vatikan dan CIA. Michele

Sindona sendiri, yang juga membunuh seorang pengacara Italia dan

kejahatan perbankan lainnya seperti menyebabkan bangkrutnya Franklin

National Bank AS, sebenarnya telah ditangkap di Amerika dan dijatuhi

vonis hukuman 25 tahun. Namun karena pihak berwajib Italia juga

mencarinya dan kemudian sesuai dengan perjanjian ekstradisi yang baru

dimiliki AS-Italia, maka pihak berwenang Amerika pun menerbangkan
Michele Sindona ke penjara di Italia. Di dalam penjara, Sindona kemudian

ditemukan telah meninggal dunia dengan secangkir kopi yang sudah

diminum setengahnya. Diduga kuat, kopi itu sebelumnya sudah dibubuhi

racun mematikan. Lucio Celi sendiri juga ditangkap. Dia dijatuhi vonis
hukuman penjara selama 12 tahun.

P-2 sendiri kemudian juga diketahui memiliki jaringan dengan

Mossad, dinas intelijen Zionis-Israel. Sejumlah orang terkenal yang

diketahui memiliki hubungan dengan P-2 adalah Henry Kissinger,
Edmond de Rothschild, dan David Rockefeller. Jurnal Italia, Panorama,

menulis bahwa Ellie de Rothschild-lah orang yang mendalangi
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penggantungan bankir Italia bernama Roberto Calvi di jembatan London.
Keterkaitan P-2 dengan Mossad dan sejumlah nama terkenal dunia juga

dipaparkan oleh Victor Otrovsky dalam buku "The Other Side of Deception"

(1994),yang menyusul buku Victor lainnya yang juga menggegerkan "By

Way of Deception ". Ostrovsky menulis bahwa Licio Gelli merupakan kaki

tang an Mossad di Italia. Hingga kini, Mafia sebagai salah satu organisasi

layar Freemasonry di Italia, dan juga di belahan bumi lainnya seperti
Amerika Serikat, terus bekerja dan menjalin hubungan dengan orang

orang berpengaruh dunia, apakah itu politikus, pengusaha, penguasa,

wartawan senior dunia, artis top, dan sebagainya.

Dihitung dari sudut finansial, bisnis Mafia merupakan bisnis yang

mampu mengeruk keuntungan raksasa melebihi yang bisa dikeruk oleh

gabungan perusahaan multitransnasional sekali pun seperti General
Motors, Exxon, Ford, General Electric, dan U.s Steel bersama-sama. Sebab

itu, walau pun di permukaan para penguasa kelihatannya bersama-sama

memerangi kegiatan yang satu ini, namun secara diam-diam banyak

penguasa yang rela menjadi pelindung dari Mafia. Zionis-Israel sebagai

'negara' teroris, pengejawantahan dari 'negara' yang berasaskan ideologi
Kabbalah dan Talmud, diyakini mengeruk banyak uang haram dari bisnis

kotor ini untuk membangun industri militernya.[]
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UNITED STATE OF MASON

Di muka kita sudah mengupas ten tang kiprah Konspirasi Yahudi

Internasional-apakah itu masih bernama Biarawan Sion, Ksatria Templar,

maupun Freemasonry-di daratan Eropa. Padahal, kiprah Freemasonry
di Amerika Serikat sebenarnya tidak kalah penting. Bahkan di Amerika

Serikat inilah, Freemasonry berkembang-biak dengan amat bebas, amat

cepat, dan aman. Amerika Serikat merupakan satu negara yang disengaja

didirikan untuk dijadikan basis bagi kegiatan Konspirasi Yahudi
Internasional. Pernyataan ini tidaklah berlebihan jika kita melihat sejarah

negara itu, siapa yang mendirikan, untuk apa, dan bagaimana lambang
lambang negara yang merupakan dasar filosofi negara tersebut. Dan di

abad ke-21, hal itu terbukti, Amerika Serikat telah menjadi semacam
bumper utama bagi seluruh kegiatan kaum Zionis di seluruh dunia, terlebih

khusus Zionis-Israel. Bagaimana semua ini berproses?

SALIB TEMPLAR COLUMBUS

Rene d' Anjou (Rene dari Anjou) adalah seorang Nautonnier atau
Grand Master Biara Sion periode tahun 1418-1480. Ia meneruskan

kepemimpinan ordo tersebut setelah Grand Master sebelumnya, Nicolas

Flamel meninggal dunia pada tahun 1418.Sesuai dengan tradisi Biara Sian,

maka sebelum meninggal Flamel telah menunjuk Rene sebagai

penggantinya. Di masa kepemimpinan Rene, lahirlah seorang bayi dari
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pasangan Katolik berdarah Italia-Spanyol-Dominico Colombo dan
Suzanna Fontanarossa-yang diberi nama Cristoforo Colombo di kota

pelabuhan Genoa, Italia, pada tahun 1451. Oleh sejarah, nama Italia itu

dieja ke dalam bahasa Inggris menjadi: Christopher Columbus.

Tentang sosok Rene, The Holy Blood and The Holy Grail (1982)

mendeskripsikan sebagai, " .. .lebih suka berada di istana daripada di luar

istana dan berpotensi menjadi sosok pahlawan. Ia adalah seorang lelaki

yang hidupnya diperuntukkan bagi mas a mendatang, mengantisipasi

pangeran-pangeran Italia di zaman pencerahan (Renaissance). Ia juga

seorang yang rajin menulis, bukunya mencerahkan. Ia merangkai puisi dan

alegori mistis ... Rene juga mendalami tradisi esoteris, dan di istananya ada

seorang ahli astrologi Yahudi, Kabalis, dan ahli fisika bernama Jean de

Saint Remy, kakek dari Nostradamus."IOI]

Pada tahun 1472, saat masih berusia 21 tahun, Columbus telah

dipercaya untuk mengomandani satu ekspedisi kapal pribadi ke Tunisia
Afrika Utara. Dalam periode inilah Columbus berhubungan baik dengan

Rene d' Anjou. Dalam The Holy Blood and the Holy Grail bahkan dikatakan

bahwa Rene pernah menggaji Columbus, yang memiliki arti bahwa

Colombus pernah menjadi salah satu 'orang suruhan' dari Rene d' Anjou.
Columbus sendiri menikah di tahun 1478 dengan Felipa Perestrello e

Moniz, puteri seorang pelarian Ksatria Templar di Portugis bernama
Bartolomeo Perestrello. Antara Columbus dengan mertuanya itu terjalin

hubungan yang kuat dan Colombus dipersilahkan mengakses peta dan

buku harian mertuanya itu. Walau tidak disebutkan secara jelas dalam

sejarah, Columbus diyakini juga merupakan anggota dari Ksatria Kristus

(Kinghts of Christ), sebuah ordo yang didirikan pelarian Templar di
Portugis dan sekitarnya, seperti halnya Vasco da Gama yang senantiasa

memakai kalung Salib Templar dalam berbagai gambar dirinya.

Bisa jadi, kedekatannya pada Rene telah membawa lelaki ini dikenal

di kalangan para bangsawan dan pihak kerajaan sejumlah kerajaan Eropa.
Pad a tahun 1486,Columbus mengirim surat kepada Ratu Isabella I, Ratu

dari Castile, Spanyol, memohon bantuan agar sudi mendanai satu...........
101 Michael Baigent, Leigh, dan Lincoln; The Holy Blood and the Holy Grail; hal. 156.
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ekspedisi untuk mencari jalur terpendek ke selatan guna mencari rempah

rempah dan emas, lewat jalur Barat yang tidak pernah dilalui pel aut mana

pun. Tahun 1492, Ratu Isabella I baru menyetujuinya dan memberi

Columbus tiga buah kapallaut yang diberi nama Nina, Pinta, dan Santa

Maria, logistik, awak kapal, dan juga prosentasi pembagian kekayaan jika

ekpedisi tersebut berhasil. Pada tanggal3 Agustus 1492, ekspedisi ini

berangkat dari Palos de la Frontera, Spanyol. Columbus naik di atas kapal

Santa Maria dengan 40 lelaki dewasa sebagai awak kapal. Sedangkan kapal

Nina dan Pinta diawaki sekitar 20 hingga 30 lelaki. Ratu Isabela dan Raja

Ferdinand V melepas ekspedisi pertama Columbus ini di pelabuhan Palos

de la Frontera. Berlayarlah tiga buah kapal tersebut menuju suatu benua

banI. Columbus berlayar di bawah bendera Salib Templar, yang tercetak

besar-besar di layar utama di tiga buah kapalnya.

Sehari sebelum dilepas Ratu Isabella I dan King Ferdinand, secara

kebetulan pada tanggal2 Agustus 1492, lebih dari 300 ribu orang Yahudi

diusir dari Spanyol. Keesokan harinya, beberapa orang Yahudi ikut dalam

ekspedisi Columbus, di antaranya Louis Torres, Alonzo de la Calle,

Marco,Gabriel Sanchez, dan Bernal. Di dalam istana King Ferdinand

Surat Columbus kepada Ratu Isabella I (sumber: Encarta EncyciopediaMultimedia, 2004)
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sendiri ada sejumlah 'Marranos' atau orang-orang Yahudi yang masuk

Katolik (karena paksaan Dewan Inkuisisi) yang berpengaruh. Mereka

antara lain Luis de Santagel, saudagar Venesia yang bertugas sebagai
pemungut pajak bagi kerajaan, Gabriel Sanchez yang menjadi bendahara

kerajaan, dan Juan Cabrera yang menjadi penasehat kerajaan. Sesaat
setelah surat Columbus sampai di tangan Ratu Isabella, ketiga pejabat

istana ini terus mengingatkan Sang Ratu bahwa kekayaan kerajaan akan

cepat habis bila harta baru tidak ditemukan, dan Columbus akan

menemukan harta banyak yang bisa memperkaya kerajaan. Setelah bujuk

rayu itu berjalan cukup lama, akhirnya Sang Ratu terpengaruh bahkan
menggadaikan banyak perhiasannya untuk membiayai ekspedisi
Columbus.

Folo diri ChrislopherColumbus.
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Pada tang gal 12 Oktober 1492, Columbus mendarat di Waiting

Island, Bahama. Lalu ke pulau Kuba dan Hispaniola. Dan kembali ke

Spanyol. Setahun kemudian, Oktober 1943 dengan 17 kapal Columbus

kembali berlayar. Misinya kali ini adalah membangun tempat-tempat

perdagangan dan koloni. Ikut dengannya beratus-ratus imigran Spanyol

yang banyak di antaranya orang-orang 'Marranos' yang merasa tidak
bebas menjalankan ritual keyakinan Yahudinya di Spanyol sehingga
mereka memilih 'tanah baru'.

Dalam ekspedisi kedua, Columbus 'menemukan' kepulauan Puerto

Rico, Virgin Island, dan Antilla. Barulah pada pelayaran ketiga tahun 1498

Columbus mendarat di Amerika dan Trinidad. Dua orang sahabatnya

Yahudi Columbus, Luis de Santa gel dan Cariel Sanchez diberi hak-hak

istimewa oleh Columbus di daerah koloninya. Namun Bernal

mengkhianati Columbus dan menghasut pemberontakan hingga

Columbus kembali ke Spanyol. Benua baru ini pun tidak dinamakan

Columbus, tetapi Amerika, yang diambil dari nama seorang pelaut Italia,
Amerigo Vespucci, yang menyatakan bahwa benua baru yang ditemukan

Columbus bukan Asia. Columbus meninggal pada tahun 1506 dalam
keadaan miskin.

Sesungguhnya, Columbus bukanlah orang Eropa pertama yang

menjejakkan kaki di Amerika. Pada tahun 1269, Ksatria Templar yang

berpusat di Yerusalem diyakini telah melakukan hubungan komersial
dengan bangsa Indian sebagai penduduk asHAmerika dengan mengimpor

perak dari Meksiko.102] Bisajadi, perkenalannya pada benua Amerika inilah

yang menyebabkan para Templar tersebut telah mengenal tumbuhan lidah
buaya dan jagung yang tumbuh di Amerika, yang kemudian dipahatkan

di Rosslyn Chapel. Pada tahun 1446saat kapel itu dibuat, kedua tanaman

tersebut belum ada di Eropa. J adi, sebenarnya para Templarlah, orang

Eropa yang pertama kali menjejakkan kakinya di Amerika, bukan
Columbus.

Setelah ditemukan, orang-orang Yahudi melakukan imigrasi besar

besaran ke Amerika Selatan, terutama Brazil. Louis Torres menetap di

]02 Baigent; Ibid; hal. 79.
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Kuba dan membuka perkebunan tembakau yang kemudian diekspor ke

Eropa dan mancanegara sehingga sekarang ia dikenal sebagai 'Bapak
Tembakau'. Tak lama kemudian terjadi perang antara Brazil dengan

Belanda. Peperangan ini membuat kaum Yahudi di Brazil tidak merasa

aman dan mereka kemudian pindah ke Nieuw Amsterdam, sebuah koloni

Belanda yang terletak di Amerika Utara.

Gubernur Jenderal Pieter Stuyvessant yang berkuasa di Nieuw

Amsterdam mengetahui imigrasi orang-orang Yahudi di wilayahnya.

Stuyvessant sendiri tidak menyukai kehadiran orang-orang Yahudi.
Namun akibat campur tangan pemodal Yahudi internasionat Stuyvessant

akhirnya mengalah dan membolehkan mereka tinggal di koloninya. Walau
demikian terhadap orang-orang Yahudi itu, Stuyvessant memberlakukan

sejumlah persyaratan. Di antaranya, orang-orang Yahudi tidak boleh

menjadi ambtenaar (pegawai pemerintah) dan juga dilarang berdagang
komoditas tertentu. Hal ini menjadikan saudagar-saudagar itu memutar

otak untuk bisa menghasilkan uang. Saat itu, di kota baru ini juga terdapat

banyak imigran Eropa yang miskin, pakaiannya lusuh dan bahkan jarang

yang diganti. Akhirnya para saudagar Yahudi ini membuka sebuah usaha

baru yang sebelumnya belum di kenaI oleh dunia: berdagang pakaian

bekas. Dan ini ternyata laku keras.

Maulani mencatat, "Adalah masyarakat Yahudi yang pertama kali

menjadikan pakaian bekas sebagai komoditas perdagangan di dunia.

Bisnis itu di kemudian hari mereka kembangkan ke industri pakaian

murahan, yang kini dikenal dengan jenis pakaian 'jeans' dan 'denim' yang

semula terbuat dari bahan kain layar (terpal) yang murah, kua t, serta tahan

lama, yang terutama sekali cocok bagi pekerja di daerah pedalaman
Amerika Serikat. Salah satu nama yang kesohor hingga kini adalah Strauss

Levi. Orang-orang Yahudi adalah pedagang pertama di dunia yang

memperdagangkan apa saja dari barang-barang bekas, mereka adalah

kaum pemulung pertama di dunia."103]

Nieuw Amsterdam pun menjadi pusat perdagangan pakaian bekas

yang dilakukan para saudagar Yahudi. Orang-orang Yahudi menamakan

103 Z.A. Maulani; Zlonlsme. Gerakan Menaklukan Dunla; hal. 150.
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kota tersebut sebagai The New Yerusalem. Tak sampai setengah abad

kemudian Inggris merebut koloni itu dan mengganti nama Nieuw

Amsterdam dengan New York. Hingga sekarang, New York menjadi kota

dan negara bagian dengan konsentrasi orang Yahudi terbesar di seluruh
Amerika Serikat. Bahkan New York mencatat sebagai kota dengan jumlah

pend ud uk terpada t di seluruh Amerika Serika t. Saat berlangsung Revolusi

Amerika saja, jumlah mereka ditaksir sekitar empat ribu jiwa. Setengah

abad kemudian jumlahnya membengkak menjadi 3,3 juta jiwa. Orang

orang Yahudi sudah terlibat dalam Perang Kemerdekaan Amerika

melawan Inggris. Namun seperti yang sudah-sudah, Tentara Konstinental

di bawah pimpinan Jenderal George Washington mendapat bantuan dana

perang dari para saud agar Yahudi Amerika, sedangkan Rothschild
mengucurkan bantuan kepada pihak Inggris. Dan yang menang perang,

lagi-lagi Yahudi.

GERBANG BERNAMA DOLLAR

Ketika negara Amerikat Serikat belum terbentuk, dan bahkan

Inggris belum menjadikan Amerika sebagai koloninya, orang-orang
Yahudi telah ada di sana dan membantai penduduk asli Indian. Sarna

seperti yang dilakukan Zionis-Yahudi yang memenuhi Tanah Palestina

dan membunuhi penduduk aslinya, Muslim Palestina. Christopher

Columbus berlayar di bawah Salib Templar atas dana Pemodal Yahudi,
Columbus juga beristerikan seorang puteri Templar, dan awaknya banyak

yang Yahudi. Tak heran, tidak lama setelah Columbus menjejakkan

kakinya di Amerika, orang-orang Yahudi Spanyol dan kemudian disusul
dengan Yahudi-Yahudi lainnya melakukan imigrasi memenuhi tanah

Amerika, dan mengusir atau membantai penduduk aslinya, suku Indian.

Jika saja sejarah benar-benar sebuah paparan yang jujur tentang masa

lampau, maka saat ini kita akan menyebut ekspedisi Columbus sebagai

ekspedisi perampok dan pembunuh. Demikian pula para imigran Eropa

yang datang dan mendirikan koloni di Amerika. Sejarah tidak pernah

mencatat, seberapa banyak orang-orang Indian yang menemui ajal

dibunuh oleh orang-orang Eropa yang mendarat di sana. Namun sejarah

ternyata bukan paparan jujur tentang masa lampau, tapi kisah para
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pemenang, yang tentu saja merasa benar sendiri. Hal ini diabad ke-21

diteruskan oleh kelompok Zionis-Israel dan juga kaum Hawkish di

Amerika Serikat yang memiliki semboyan "Mighty is the Right" atau
Kekuatan adalah Kebenaran.

Jauh sebelum negara Amerika Serikat terbentuk, para Mason telah

berada di daratan ini. Ketika Amerika masih menjadi 13 koloni Inggris,

Benjamin Franklin mengunjungi London dan menemui sejumlah pemodal

Yahudi berpengaruh di sana. Dalam pertemuan yang dicatat dalam

Dokumen Senat Amerika halaman 98 butir 33 yang ditulis oleh Robert L.

Owen, mantan kepala komisi bank dan keuangan Kongres AS, dilaporkan

bahwa wakil-wakil perusahaan Rothschild di London menanyakan

kepada Benjamin Franklin hal-hal apa saja yang bisa membuat

perekonomian koloni Amerika itu bisa maju.

Franklin yang masih menjadi anggota Freemasonry Inggris

menjawab, "Masalah itu tidak sulit. Kita akan mencetak mata uang kita

sendiri, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh industri yang kita
miliki." Rothschild segera saja mencium kesempa tan besar untuk mengguk

untung di koloni Inggris ini. Namun sebagai langkah awat hak untuk

mencetak uang sendiri bagi koloni di seberang lautan tersebut masih

dilarang oleh Inggris. Seperti yang sudah kita singgung di muka, bank

sentral Inggris dan seluruh sendi perekonomian Inggris saat itu sudah

dikuasai sepenuhnya oleh para pemodal Yahudi.

Amshell Mayer Rothschild sendiri saat itu masih sibuk di Jerman

mengurus bisnisnya, yang salah satu cabang usahanya adalah

mengorganisir tentara bayaran (The Mercenaries) Jerman bagi Inggris untuk

menjaga koloni-koloni Inggris yang meluas melampaui Eropa. Usulan
mencetak mata uang sendiri bagi Amerika, lepas dari sistem mata uang

Inggris, akhirnya tiba di hadapan Rothschild. Setelah memperhitungkan

segala laba yang akan bisa diperoleh, demikian pula dengan penguasaan

politisnya, maka Rothschild akhirnya menganggukkan kepalanya. Dengan

cepat lahirlah sebuah undang-undang yang memberi hak kepada

pemerintah Inggris di koloni Amerika untuk mencetak mata uangnya

sendiri bagi kepentingan koloninya tersebut. Seluruh asset koloni Amerika

pun dikeluarkan dari Bank Sentral Inggris, sebagai pengembalian deposito
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sekaligus dengan bunganya yang dibayar dengan mata uang yang baru.

Hal ini menimbulkan harapan baru di koloni Amerika. Tapi benarkah

demikian? Dalam jangka waktu setahun ternyata Bank Sentral Inggris

-lewat pengaruh pemodal Yahudi-menolak menerima pembayaran lebih

dari 50% dari nilai mata uang Amerika, padahal ini dijamin oleh undang

undang yang baru. Dengan sendirinya, nilai tukar mata uang Amerika pun

anjlok hingga setengahnya. " ... Masa-masa makmur telah berakhir, dan

berubah menjadi krisis ekonomi yang parah. Jalan-jalan di seluruh koloni

tersebut kini tidak lagi aman," demikian paparan Benjamin Franklin yang
tercatat dalam Dokumen Kongres AS nomor 23.

Belum cukup dengan itu, pemerintah pusat Inggris memberlakukan

pajak tambahan kepada koloninya tersebut yakni yang dikenal sebagai

Pajak Teh. Keadaan di koloni Amerika bertambah buruk. Kelaparan dan

kekacauan terjadi di mana-mana. Ketidakpuasan rakyat berbaur dengan

ambisi sejumlah politikus. Situasi makin genting. Dan tangan-tangan yang

tak terlihat semakin memanaskan situasi ini untuk mengobarkan apa yang

telah terjadi sebelumnya di Inggris dan Perancis: Revolusi.

Sejarah mencatat, bentrokkan bersenjata antara pasukan Inggris

melawan pejuang kemerdekaan Amerika Serikat terjadi pada tanggal19

April 1775.Jenderal George Washington diangkat menjadi pimpinan kaum
revolusioner. Selama revolusi berlangsung, Konspirasi Yahudi

Internasional seperti biasa bermain di kedua belah pihak. Yang satu

mendukung Inggris, memberikan utang dan senjata untuk memadarnkan

'pemberontakan kaum revolusioner', sedangkan satu pihak lagi

mendukung kaum revolusioner dengan uang dan juga senjata. Tangan

tangan Konspirasi menyebabkan Inggris kalah dan pada 4 Juli 1776,

sejumlah tokoh Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya.

Merdeka secara politis ternyata tidak menjamin kemerdekaan

penuh secara ekonomis. Kaum pemodal Yahudi dari Inggris masih saja
merecoki pemerintahan yang baru saja terbentuk. Rothschild dan seluruh

jaringannya tanpa lelah terus menyusupkan agen-agennya ke dalam tubuh

Kongres. Dua orang agen mereka, Alexander Hamilton dan Robert Morris

pada tahun 1783berhasil mendirikan Bank Amerika (bukan bank sentral),

sebagai 'wakil' dari Bank Sentral Inggris. Melihat gelagat yang kurang
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baik, Kongres membatalkan wewenang Bank Amerika untuk mencetak

uang. Pertarungan secara diam-diam ini berlangsung amat panas. Antara

kelompok pemodal Yahudi dengan sejumlah tokoh Amerika, yang

herannya banyak pula yang merupakan anggota Freemasonry, untuk

menguasai perekonomian negara yang baru ini.

Thomas Jefferson menulis surat kepada John Adams, "Saya yakin

sepenuhnya bahwa lembaga-Iembaga kwangan ini lebih berbajzaya bagi

kemerdekrzan kita daripada serbuan pasukrzn mllsuh. Lembaga kezwngnn itu juga

telah me/ahirkan sekelompok aristocrat kaya yang kekuasaannya mengancam

pemerintah. Menurut hemat saya, kita wajib meninjau hak mencetak mata uang

bagi lembaga kwangan ini dan mengembalikan wewenang itu kepada rakyat

Amerika sebagai pihak yang paling berhak." Para pemodal Yahudi pun marah

bukan main mengetahui surat ini. Nathan Rothschild secara pribadi
mengancam Presiden Andrew Jackson akan menciptakan kondisi Amerika

yang lebih parah dan krisis berkepanjangan. Tapi Presiden Jackson tidak

gentar. "Anda sekalian tidak lain adalah kawanan perampok dan ular.

Kami akan menghancurkan kalian, dan bersumpah akan menghancurkan
kalian semua!"104]

Pemodal Yahudi benar-benar marah sehingga mendesak Inggris

agar menyerbu Amerika dan terjadilah perang pada tahun 1816.William
Guy Carr telah merinci kejadian demi kejadian ini dengan sangat bagus.

Presiden Abraham Lincoln sendiri pada malam tanggal14 April 1865

dibunuh oleh seorang Yahudi bernama John DickIes Booth. Konspirasi

memerintahkan pembunuhan ini karena mengetahui bahwa Presiden

Lincoln akan segera mengeluarkan sebuah undang-undang yang akan

menyingkirkan hegemoni Konspirasi terhadap Amerika. Si pembunuh

Lincoln, DickIes Booth, berhubungan dengan Yahuda B. Benjamin,

seorang agen Rothschild di Amerika. Booth sendiri tertangkap dan

dihukum, sedangkan pihak Konspirasi tetap aman. Bagi yang tertarik

mendalami mas a-mas a awal berdirinya negara Amerika Serikat,

pertarungan antara pihak Kongres-Nasionalis dengan para pemodal

Yahudi Internasional dalam menguasai perekonomian AS hingga The

'(}I William Gur Carr; Yahudi Mengenggam Dunia; eeL3, hal. 121.
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Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika berdiri, yang lucunya dimiliki

oleh swasta bukan pemerintah, bisa membaca buku William Guy Carr

yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit

Pustaka Alkautsar berjudul "Yahudi Menggenggam Dunia", sebuah buku

lagi yang juga saya rekomendasikan adalah The Creature From Jekyll Island:

A Second Look at the Federal Reserve (American Opinion Publishing, Inc; 1994)

karya Edward Griffin, yang edisi Indonesianya telah diterbitkan oleh Esok

Press dengan judul "Serial The Fed 1:Monster dari Jekyll Island, Sebuah Studi

Mendalam Tentang The Federal Reserve" yang didistribusikan oleh LSM
PaRaMo Dalam kedua buku tersebut, kita akan bisa memahami bahwa

sesungguhnya bangsa Amerika sekarang ini telah menjadi kuda

tunggangan, sedang dijajah, oleh satu kekuatan bayangan yang disebut

Konspirasi Yahudi Internasional. Bahkan kita akan mendapat kesimpulan

yang kuat dan mengagetkan: Negara Amerika Serikat serta seluruh

warganegara dan asset-asetnya sebenarnya milik dari The Federal
Reserve.

Dalam salah satu kertas presentasinya, Prof. Richard Claporth

menguraikan sebab-sebab kebangkrutan pemerintah Amerika Serikat

berjudul "U.S Government Bankruptcy Proceedings".1051 Walau hanya berisi

pokok-pokok peristiwa, namun makalah tersebut sangat penting untuk

diketahui. Inilah salinannya:

- Sebelum tahun 1913,pemerintah Amerika memperoleh dana dari tarif

impor. Pada saat itu belum ada pajak dikenakan pada warganegara.

Mata uang Amerika dibuat dari logam asli atau yang bisa dihargai/

dikembalikan sebagai logam -dikenal sebagai "uang asli".

-- Pad a tahun 1913 para bankers memutuskan bahwa telah terjadi

kekurangan mata uang di Amerika dan pemerintah Amerika tidak bisa

menerbitkan mata uang lagi karena semua emas cadangannya telah

terpakai.

- Agar ada sirkulasi tambahan uang, kelompok orang mendirikan satu

bank yang dinamakan "The Federal Reserve Bank of New York".

H~ Makalah kecil ini dipresentasikan dalam salah satu pertemuan rutin Smart Leadership Institute (Smart/ist),
Kuningan, Jakarta, tahun2003.
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- Kemudian Federal Reserve Bank di New York menjual stock yang
dimiliki dan dibeli oleh mereka sendiri senilai US$ 450.000.000melalui

bank-bank sebagai berikut:

- Rothschild Bank of London

- Rothschild Bank of Berlin

- Warburg Bank of Hamburg

- Warburg Bank of Amsterdam (Keluarga Warburg mengontrol

German Reichsbank bersama Keluarga Rothschild)

- Israel Moses Seif Bank of Italy

- Lazard Brothers of Paris

- Citibank

- Goldman & Sach of New York

- Lehman & Brothers of New York

- Chase Manhattan Bank of New York

- Kuhn & Loeb Bank of New York.

- Karena bank-bank tersebut mempunyai cadangan emas yang besar,

maka bank tersebut dapat mengeluarkan mata uang yang dengan

jaminan emas tersebut dan mata uang tersebut disebut "Federal

Reserve Notes". Bentuknya sarna dengan mata uang Amerika dan

masing-masing dapat saling tukar.

- Untuk membayar bunga, pemerintah Amerika menciptakan income-tax.

Jadi sebenarnya warganegara Amerika membayar bunga kepada

Federal Reserve. Income tax dimulai tahun 1913,pada tahun yang sarna

Federal Reserve Bank didirikan. Seluruh income tax yang terkumpul

dibayarkan ke Federal Reserve sebagai bunga atas pinjaman.

- Awal tahun 1929, Federal Reserve berhenti menerima uang emas

sebagai bayaran. Yang berlaku hanya 'uang resmi'. Federal Reserve

mulai menarik uang kertas yang dijamin emas dari sirkulasi dan.

menggantinya dengan 'uang resmi'.

- Sebelum tahun 1929berakhir, ekonomi Amerika mengalami malapetaka

(dikenal dengan masa 'Great Depression').
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- Tahun 1931, Presiden Amerika Hoover mengumumkan kekuarangan

budjet sebesar US$ 902.000.000.

- Tahun 1932 Amerika menjual emas senilai US$ 750.000.000 yang

digunakan untuk menjamin mata uang Amerika. Ini sarna dengan

'penjualan likuidasi' sebuah perusahaan bermasalah. Emas yang

dijual ini dibeli dengan potongan (discount rates) oleh bank

internsional/bank asing (persis keadaannya seperti di Indonesia

sekarang ini), dan pembelinya adalah pemilik Federal Reserve di
New York.

- Presiden Roosevelt mengalahkan Presiden Hoover di tahun 1932. Dalam

sambutannya ia mengatakan, "Satu-satunya hal yang harus kita
takutkan adalah ketakutan itu sendiri."32

-- Roosevelt melakukan serangkaian keputusan untuk melakukan

reorganisasi pemerintahan Amerika sebagai suatu perusahaan.

Perusahaan ini kemudian mengalami kebangkrutan. Amerika bangkrut

karena tidak bisa membayar bunganya akibat berhutang kepada
Federal Reserve.

- Akibat bangkrutnya Amerika, maka bank-bank yang merupakan

pemilik Federal Reserve sekarang memiliki SELURUH Amerika,

termasuk warganegaranya dan asset-assetnya.

- Negara Amerika bentuknya adalah anak perusahaan Federal Reserve.

- Seminggu kemudian, di Parle men, dilakukan tuntutan impeachment

terhadap anggota-anggota dari Dewan Federal Reserve, kebanyakan

agen-agen Federal Reserve dan para manajer dari Departemen

Keuangan Amerika dengan tuduhan "kejahatan luar biasa dan

penyalahgunaan wewenang", termasuk pencurian lebih dari US$

80.000.000.000 pertahun selama lima tahun (total US$ 400.000.000.000!)

- Tahun 1934 Roosevelt memerintahkan seluruh bank di Amerika untuk

tutup selama satu minggu dan menarik dari masyarakat emas dan mata

106 Menurut William Guy Carr, naiknya Roosevelt menggantikan Hoover sebagai Presiden Amerika adalah
akibat dukungan penuh dari lobi pemodal Yahudi Internasional. Roosevelt adalah presiden boneka dari
Konspirasi Yahudi.
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uang yang diback-up emas dan menggantinya dengan "seolah-olah

uang" yang dicetak Federal Reserve. Tahun itu dikenang sebagai
'Liburan Bank Nasional'.

- Rakyat mulai menahan emasnya karena mereka tidak mau meng

gunakan kertas tak bernilai "seolah-olah uang". Karena itu Roosevelt

pada tahun 1934 mengeluarkan perintah bahwa setiap warganegara

dilarang memiliki emas, karena illegal. Para hamba hukum mulai

melakukan penyelisikan pad a orang-orang yang memiliki emas, dan

segera menyitanya jika ditemukan. (Catatan: Pada saat itu rakyat yang

ketakutan berbondong-bondong menukar emasnya dengan sertifikat/

bond bertuliskan LO.D yang ditandatangani oleh Morgenthau, Menteri

Keuangan Amerika). Hal ini merupakan perampokan emas besar

besaran yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Tahun 1976Presiden
Carter mencabut aturan ini.

- Tahun 1963Presiden Kennedy memerintahkan Departemen Keuangan

Amerika untuk mencetak uang logam perak. Langkah ini mengakhiri

kekuasaan Federal Reserve karena dengan memiliki uang sendiri, maka

rakyat Amerika tidak perlu membayar bunga atas uangnya sendiri.

Lima bulan setelah perintah itu dikeluarkan, Presiden Kennedy mati
dibunuh.

- Langkah pertama Presiden Johnson adalah membatalkan keputusan

Presiden Kenned y dan memerintahkan Departemen Keuangan Amerika

untuk menghentikan pencetakan mata uang perak sekaligus menarik

mata uang perak dari peredaran untuk dimusnahkan.

- Pad a hari yang sarna Kenned y dimakamkan, Federal Reserve Bank

mengeluarkan uang 'no promise' yang pertama. Dang ini tidak

menjanjikan bahwa mereka akan membayar dalam mata uang yang sah

secara hukum, tetapi mata uang ini merupakan alat pembayaran yang
berlaku.

- Presiden Ronald Reagan merencanakan memperbaiki pemerintahan

Amerika sesuai dengan aturan konstitusi. Ia ditembak beberapa bulan

kemudian oleh anak dari ternan dekatnya, Wakil Presiden George Bush.

Reagan tidak mengeluarkan perintah baru dan pada tahun 1987 untuk
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melaksanakannya namun perintah tersebut tidak ditanggapi oleh
pemerintah Amerika.

- Tahun 1993,James Traficantdalam pidatonya yang terkenal di Parlemen

mengutuk sistem Federal Reserve sebagai suatu penipuan besar-besaran.

Tak lama setelah itu ia menjadi korban penyelidikan korupsi sekali pun
tidak ada tuntutan kepadanya selama bertahun-tahun.

- Dang dolar yang dicetak sebelum tahun 2000 tertera kata-kata Federal

Reserve Bank cabang mana yang mengeluarkan dan menjamin uang

tersebut. Pada cetakan tahun 2000 dalam desain mata uang yang baru
hanya tertera Federal Reserve System.

- Pada tahun 2002, Traficant akhirnya terbukti korupsi. Ia mengatakan

bahwa saksi-saksi yang melawan dia semuanya dipaksa untuk

berbohong. Iajuga mengeluh karena tidak diperkenankan menghubungi
semua orang yang menyelidikinya, sebagai saksi.

- Henry Ford pernah berkata, "Barangkali ada bagusnya rakyat Amerika pada

umumnya tidak mengetahui asal-usul uang, karena jika mereka

mengetahuinya, saya yakin esok pagi akan timbul revolusi."

LAMBANG NEGARA MASONIK

Lambang negara mengandung dasar falsafah suatu negara. Di

mana pun di dunia ini, maknanya adalah demikian, Begitu pula dengan

lambang negara Amerika Serikat yang mengambil simbol Burung Elang

yang mengembangkan sayap dan kedua kakinya mencengkeram anak

panah dan daun zaitun. Di atas kepala burung elang tersebut, ada

sekumpulan bintang yang membentuk susunan Bintang David. Bila

dicermati,lambang negara Amerika Serikat ini dipenuhi dengan berbagai

simbol yang seluruhnya mengarah kepada angka 13, yang menunjukkan

13 suku Israel. Selain itu angka 13 juga merupakan angka yang penuh

nuansa okultisme, dan ingat pula, ketika Inggris menjajah Amerika,

jumlah koloninya pun dibagi menjadi 13 bagian. Dan tidak seperti

lambang negara lainnya, lambang negara AS memiliki dua sisi, seperti
koin. Kedua lambang ini dengan baik tercetak di lembaran One Dollar
AS. Marilah kita cermati,
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OBVERSE

LBmbang Negara Amerika Serikal.

REVERSE

Di kedua sisi lambang negara tersebut kita akan bisa menemukan

banyak simbol yang seluruhnya berjumlah 13.Inilah faktanya:

- 13 bintang di atas kepala Elang membentuk Bintang David.

- 13 garis di perisai atau tameng burung.

13 daun zaihm di kaki kanan burung.

13 butir zaitun yang tersembul di sela-sela daun zaitun.

- 13 anak panah.

- 13bulu di ujung anak panah.

- 13 huruf yang membel)tuk kalimat IAnnuit Coeptisl

- 13 huruf yang membentuk kalimat IE Pluribus Unuml

- 13lapisan batu yang membentuk piramida.

- 13 X 9 titik yang mengitari Bintang David di atas kepala Elang.

Selain itu, di sisi belakang lambang negara AS ini, jelas-jelas

berbentuk Piramida Yahudi yang lebih popular diistilahkan dengan The All

Seiung Eyes Pyramid. Di dasar piramida terdapat angka Romawi yaI).gjika

diterjemahkan ke dalam tulisan latin memiliki makna 1776, tahun

kemerdekaan negara AS. Lapisan batu yang membentuk piramida ada 13

lapis yang menyimbolkan ke-13 suku Yahudi. Di atas puncak piramida
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yang belum jadi, bertahta All Seing Eyes, mata Dewa Horus, salah satu

Dewa Utama dalam kepercayaan paganisme dan Kabbalah.

Sesungguhnya, lambang negara Amerika Serikat ini tidaklah

demikian saat awal berdirinya. Sejalan dengan perjalanan waktu, lambang

dasar negara AS awalnya selalu berubah-ubah dan baru menjadi tetap

pada tahun 1935, yang antara lain dicetak dalam lembaran One Dollar AS.

lnilah perjalanan lambang negara AS dari awal hingga menjadi seperti

yang sekarang:

Knights Templar Khights Of Christ 293



294

REVERSE' '.~' '" .;.'. OBVERSE
.; DRAWiNG B'Y BE~SON J. LOSSING (1856)

OF DESIGNS REPORTED.BY THE FIRST COMMITTEE

" .
H~IltION·, DRAWING 0' 1"111••e.meo l'1t0P0&AL FOIl THE DeYEASE HOrKflIfIOfrf"S OfiAwtNG Of' KIa ftMT rMJP'Of.AL fo.. ntE RlivutU

Knights Templar Khights Of Christ



Maka, dari penjumlahan vertikal tersebutkila akan mendapatkan angka
666 (!). Sebuah angka selan.

Tahun kemerdekaan Amerika Serikat memang tahun 1776 atau

dalam tulisan Romawi MDCCLXXVI.Namun menurut banyak Simbolog,

yakni para pakar tentang ilmu simbol, angka Romawi tersebut sebenarnya
mengandung kode tersem

bunyi yang merujuk pada

angka satanisme yakni 666.

Bagaimana membacanya?
Menurut mereka, dalam nilai

jumlah besar, kadangkala
huruf 'M' tidak disertakan

dan hanya merupakan

'penghias'. Sebab itu yang

tinggal hanya DCCLXXVI
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yaitu D = 500, C = 100, L = 50, X'= 10, V = 5, dan I = 1. Coba kita simak

gambar di bawah ini:

Sesungguhnya, dalam ban yak

lambang institusi negara pun, Amerika

Serikat banyak memuat simbol-simbol

satanisme dan ini juga diikuti oleh banyak

perusahaan besar dan terkemuka AS.

Semuanya mengacu pad a Satanisme dan
Kabbalah. Mari kita lihat kembali Simbol

dari Departemen Keuangan AS di bawah
ini, di mana ada tulisan 'THE

DEPARTMENT OF THE TREASURY". Tulisan itu sebenarnya terbagi dua

yaitu "THE DEPARTMENT' dan "OF THE TREASURY", Coba kitahitung

masing-masing bagian itu :

- THE DEPARTMENT = 13 huruf.

- OF THE TREASURY = 13 huruf.

ANGKA 13 DI AMERIKA SERIKAT

Selain lambang negara dan Departement Keuangan AS, angka 13

ternyata juga banyak ditemukan dalam berbagai institusi resmi negara

Amerika Serikat. Lihat kenyataan ini:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ABC DE F GH I J K L M N 0 P Q R 5 T U V W X Y Z

- CBS

-CNN

- CIA

=3+2+19=13

= 3 + 14 + 14 = 3 + 1 + 4 + 1 + 4 = 13

=3+9+1= 13

- DHS (Department of Human Services) = 4 819 =: 4x8 = 32-19 =13

- FBI = 6 2 9= 6-2=4 + 9 =: 13

- NSA = 14191 = 1+4=5 -19 = negative14+1 = negative13 (?)
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- AOL

- FEMA

= 11512 = 1+15=16 -1= 15 -2 = 13

=65131= 6-5=1+13=14-1=13

- EPA (Environmental Protection Agency) : 5 161 = 5+ 1=6+6=12+ 1=13

- NAFTA = 14 1 6201, dari belakang adalah: lx20=20+6=26+1=27-

14=13

- NATO = 14 120 15 = 14-1=13-20= negative 7-1= negative 8-5=

negative 13 (?)

- T B N (Trinity Broadcasting Network), TRINITY = 20 214 =20-2=18
1=17=4=13

-USA

- NFL

- NBA

= 21191 = 2xl=2+ 1=3+9=12+ 1=13

= 1461212 =6=18-4=14-1=13

= 14121 =14-2=12+1=13

Contoh di atas hanyalah sedikit dari banyak sekali institusi, lembaga,

dan sebagainya di Amerika Serikat yang secara tersamar sesungguhnya

bekerja 'dalam ruh' satanisme dan Kabbalah. Bahkan di luar Amerika, hal

tersebut juga terjadi seperti KGB (Dinas Rahasia Uni Sovyet) yang memiliki

angka 1072, dari belakang bisa dihitung sebagai: 2x7=14-0l=13

McDONALD'S BERSIMBOL 13

Angka 13 sebagai angka Okultisme, Satanisme, dan Kabbalah,

ternyata mendapat tempat khu~us dalam kehidupan negara dan bangsa
Amerika Serikat. Dengan banyaknya angka 13 yang disimbolkan dalam

lambang negara AS maka jelas memiliki makna bahwa negara AS berjiwa

Okultisme, Satanisme, dan Kabbalah. Ternyata, hal ini tidak berhenti pada

simbol-simbol negara dan pemerintahan saja, tetapi juga pada simbol

perusahaan-perusahaan besar Amerika. Tentunya yang banyak dikuasai

pemodal Yahudi. Dalam industri film, teater, dan hiburan secara

keseluruhan misalnya, Maulani menyatakan bahwa seluruh sisi industri

hiburan AS ini sepenuhnya telah dikuasai oleh pemodal Yahudi dan orang

orang Yahudi. Mulai dari penulis naskah, editor, sutradara, produser,

hingga aktor dan aktrisnya semuanya Yahudi. Adalah wajar jika kemudian

angka 13 juga mendapatkan tempat istimewa dalam judul-judul film

mereka, seperti :
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- 13Frightened Girls (1963)

- 13 East Street

(1952)

- 13 Floors

(1991)

- 13 West Street

(1962)

- 13Fighting Men

(1960)

- 13 Ghosts

(1960)

- 13Lead Soldiers

(1948)

- 13Men and a Gun

(1938)

- Apollo 13

(1995)

- The 13th Warriors

- 6 Days and Seven Nights with Harrison Ford

Bahkan dalam logo-logo perusahaan ternama AS, seperti restoran

'junkfood' McDonald's, Arbys, Startrek.com, Westelt dan sebagainya,

angka 13juga terlihat disamarkan. Coba perhatikan:

~
WESTELL
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Selain angka 13, banyak pula logo-logo perusahaan Amerika yang

secara menyolok seperti :

lni merupakan logo perusahaan CBS, yang nyata-nyata

menggambarkan The Horus Eyes (Mata Horus). Secara

tersamar, Dairy Queen dan Logitech juga bersimbolkan Mata
Horus .•"

I . ," ""

Sedangkan AOL (American On-Line) berlogo Mata Horus yang

berada di dalam piramida.

Perusahaan Proctor & Gamble juga bersimbolkan

angka 13, lihat jurnlah bintangnya.

lni logo produsen mobil Dodge, persis dengan simbol Kepala

Kambing Mendes.

~

~

~

Produsen mobil mewah Chriysler juga

berlogo Dewa Ra, seorang dewa

Kabbalah. Lihat simbol Dewa Ra yang
asli di bawahnya. Mirip bukan?

lni sebuah logo yang sangat terkenal di dunia,

Microsoft Window, yang bersimbolkan angka 1313,

sebuah simbol Kerajaan Bisnis Rockefeller.107]

107 Oalam Laporan Pajak Tahun 1947,1948 atas nama Laura Spelman Rockefeller Fund dinyatakan: "Tahun
1938, sebuah gedung baru berdiri di 1313 East Sixtieth Street, Chicago (dibangun di bawahjaminandari =
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LODGE BESAR BERNAMA WASHINGTON DC

Washington District of Columbia atau yang lebih akrab disebut

Washington DC merupakan Ibukota Negara Amerika Serikat. Dalam

pandangan Freemasonry khususnya dan juga Ordo Kabbalah pada
umumnya, Washington DC merupakan sebuah Lodge Besar (The Great

Lodge) dan penting, seperti halnya Rosslyn Chapel di Skotlandia, yang tata

ruang kotanya memang menunjukkan ban yak sekali nuansa Masonik (The

Masonic Architecture).

Dalam sebuah halaman mengenai arsitektur Gedung Capitol

(Gedung Parle men AS) berjudul "The cornerstone [of the Capitol] was laid by

President Washington in the building's southeast corner on September 18,1793,

with Masonic ceremonies", menyebutkan bahwa sebuah batu Masonik

sengaja ditanam di Washington DC di muka Gedung Capitol dalam
sebuah ritual Masonik yang dihadiri oleh Senator Strom Thurmond,

seorang Mason derajat 33, yang diikuti oleh anggota Freemason lainnya.
Penanaman batu ini dimaksudkan sebagai penghargaan atas jerih payah

para Mason terdahulu yang telah membangun organisasi rahasia tersebut

200 tahun yang lalu.

Kenyataan ini bukannya tidak diketahui oleh para penduduk·

Washington DC. Bahkan sejumlah pemuka gereja mengajukan keberatan
terhadap arsitektur Masonik yang membangun kotanya tersebut dan

mendesak Dewan Kota dan juga pemerintah pusat agar merekonstruksi

kembali ibukota negara ini agar sesuai dengan nilai-nilai kekristenan,

bukan nilai-nilai Masonik yang sara t dengan unsur penyembahan terhadap

Lucifer. Nilai-nilai Masonik yang dimaksud adalah simbol jangka dan siku,

penggaris, kompas, pentagram, dan sebagainya.

Jika kita menyusuri jalan besar dari pusat keramaian Washington

DC, kita akan menemukan Gedung Capitol. Tataplah Gedung Capitol dari

Mall dan bayangkan jika Gedung Capitol itu merupakan sebuah kepala dari

jangka, maka tangan satunya yang sebelah kiri akan menjulur ke

The Spelman Fund) yang melengkapi kantor pusat sebelumnya ... untuk digunakan dan difungsikan sebagai
organisasi pemerintahan.Gedung itu sampai sekarang dikenal dengan Gedung 1313. The Public
Administration Clearing House mengatur Gedung 1313 East Sixtieth Street, Chicago (sumber: L
www.theforbiddenknowledee.com/ha rdt ruth /Dial %20ProteCl ed)
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Pensylvinia Ave dan tangan yang kanan menuju Maryland Ave. Sedangkan

simbol siku yang sangat akrab dikenal sebagai simbol Freemason akan

kita temukan letaknya di St. Canal dan Lousiana Ave. Kaki kiri siku itu

mengarah ke White House dan yang kanannya ke Jefferson Memorial.

Tanda lingkaran ada di sebuah jalan pendek di belakang bangunan

membentuk kepala dan hiping dari simbol setan yang dikenal sebagai

Kambing Mendes. Jika kita lihat di atas sekali dari Gedung Putih ada

pentagram. Puncaknya menghadap ke utara. Letaknya ada di antara jalur

penghubung Connecticut dan Vermont Avenues utara ke Dupont dan

Senator Strom Thumlond meletakkan batu Mason di sudllthalaman GedllngCapitol,

Washington DC (Sumber: Daily News, San Femando Valley CA, 9/19/93 Associated Press,
dengan jlldlll: Capitol Comerstonetums 200)
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Logan Circles, dengan Rhode Island dan Massachussets, ke Lingkaran

Washington menuju Barat dan Mt. Vernon Square di Timur. Pentagram

atau Bintang Bersudut Lima merupakan simbol Masonik dan juga aliran

sihir serta kebatinan kuno. Dengan titik yang menghadap ke bawah (atau

Selatan, ketika diletakkan di permukaan), ini merupakan sebuah tanda

khusus bagi Satanisme. Tanda ini juga bisa kita lihat di The Satanic Bible,

atau juga menjadi simbol dari Eastern Star Lodge (Lodge Bintang Timur),
sebuah organisasi Mason perempuan.

Bagian tengah pentagram berada di 16th St. Tigabelas blok lurus ke

utara dari pusat Gedung Putih, Masonic House of the Temple ada di atas

bukit yang seolah terapung. Monumen Washington berdiri dengan

sempurna dan garisnya memo tong keberadaan Masonik Square,
berdekatan dengan Capitol. Daerah di segitiga siku ini ditempati oleh

banyak sekali bangunan penting penentu kebijakan Amerika seperti

Departemen Kehakiman, Senat Amerika, dan Kantor Pajak. Para pemuka

Sebuah Rencanapembangunan kota Washington DC, memangsejakawal akan dijadikan sebuah LocigeBesarbagi para Mason.

302 Knights Templar Knights Of Christ



Kristen Amerika percaya, di setiap bangunan atau gedung pemerintahan

yang sangat penting, seperti White House, Capitol, Pentagon, dan

sebagainya, seluruhnya menyimpan simbol-simbol Masonik. Batu

Masonik seperti yang telah ditanam di sudut Gedung Capitol, bukanlah

sebuah batu biasa, melainkan sebuah batu yang telah melalui suatu ritual

Masonik tertentu sehingga diyakini membawa pesan-pesan magis khusus

yang membawa 'kebaikan' bagi para Mason. Batu-batu sejenisjuga ditanam
di sudut-sudut gedung-gedung penting Amerika seperti yang telah
disebutkan di atas, sebab itu batu ini dinamakan The Cornerstone Masonic.

Di bawah ini saya sertakan beberapa bukti bahwa Tata ruang Washington

DC memang sarat dengan simbol Satanisme:

Tata RuangMasonikWashington DC.
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MASONIC BIBLE DAN INAUGURASI PRESIDEN
AMERIKA

Seluruh pemimpin negara-negara di

dunia, juga para pejabat negara, setiap

upacara pelantikan dipastikan akan

mengucapkan sumpah jabatan yang

dilakukan di depan sebuah kitab suci yang

sesuai dengan agama yang dianut atau

keyakinannya masing-masing. Jika di

negara Muslim seorang pemimpin akan

menyatakan sumpah jabatannya di hadapan

kitab suci al-Qur'an, dan para pemimpin negara Kristen akan

mengucapkan sumpah jabatannya di hadapan Injil atau Alkitab, maka

bagaimana para Presiden Amerika Serikat mengucapkan sumpah

jabatannya? Secara resmi Amerika melandasi negaranya di atas

Kekristenan, namun apakah ini berarti para presidennya juga demikian?

Di bawah ini saya sertakan tabel berjudul "Bible dan A yat Injil Yang Dipakai

Presiden AS saat Inaugurasi" yang dikutip dari United States Inauguration

Homepage, namun telah diperbaharui.

Nama Presiden TahunMenggunakan

George Washington

1789Masonik Bible (Genesis 49:13),
dibuka secara acak karenaterburu-buru.

George Washington

1793Tidak diketahui

John Adams

1797Tidak diketahui

Thomas Jefferson

1801,1805Tidak diketahui

James Madison

1809,1813Tidak diketahui

James Monroe

1817,1821Tidak diketahui

John Quincy Adams

1825Tidak diketahui

Andrew Jackson

1829,1833Tidak diketahui

Martin Van Buren

1837Masonic Bible (Proverbs 3:17)

William H. Harrison

1841Tidak diketahui

John Tyler

1841Tidak diketahui
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Nama Presiden Tahun
IM enggunakan

Jarri~E. Pol_k~ _____ j____l~45 __~I .._Iida~~iketahuiZachary Taylor

i1849 Tidak diketahui,

Millard Fillmore
!1850 Tidak diketahui

____ oo

!

---oooo-oo-

Franklin Pierce
!1853 Tidak mencium Bible

I

.--
James Buchanan

1857Tidak diketahui,

Abraham Lincoln

!

1861 Masonik Bible (Tidak diketahui)

Abraham Lincoln

1865Masonik Bible Uvlatthew 7:1 dan

Revelations 16:7)
Andrew Johnson

1865Masonik Bible (Probers 21)

Ulysses S. Grant

1869Tidak diketahui

Ulysses S. Grant

1873Masonik Bible (Isaiah 11: 1-3)

Rutherford B. Hayes

!1877 Bible Pribadi (Psalm 118: 11-13)

James A. Garfield

1881Proverbs 21 :1)

Chester A. Arthur

1881Bible Pribadi (Psalm 31: 1-3)

Grover Cleveland

1885I_Masonic Bible (Psalm 112: 4-10)

Ben jam in Harrison

1889Psalm 121: 1-6

Grover Cleveland

1893Psalm 91: 12-16

William McKinley

1897II Chron 1:10 Bible diberikan

oleh gereja Methodist
• __ mn_._ .• __ .______ •.. _. _____ . ____ ._. ______ ._. _____ ._n_. _____ ..____ .._______.____...._____William McKinley

1901Proverbs 16

Theodore Roosevelt

1901__.Ti9_~~I1.1~I1Kgl~11..a_~~1l_~i~I~ __._

Theod ore Rooseve It

1905Masonic Bible James 1: 22-23

William Howard Taft

1909___I_~_!.!.1.g~}:~~_L __________________.._______.

Woodrow Wilson

1913Psalm 119

Woodrow Wilson

1917Bible Pribadi (Psalm 46)
_________________________ ._~ __ • ___ ~ _________ •__ ._~ ____ mn. ______ m' ___

Warren G. Harding
1921Micah 6:8 (Washington

Masonic Bible)
Calvin Coolidge

1923Tidak diketahui

Calvin Coolid.ge

1925John 1

Herbert C. Hoover

1929Proverbs 29:18

Franklin D. Roosevelt

1933,1937,I Corinthians 13

1941,1945
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Nama Presiden TahunM enggunakan

Harry S. Truman

1945Memegang Bible dengan tangan

kiri dan meletakkan tangankanannya di atas Bible yangtertu tu p.

Harry S. Truman

1949Matthew 5: 3-11 danExodus

Dwight D. Eisenhower

1953Psalm 127: 1 (Washington Bible)

dan II Chorocles 7: 14) (WestPoint Bible)
John F. Kennedy

1961Tidak diketahui

Lyndon B. Johnson

1963Missal

Lyndon B. Johnson

1965Tidak diketahui

Richard M. Nixon

1969,1973Dua Bible Keluarga, membuka
Isaiah 2:4

Gerald R. Ford

1974Proverbs 3: 5-6

James E. Carter

1977Bible Keluarga, membuka

Micah 6:8
Ronald W. Reagan

1893Psalm 91: 12-16

William McKinley

1981,1985Masonic Bible, membuka II

Chronicles 7:14
George H. W. Bush

1989Washington's Masonic Bible,
membuka secara acak daritengah dan bertemu denganMatthew 5

William J. Clinton

1993King James (Scofiled) Bible

Memberikan pada Sang Nenek,membuka Galatians 6:8

William J. Clinton

1997Memberikan pada Sang Nenek,

membuka Isaiah 58:12
George W. Bush

2001Masonic Bible/Scofield Bible

m ilik keluarga.
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Keterangan:

Staff upacara pelantikan Presiden George Walker Bush menyatakan

bahwa Bible yang ingin dipakai saat pelantikan Bush.Jr adalah Masonic

Bible yang sama ketika Presiden George Washington dilantik pada tahun

1789, dan juga dipakai ayahnya, George Bush. Sr saat pelantikan dirinya

di tahun 1989. Bible bersejarah itu sengaja akan dikirimkan dari tempat

penyimpanannya di New York menuju Washington DC di bawah

pengawalan ketat. Namun karena saat pelantikan George Walker Bush

dihadang oleh sekurangnya 10.000 pendemo warga AS yang kecewa

dengan kecurangan Bush atas Ai-Gore di daerah pemilihan Florida (bagi

yang mengetahuinya silakan lihat film dokumentasi "Fahrenheit 9/11

karya Michael Moore), maka Masonic-Bible tersebut urung dikirimkan dan

Bush akhirnya terpaksa menggunakan Bible milik keluarga dalam upacara

pelantikan kepresidenannya. Pelantikan Presiden Bush yang dihadang

belasan ribu pendemo warga AS sendiri merupakan pertama kalinya

terjadi dalam sejarah Amerika.

RAGAM MASONIC BIBEL
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In; merupakan ragam Masonik Bible. Dalam coverdepan selalu menyertakan simbol siku dan jangka (Simbol Freemason)

dan bagian dalam pun berbecla dengan Bible kebanyakan.
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KARPEl MERAH
TErvfpl~AR
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M:ENG'UBAH DlJNIA ..



KARPET MERAH TEMPLAR

William Guy Carr mengatakan bahwa pergerakan Ordo Kabbalah,

nama sejati kelompok iblis yang selalu mengganti-ganti nama sesuai

dengan zamannya, dan di abad ke-20 lebih popular dengan sebutan

kelompok Zionis, senantiasa mengambil markas utama di negara-negara

terkuat dunia. Mereka pernah "bersarang" di Inggris, lalu Perancis,
kemudian setelah Piramida Masonik bernama United States of America

berdiri, mereka pun menempati markas besarnya di sini dan menjadi

kannya basis pergerakan untuk menciptakan The New World Order.

Berdirinya dan ditaklukkannya Amerika bagi kelompok rahasia ini

menjadi semacam 'The Red Carpet" yang diyakini mampu menghantarkan

Ordo Kabbalah menjadi Raja Dunia dan Raja Manusia. Talmud sendiri

mengatakan bahwa hanya kaum Yahudi-lah manusia, sedangkan mereka

yang non-Yahudi bukan manusia melainkan para budak (Ghoyim atau
Gentiles) yang diciptakan Yahweh untuk menjadi pelayan kaum Yahudi. Di
mata kaum Yahudi, kaum Gentiles bisa dan bebas diperlakukan apa saja,

bahkan dibunuh tanpa alasan sekali pun.

Dengarlah apa kata Talmud tentang manusia non-Yahudi: "Hanya

bangsa Yahudi yang manusia, sedangkan orang-orang di luar itu bukanlah

manllsia, melainkan binatang" (Kerithuth 6b,Jebhammoth 61a). "Orang-orang

bukan Yahudi diciptakan sebagai budak lmtuk bekerja melayani bangsa Yahudi"

(Midrasch Talpioth 225). Ayat-ayat setan seperti ini bertebaran mengisi
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helai demi helai Talmud yang dipercaya orang-orang Yahudi sebagai

perkataan lisan Nabi Musa AZaihissaZam kepada mereka.

Untuk mencapai puncak kekuasaan atas seluruh dunia, kaum Zionis

harus menghancurkan seluruh halangan yang ada. Konspirasi pertama
mereka adalah dengan membunuh para Nabi Allah seperti yang menimpa
Nabi Zakaria, Nabi Isa, dan lainnya. Lalu menyusupkan dua agen Yahudi

mereka ke dalam dua agama wahyu yang ada, yakni Paulus ditugaskan
untuk merusak ajaran Nabi Isa, dan Abdullah bin Saba kebagian merusak

Islam. Mereka kemudian merusak Perjanjian Aelia yang telah disepakati
antara kaum Muslimin yang diwakili Khalifah Umar bin Khattab r.a.

dengan perwakilan umat Kristen Uskup Sophronius atas Tanah Suci

Yerusalem. Mereka menyusupkan Peter The Hermit untuk menghasut Paus
Urbanus II untuk mengakhiri perdamaian dengan kaum Muslimin dan
mengobarkan Perang Salib merebut Yerusalem. Di Tanah Suci Pales tina,

mereka yang memakai kedok Ordo Biara Sion dan Ksatria Templar,

berusaha membangun pusat kegiatan di satu tempat yang mereka yakini
bekas berdirinya Haikal Sulaiman. Ksatria Templar diam-diam tents
melakukan pencarian atas sejumlah benda yang dianggap memiliki nilai

mistis yang amat tinggi dengan melakukan penggalian di tanah tersebut.
Namun, belum lagi rencana itu tercapai sepenuhnya, pasukan kaum

Muslimin yang dipimpin Salahuddin AI-Ayyubi berhasil merebut kembali
Yerusalem dan bahkan seluruh Tanah Palestina, sehingga seluruh rencana

yang telah disusun masak akhirnya berantakan. Mereka pun angkat kaki
dari Palestina dan kembali ke Daratan Eropa.

Di Eropa, Ksatria Templar yang kaya raya tidak bisa lagi merayu
raja-raja Kristen untuk kembali berperang merebut Yerusalem. Para

Templar ini kemudian berubah menjadi rentenir yang rakus dan sombong.
Sikap mereka yang sangat congkak menyebabkan banyak raja dan kaum

bangsawan yang tidak menyukai mereka. Apalagi menurut kabar yang
beredar, para Templar itu sering menyelenggarakan ritual-ritual aneh yang

berlawanan dengan sikap Gereja. Adalah Raja Perancis, Phillipe IeBelyang

memelopori upaya penumpasan Templar dengan bantuan Paus Clement
V. Ketika Grand Master Ksatria Templar Jacques de Molay dibakar hidup

hidup, maka tumpaslah Templar di seluruh Eropa. Demikian mudahkah?

Ternyata Tidak.
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Dari Perancis, para Templar melarikan diri dan bersembunyi di

banyak negara Eropa. Skotlandia merupakan salah satu tujuan utama
mereka karena Raja Robert the Bruce berada di luar pengaruh Paus. Di

Portugis mereka mengganti nama menjadi Knights of Christ, di Jerman
mereka memakai nama Ksatria Teutonik, sedang yang bersembunyi di

Malta berganti baju menjadi Knights of Malta. Secara resmi nama 'Ksatria

Templar', tidak lagi dipakai. Mereka kebanyakan mengganti nama
menjadi Freemason, setelah menguasai Mason, serikat tukang batu, yang
ada di Skotlandia. Walau telah bernama Freemason, namun mereka tetap

mempertahankan tingkatan-tingkatan keanggotaan, pola-pola ritual
dalam berbagai hal, dan gelar-gelar yang telah ada sebelumnya.

Di Skotlandia, para pewaris Templar ini kemudian mulai 'mengge

rayangi' pusat kekuasaan hingga menaklukkannya. Revolusi Inggris pun
meletus. Setelah pengalaman pertama dengan Revolusi Inggris dan belajar

dari berbagai kekurangan yang ada, mereka kemudian mengarahkan

konspirasinya ke Perancis. Salah satu agenda besar mereka adalah
membalas dendam terhadap Raja Perancis dan Gereja. Bukan suatu

kebetulan jika kekuasaan monarki sering didukung penuh oleh Gereja.
Sebab itu, langkah awal adalah menghancurkan bentuk kekuasaan
Monarki, yang dengan sendirinya ikut menghantam Gereja. Siapa yang

menjadi tujuan utama mereka? Siapa lagi kalau bukan Raja Perancis. Lewat
operasi penyusupan dan klandestin, para Mason ini berhasil mengobarkan
Revolusi Perancis. Dendam mereka kepada King Phillipe Ie Bel akhirnya .

terbayarkan.

The Holy Blood and The Holy Grail mencatat, "Banyak anggota Freema

son Perancis yang ketika berkomplot melawan Raja Louis XVI,kemudian
merasa bahwa mereka tengah membantu mewujudkan kutukan Jacques

de Molay saat menjelang ajalnya; dan ini terjadi pada keturunan raja-raja
Perancis. Ketika kepala raja itu jatuh di bawah pisau guillotine, seorang
lelaki tak dikenal telah loncat di atas perancah. Ia lalu mencelupkan

tangannya ke dalam genangan darah raja, mengayunkannya pada
kerumunan orang sambil berteriak, 'Jacques de Molay, kau sudah
terbalaskan!'"IOSl

108 Baigent, Leigh, dan Lincoln; The Holy Blood and The Holy Grail; hal. 78.
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Sebelumnya, para Mason ini tertarik dengan informasi yang

diperoleh ten tang daratan baru yang ditemukan Columbus, maka

sebagian dari mereka melakukan imigrasi ke Amerika dan secara perlahan

namun pasti mulai menancapkan kuku kekuasaannya di sana. Sejak awal
mereka sudah menginginkan agar benua baru tersebut bisa dijadikan
markas besar segala aktivitas mereka di dunia. Dan kelak hal ini terbukti.

Emas, Senjata, dan Propaganda, merupakan tiga buah ujlmg tombak

mereka dalam penguasaan dunia. Dengan ketiganya mereka telah berhasil
menaklukkan kerajaan-kerajaan dan banyak pemerintahan dunia. Ketiga
hal ini sesungguhnya berasal dari 'warisan' para Templar. Bagaimana

perkembangannya sekarang?

MERCENARIES, BISNIS PARA TEMPLAR

Di muka kita telah membahas peran para pemodal Yahudi

Internasional dalam 'membeli' pemerintahan atau bahkan sebuah negara.

Dengan 'emas', mereka bisa berbuat sekehendak hatinya. Namun pihak

Konspirasi tidak berhenti pada emas, mereka juga akan menggunakan alat

alat penekan lain jika senjata yang pertama ini tidak ampuh, seperti yang

telah terjadi saat menghadapi Sultan Abdul Hamid II yang memimpin

Kekhalifahan Turki Utsmaniyah dengan penuh keberanian dan ketegasan
dalam memegang amanah. Jika emas tidak ampuh, maka senjata yang

kedua pun dipakai: Tentara, satu bidang yang inheren dengan fungsi asli
Ksatria Templar sebagai Ordo Khusus Militer. Sebab itu, bidang

kemiliteran ini pun menjadi bidang garapan utama Konspirasi. Dan seperti

biasa, Militer yang dimaksud di sini dan menjadi bidang garapan mereka

ada dua cabang: Militer profesional yang menjadi alat pertahanan dan

keamanan suatu negara, yang ini bersifat resmi, dan yang kedua, Militer

yang lebih bersifat bisnis dan menghasilkan uang, yang bisa bekerja apa

saja dan untuk siapa saja asalkan pihak yang memesan atau
menugaskannya bisa membayar mereka sesuai kesepakatan. Tidak ada

tarif resmi dalam bisnis ini. Yang kedua ini kita sering mengenalnya

sebagai Tentara Bayaran (The Mercenary), termasuk juga bisnis Mafia.

Istilah Mercenary sekarang sudah mengalami penghalusan dan

diucapkan dengan bisik-bisik. Mungkin karena istilah tersebut sekarang
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berkonotasi buruk disebabkan banyak skandal yang melibatkan mereka,

maka istilah itu kemudian diperbaharui. Bagi pihak-pihak yang sering

berhubungan dengan dunia kemiliteran, mereka mau tidak mau juga harus
bersinggungan dengan bisnis ini. Bahkan di beberapa negara, pembelian

senjata dan segala perangkat pendukungnya, banyak yang memakai jasa

perusahaan-perusahaan yang sebenarnya bergerak di dalam bisnis

Mercenary. Perusahaan-perusahaan pengerah Tentara Bayaran ini
sekarang lebih dikenal dengan sebutan PMC (Private Military Company).

Bagi mereka, dengan menggunakan jalur PMC, pesanan lebih cepat tiba

dan biasanya juga tidak perlu banyak persyaratan administrasi yang harus
dipenuhi seperti halnya jika menggunakan jalur resmi.

Terkait dengan Ksatria Templar, banyak peneliti meyakini bahwa
selain mewariskan sistem perbankan ribawi (Usury), para Templar juga

mewariskan sistem kemiliteran dan juga bisnis kemiliteran yang telah

berkembang dengan amat pesat sekarang ini. Bahkan ada yang
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menganggap bahwa dari para Templarlah cikal bakal pasukan khusus

(komando) dibentuk, yakni satuan-satuan kecil yang bergerak dengan

senjata dan logistik yang seadanya dan seminim mungkin, namun berkat

keterampilan tempur yang dimiliki mampu menembus janhmg pertahanan

lawan dan menghancurkannya dengan daya rusak yang amat dahsyat.

Rotshschild sendiri juga pernah mengelola bisnis Tentara Bayaran ini dari

Jerman di abad ke-20 dengan kerajaan Inggris sebagai konsumen

utamanya. Sebenarnya apa dan bagaimana Tentara Bayaran itu?

SEJARAH MERCERNARY

Ksatria Templar memang bukan pihak pertama yang "menciptakan"

Tentara Bayaran. Namun moyangnya Ksatria Templarlah, para pemimpin

Ordo Kabbalah, yang diketahui pertama kali menggunakan bisnis penuh
darah ini. Adalah Raja Mesir Kuno bernama Firaun Ramses II, ketika

menyerang Kerajaan Hittite yang dipimpin King Muwatalis, menggunakan
jasa tentara bayaran. Battle of Kadesh (1294SM), yang terjadi antara kedua

kerajaan itu berlangsung sangat dahsyat, melibatkan tak kurang dari 6.000

kereta perang berkuda (chariot) dan pasukan pejalan kaki (infanteri).

Menurut kelaziman yang ada saat itu, para tentara dari kasta yang

lebih tinggilah yang berhak menggunakan kereta perang. Kereta perang
yang bentuknya sangat mirip dengan kereta berkuda yang dinaiki Ben

Hur itu sudah diperlengkapi dengan berbagai jenis senjata seperti

pedang dan panah. Dalam format pertempuran, satu kereta perang

selalu dikawal oleh lapisan pasukan infanteri yang dilengkapi dengan
unit pemanah, tombak, dan petarung jarak pendek seperti kapak atau

pedang. Pasukan infanteri ini direkrut dari kalangan bawah, para petani

yang dilatih militer dan orang-orang kebanyakan. Untuk keperluan

pasukan infanterinya, Firaun Ramses II, merekrut ten tara bayaran yang

terdiri dari orang-orang Palestina (Filistin) sebanyak 10.000 orang yang

memang terkenal karena keberanian dan keterampilannya dalam
pertempuran satu lawan satu.

Selain Mesir Kuno, kerajaan Assyria yang mempersatukan

Mesopotamia pada 1100-600SM,juga menggunakan tentara bayaran dari

suku Akkad (Suriah), yang juga termasyhur karena keberanian dan
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keterampilan bertempurnya bisa disandingkan dengan orang-orang
Filistin.

Menurut catatan dari Ensiklopedia Wikipedia, juga diketahui bahwa

sejumlah tentara bayaran dari Yunani telah bekerja untuk Imperium Persia

selama beberapa waktu. Raja Persia, King Xerxes I saat menginvasi Yunani

di tahun SOO-anSM memperkuat balatentaranya dengan sejumlah tentara

bayaran asal Yunani sendiri yang dipimpin oleh Demaratus. Begitu pula

raja-raja dari keraJaan-kerajaan lainnya, banyak yang menggunakan jasa

tentara bayaran,'.umumnya dalam peperangan, termasuk Imperium

Romawi. Walau jasanya banyak dipakai dan menerima bayaran yang

cukup tinggi, kesetiaan tentara bayaran tidak bisa seratus persen
dipercaya. Tahun.476 M, seorang pemimpin Foederati-salah satu

kelompok tentara bayaran yang bekerja untuk Imperium Romawi

bernama Odovacar bersama pasukannya menyerang Kaisar Romawi,

Romulus Augustulus, dan menurunkannya dari tahta kerajaan. Konon,

Odovacar-lah orang yang mengakhiri kejayaan Imperium Romawi.

Tentang sifat jelek tentara bayaran ini, Niccollo Machiavellpo9J,

secara khusus membahasnya dalam satu bab II Principe. Menurut

Machiavelli, "Tentara bayaran dan pasukan bantuan tidak ada gunanya

dan berbahaya. Kalau seorang raja mengandalkan pertahanan negaranya

pada tentara bayaran, ketenangan dan keamanan tak pernah akan

dicapainya. Karena pasukan bayaran sifatnya tidak pernah bisa

dipersatukan, haus akan kekuasaan, tidak memiliki disiplin, dan tidak

setia .... Usaha yang dilakukan para tentara bayaran itu ialah pertama-tama

mencari nama bagi pasukannya sendiri dengan merendahkan angkatan

darat. Hal ini mereka lakukan, karena mereka orang-orang yang tidak

mempunyai negara dan berjuang semata demi uang."lIO]

Bisnis ten tara bayaran yang berasal dari Mesir Kuno dikemudian

hari menemukan bentuknya di dalam wujud Ksatria Templar, yang

109 Machiavelli lahir di Florence, ltalia, 3 Mei 1469. Surat panjangnya yang berisi nasehatdan strategi untuk
mengamankan kekuasaan ditujukan kepada Pemimpin Republik Florence, salah satu dari lima negara di
Italia yang terpecah-pecah, bernama Lorenzo Medici menjadi sangat terkenal. Suratnya ini kemudian
dibukukan denganjudul '/I Principe' dan menjadi pegangan para diktalor dunia hingga kini. Hitler
dikabarkan selalu menaruh buku ini di bawah bantalnya

"0 Niccollo Machiavelli; Sang Penguasa; Gramedia, Jakarta, 1987; hal. 49 dan 54.
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bahkan diresmikan oleh Paus sebagai salah satu ordo gereja yang khusus,

yang hanya berada dalam lingkup kemiliteran saja, dan tidak
bertanggungjawab kepada siapa pun, baik raja maupun gereja, selain

kepada pribadi Paus itu sendiri.

Jatuhnya Yerusalem dan bahkan seluruh Tanah Palestina ke tang an

kaum Muslimin membuat Templar kehilangan 'pekerjaan'nya. Apalagi

para raja dan bangsawan Eropa sudah tidak tertarik lagi menyusun

kekuatan perang untuk merebut kembali Yerusalem. Jadilah ordo militer

yang kuat, kaya raya, dan memiliki jaringan di banyak negara Eropa ini
terlunta-lunta, tidak punya pekerjaan. Mereka pun kemudian melakukan

,diversifikasi' yang antara lain mulai secara aktif mengincar kekuasaan

lewat penyusupan dan organisasi mantel rahasia bernama Freemasonry,

juga dengan jubah Knight of Christ, Knight of Malta, dan kemudian
Illuminati. Di sayap satunya, Templar tetap mempertahankan diri sebagai

kumpulan tentara yang selalu siap untuk melakukan pertempuran di mana

saja, demi uang maupun demi konsensi kekuasaan, dan bahkan kemudian

mengembangkan satu industri perang yang mencakup banyak hal yang

berhubungan dengan kemiliteran, seperti tentara bayaran, pelatihan

pasukan kerajaan atau suatu negara, penasehat militer, dan juga produksi

alat-alat perang. Ini semua dilakukan Templar agar tetap eksis Clantetap

berjuang guna menggapai tujuan akhirnya, sebuah tujuan yang telah

ditetapkan beribu tahun lalu oleh Ordo Kabbalah: menjadi pemimpin New

World Order.

The Holy Blood and The Holy Grail menulis, "Biara Sion (organisasi

induk Ksatria Templar, penulis) tidak mungkin terus kekal dan utuh

sepanjang sejarah tanpa menyesuaikan diri dengan zaman. Sebaliknya,
mereka terpaksa berubah secara periodis, mengubah diri dan kegiatan,

menyesuaikan diri dan tujuan, dengan mempertimbangkan pergerakan

kemajuan dunia. Mereka telah mengganti kuda mereka dengan tank dan

mobil-mobil bersenjata. Untuk menyesuaikan diri dengan waktu dan

menguasai teknologi, Sion mengaku setara dengan Gereja Katolik Roma;

atau bisa jadi, dalam bentuk organisasi yang dikenal sebagai Mafia. Kami

tentu saja tidak melihat Biara Sion sebagai penjahat konyol. Tetapi,

setidaknya Mafia memberikan contoh tentang bagaimana sebuah
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organisasi menyesuaikan diri dari masa ke masa, sehingga dapat bertahan

dan menghimpun kekuatan."lll]

Berabad kemudian, fungsi Templar berubah hanya menjadi 'satu

divisi' kekuatan Konspirasi yang terus bergerak secara rahasia. Selain

menjadi kekuatan pemukul dari Konspirasi, Templar yang bukan lagi

Templar menjadi mesin raksasa penghasil uang dan dana kegiatan lewat

pengembangan industri perangnya. Lahirlah apa yang di abad ke-21 ini
kita kenaI dengan sebutan Private Military Company (PMC). Sebuah

perusahaan raksasa yang walau pun keberadaannya dekat sekali dengan
pusat kekuasaan, bahkan dimiliki oleh orang-orang yang berkuasa,

namun masih saja menimbulkan kerisihan jika secara terang-terangan ada

yang menyebutnya.

BISNIS INDUSTRI PERANG

Dewasa ini, tidak ada satu pun kegiatan Konspirasi yang tidak

menggunakan jasa 'Divisi' Private Military Company-nya. Setelah United

State of Mason bernama Amerika Serikat terbentuk dan menjadi satu
satunya adidaya, semua aktivitas Gedung Putih senantiasa menggunakan

jasa mereka. Terlebih dengan terbongkarnya mega skandal Iran Contra

yang melibatkan sejumlah pejabat top di Gedung Putih di era 1980-an,
termasuk Presiden Ronald Reagan.

Kasus Iran Contra merupakan sebuah kasus penjualan senjata yang

dilakukan pemerintah AS ke Iran yang sebagian keuntungannya

dialirkan ke kantong Gerilyawan Contra di Nicaragua. Hal ini berawal

dari peristiwa penyanderaan 52 warga AS yang berlangsung sejak 1
November 1979 di Gedung Kedutaan Besar AS di Teheran, Iran.

Pemimpin Iran yang baru saja naik tahta, Ayatollah Khomeini, berada

di belakang penyanderaan tersebut. Saat itu, Presiden AS Jimmy Carter

yang tengah berkampanye untuk memenangi pemilu keduanya,
memerintahkan agar diadakan sebuah operasi pembebasan bagi

penyanderaan tersebut. Namun operasi pembebasan yang bersandi
Eagle Claw yang dilancarkan pada bulan April 1980 gagal total sebelum

III Baigent cs; Ibid; hal. 192.
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sampai di Teheran. Helikopter tempur yang penuh berisi pasukan elit

Delta Force mengalami kecelakaan di wilayah gurun sebelah timur Iran.

Delapan serdadu pasukan elit itu tewas. Jelas, popularitas Jimmy Carter
jatuh di mata rakyat AS.

Diam-diam, pesaing utamanya dalam pemilu presiden AS, Ronald
Reagan, setelah melihat kegagalan Carter berinisiatif untuk membentuk

satu tim khusus yang akan membebaskan warga AS tersebut secara

rahasia. Operasi rahasia ini bukan operasi tempur, melainkan sebuah lobi

tingkat tinggi. Reagan mengontak Iran dan mengatakan bahwa AS akan

melakukan barter, jika ke-52 warganya dibebaskan maka AS akan

memberi Iran sejumlah senjata antitank untuk menghadapi Irak dan uang

tunai sebesar 40 juta dollar AS. Tergiur oleh tawaran serius yang diajukan

utusan Reagan, Iran pun melepaskan sandera tersebut. Simpati rakyat AS

beralih penuh kepada Reagan dan memenangi pemilu presiden

mengalahkan Carter. Tepat di hari pelantikan Reagan, 20Januari 1981,ke

52 warga AS yang disandera Iran tiba di AS dengan selamat. Reagan telah
menjadi pahlawan bagi rakyat Amerika.

Namun orang-orang yang tidak menyukai Reagan, termasuk Tim

Sukses Jimmy Carter, pada akhirnya mencium aroma tak sedap di balik
kesuksesan Reagan membebaskan ke-52 sandera tersebut. Secara intensif

mereka menggelar pengusutan rahasia yang akhirnya menggelinding

bagai bola liar yang menyeret sejumlah petinggi Gedung Putih ke

pengadilan. Salah satu kabar yang berhembus kencang adalah George H.

Bush dan William Casey selaku Manager Tim Sukses Reagan menemui PM

Iran Bani Sadr di Paris soal negosiasi senjata gelap. Richard Brenneke,

anggotatim sukses Reagan yang juga mantan agen CIA, membantah
kabar itu di pengadilan, walau sebenarnya kejadian itu benar-benar

terjadi. Setelah melewati banyak sekali tahap pemeriksaan dengan

ratusan saksi, pengadilan AS akhirnya berhasil menyingkap skandal itu

dan 176 tokoh politik utama di AS dianggap terlibat. Kasus itu ditutup
semasa Presiden Bill Clinton. Dengan alasan nasionalisme, maka ke-176
orang tersebut lalu dibebaskan. Walau demikian, menurut kelaziman

hukum yang ada harus tetap ada yang masuk penjara, maka Letkol Oliver

North pun dikorbankan dengan dakwaan menjual senjata secara gelap ke
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Iran dan menyalurkan dana hasil penjualan senjata itu ke Gerilyawan

Contra di Nicaragua.

Pemerintah AS belajar banyak dari skandal Iran Contra tersebut.

Sejak itu, timbul pemikiran bahwa terlalu beresiko jika pemerintah terlibat

langsung dalam kegiatan-kegiatan beresiko tinggi seperti yang telah

terjadi dalam Iran Contra. Menggunakan badan intelijen resmi pun

resikonya sarna. Sebab itu, dibutuhkan pihak ketiga yang bisa menjadi

perpanjangan tangan pemerintah tetapi secara institusi terpisah dari

pemerintahan. Maka dari pemikiran itulah kemudian timbul gagasan
untuk membentuk Private Military Company (PMC) yang dikelola oleh para

man tan pejabat militer dan anggotanya juga mantan tentara. Dengan

adanya PMC, pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan tinggal

mengorder sesuatu, seringkali inipun dilakukan oleh 'tangan lain', dan

membayarnya, setelah itu tinggal menunggu laporan bahwa misi sudah

selesai dari PMC yang ditugaskan.

Amerika sendiri diketahui banyak sekali memakai jasa PMC dalam

proyek-pr~yek pengamanan, utamanya di wilayah luar Amerika seperti

Irak, Afghanistan, dan ?ebagainya.Rezim George Walker Bush dianggap

sebagai rezim yang paling banyak memakai PMC dan berperan besar

dalam perkembangan bisnis pewaris Templar inil12].Wakil Presiden Dick

Cheney, salah satu penggagas utama Doktrin Pax Americana (The New

World Order dalam nama lain) dan 'Dewa Perang Gedung Putih',

merupakan man tan CEO Halliburton, sebuah PMC yang paling makmur

dan paling besar di AS, bahkan dunia.

Selain itu, berakhirnya perang dingin di era 1980-an yang

disebabkan runtuhnya imperium blok timur dengan pecahnya Uni Sovyet

menjadi negara-negara kecil dan juga diikuti oleh negara-negara blok

komunis di Eropa Timur, dengan sendirinya hal ini menyebabkan ratusan

ribu tentara Amerika yang ditempatkan di pos-pos luar negeri di negara

negara anggota NATO menjadi menganggur alias tidak punya pekerjaan.

Keadaannya serupa saat Ksatria Templar kembali ke Eropa setelah terusir

kalah dari pasukan umat Islam di bawah pimpinan Salahuddin al-Ayyubi.

112 Murray Horton; The Privalismion afWar; Peace Researcher; 29 Juni 2004.
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Akibat berakhirnya perang dingin, jumlah tentara AS yang tadinya

sekira 1,5 juta personil akhirnya harus dipangkas setengahnya.
Pemerintah AS menganggap wadah PMC adalah wadah yang tepat

untuk menampung 7S0-an ribu ten tara regular yang diberhentikan. Di

PMC-PMC yang menampung mereka, para man tan ten tara ini
mendapatkan gaji dan fasilitas yang kurang lebih sarna seperti ketika

masih bertugas di dinas ketentaraan resmi, bahkan banyak dari mereka

yang menerima lebih baik.

Pemerintahan Presiden Xanana Gusmao di Timor Lora Sae agaknya

tidak belajar dari pengalaman Amerika Serikat ini di dalam menangani

bekas anggota tentaranya, sehingga terjadi kerusuhan besar saat

pemerintah Timor Loro Sae memangkas jumlah tentaranya tanpa
memberi mereka lapangan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan

kegemaran mereka, berperang.

Di bawah ini merupakan beberapa PMC ternama dunia yang

banyak di antaranya bermarkas besar di Amerika Serikat,

- HALLIBURTON. Berawal sebagai perusahaan jasa pengolahan minyak

dan gas bumi di tahun 1919.Lantaran banyak kilang-kilang minyak dan

gas bumi yang juga harus dijaga,di kemudian hari perusahaan ini juga

bergerak di bidang pengamanannya. Gedung Putih juga menjadikan
Halliburton sebagai rujukan pertama bagi para man tan tentara AS yang

terkena perampingan organisasi setelah era perang ding in usai.
Halliburton bukan lagi perusahaan jasa p'engolahan minyak dan gas

bumi biasa, tetapi sudah melebar menjadi perusahaan penghimpun dan

pengerah tentara yang dibayar untuk melakukan tugas-tugas apa pun
di seluruh dunia.

Antara tahun 1962 sampai 1972, Halliburton mengarap proyek

Pentagon untuk membuat jalan, lapangan terbang, dan pangkalan
militer di Vietnam Selatan, dari daerah demiliterisasi hingga ke Delta

Mekong, dengan nilai proyek mencapai 10 juta dollar. Halliburton
kemudian juga mendapat proyek dari pihak yang sarna untuk

membangun pangkalan militer AS di sebuah kepulauan kecil di

Samudera Hindia yang terletak di selatan India yang kemudian

dinamakan Diego Garcia Base. Saat tsunami melanda Aceh di
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penghujung tahun 2004, pangkalan militer Diego Garcia terkena

dampaknya walau tidak sampai parah.

Tahun 1992 Pentagon melakukan order senilai sembilan juta dollar

kepada perusahaan ini untuk melakukan studi kelayakan bagi

dukungan kepada tentara AS di luar negeri, utamanya di Irak. Tugas

ini rupanya mendapatkan hasil yang bagus, terbukti tak lama setelah

itu Halliburton kembali mendapatkan kontrak dari Pentagon senilai 2,5

juta dollar untuk proyek pembangunan pangkalan militer di sejumlah

lokasi yang dirahasiakan. Sebelumnya, di Balkan, anak perusahaan

Halliburton, Kellog Brown and Root, mendapat megaproyek senilai 2,2
miliar dollar. Ini mungkin proyek terbesar yang pernah didapatkan

PMC-PMC dunia mengingat data yang pasti tidak tersedia.

Keberhasilan Halliburton mendapatkan proyek-proyek besar dari

Pentagon tidak terlepas dari sosok CEO-nya yang juga orang-orang

berkuasa di Gedung Putih dan Pentagon. Sebut saja Dick Cheney yang
pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan AS di era 1989-1993dan

sekarang menjadi wakil dari Presiden George W Bush. Lalu David

Gribbin, deputi Cheney di Pentagon, juga pimpinan Halliburton.

Sekarang ini, jumlah personil mereka berjumlah 100 ribuan orang dan

tersebar di berbagai proyek di 120 negara. Keberadaan mereka bisa
diakses di dalam halliburton.com.

-- BLACKWATER SECURITY CONSULTING. Biasa disingkat

Blackwater saja. Blackwater merupakan model PMC yang paling

modern. Blackwater memiliki fasilitas paling luas, lengkap, dan
modern. Fasilitas seluas 2.400 hektar are itu berada di California

Utara, berdekatan dengan lokasi pelatihan tentara AS, Fort Bragg.
Blackwater memiliki sendiri sejumlah areallatihan tembak modern,

dan bahkan miniatur kota sebagai tempat latihan perang kota. Tak

heran jika tentara AS sendiri sering berlatih di fasilitas milik
Blackwater ini.

Blackwater didirikan oleh seorang mantan pasukan elit AL-AS di

tahun 1996 dan kini telah memiliki tak kurang dari 50.000 personil

tempuryang siap diterjunkan kemana saja. Di antara PMC lainnya,

Blackwater dikenal sebagai sarangnya para tentara bayaran. Anggota
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RUNTUHNYA DUA TANDUK IBLIS

Bagi sebagian kalangan, peristiwa ambruknya dua menara kembar

World Trade Center (WTC) di New York dalam serangan pesawat

komersiallebih tepat diartikan sebagai peristiwa World Trade Conspiracy.

Betapa tidak, peristiwa inilah yang oleh kelompok neo-konservatif

Gedung Putin dan Pentagon yang mengelilingi Presiden George W Bush,

dijadikan momentum bagus untuk memulai menabuh genderang perang
terhadap kekuatan umat Islam di seluruh dunia. Kekuatan ini mereka

sebut sebagai teroris. Bush sendiri pernah slip of tongue atau 'keselip lidah'

menyebut momentum perang terhadap 'terorisme' sebagai perang salib

baru (The New Crusade). Walau kemudian pernyataan ini diralat, namun

pada hakikatnya ucapan yang keluar dari mulut Bush pertama kalinya itu

merupakan ucapan yangjujur.

Sikap rakyat Amerika sendiri pada awalnya mempercayai bahwa

teroris Islam berada di balik serangan yang menyebabkan dua menara

tertinggi dunia ini runtuh. Namun seiring dengan berjalannya waktu,

muncul kejanggalan demi kejanggalan yang membuat mereka perlahan

namun pasti mulai berpikir kritis. Kejanggalan-kejanggalan yang muncul

ke permukaan sungguh-sungguh mengusik nurani jika dibiarkan. Apalagi

Komisi Penyelidik Kasus WTC bentukan pemerintah sendiri mengenyam

pingkan semua bukti -bukti, bahkan keterangan saksi mata seperti William

Rodriguez, dan bersikeras bahwa serangan itu disebabkan oleh kelompok
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teroris Islam. Padahal fakta-fakta yang banyak sekali muncul mengarah

kepada keterlibatan Gedung Putih dan Pentagon, juga Mossad, dalam

peristiwa yang merenggut banyak sekali nyawa orang Amerika yang tak

berdosa. Bagaimana ini semua terjadi dan apa yang sesungguhnya hendak

dicapai dengan adanya peristiwa ini?

ONE POCKET 9.11

Untuk menguak "kebenaran tentang teror 11 September"

diperlukan satu paket pengetahuan pra kejadian dan sejarah tentang segala
keterlibatan sebelum malapetaka itu terjadi. Dengan terbongkarnya dua

catatan FBIpertengahan Mei 2002,maka kaitan-kaitan yang berhubungan

satu dengan lainnya mulai muncul perlahan-lahan ke permukaan. Kilasan
di bawah ini dikutip dari "Timeline" yang disusun Mike Ruppert dalam

situs fromthewilderness.com, yang pertama kali dipublikasikan pada bulan
November 2001 dan secara kontinyu diperbaharui118J. Setiap penjelasan

dapat dilihat pada situs tersebut di atas. Dan untuk buku ini, saya

menyertakan penambahan di sana-sini agar kita bisa lebih mendalami latar

belakang kejadian tersebut.

-1991-1997

Perusahaan minyak kelas kakap AS seperti Exxon Mobil, Texaco,

Unocal, BP Amco dan Shell menyediakan dana sebesar tiga miliar dollar

untuk menyuap pimpinan negara Kazakhstan, agar bisa memperoleh hak

untuk mengebor cadangan minyak yang sangat besar yang diketemukan
di kawasan itu. Perusahaan-perusahaan minyak tersebut berkewajiban di

mas a depan untuk menanam 35 miliar dolar di Kazakhstan. Masalahnya,

sambungan pip a minyak yang tersedia merupakan milik Rusia dan

Moskow mematok harga yang tinggi buat penggunaan seluruh jaringan

pipanya. Sebab itu, perusahaan-perusahaan minyak AS itu mengadu

kepada "International Relations Committee" di parlemen dan menyatakan
bahwa mereka tidak mampu untuk menguasai jaringan pipa tersebut dan

118 One Pocket 9.11 diatas dikutip dari buku "Konspirasi, Ieori-teori Konspirasi & Rahasia 11.9", Mathias
Brockers, (edisi Indonesia diterbitkan oleh PI Ina Publikatama, Jakarta, 2003, hal. 343-352) seperti yang
dimuat dalam Swaramuslim.net.
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teroris Islam. Padahal fakta-fakta yang banyak sekali muncul mengarah

kepada keterlibatan Gedung Putih dan Pentagon, juga Mossad, dalam

peristiwa yang merenggut banyak sekali nyawa orang Amerika yang tak

berdosa. Bagaimana ini semua terjadi dan apa yang sesungguhnya hendak

dicapai dengan adanya peristiwa ini?

ONE POCKET 9.11

Untuk menguak "kebenaran ten tang teror 11 September"

diperlukan satu paket pengetahuan pra kejadian dan sejarah ten tang segala
keterlibatan sebelum malapetaka itu terjadi. Dengan terbongkarnya dua

catatan FBIpertengahan Mei 2002,maka kaitan-kaitan yang berhubungan

satu dengan lainnya mulai muncul perlahan-lahan ke permukaan. Kilasan
di bawah ini dikutip dari "Timeline" yang disusun Mike Ruppert dalam

situs fromthewilderness.com, yang pertama kali dipublikasikan pada bulan

November 2001 dan secara kontinyu diperbaharuP18J• Setiap penjelasan

dapat dilihat pada situs tersebut di atas. Dan untuk buku ini, saya

menyertakan penambahan di sana-sini agar kita bisa lebih mendalami latar

belakang kejadian tersebut.

-1991-1997

Perusahaan minyak kelas kakap AS seperti Exxon Mobil, Texaco,

Unocal, BP Amco dan Shell menyediakan dana sebesar tiga miliar dollar

untuk menyuap pimpinan negara Kazakhstan, agar bisa memperoleh hak
untuk mengebor cadangan minyak yang sangat besar yang diketemukan

di kawasan itu. Perusahaan-perusahaan minyak tersebut berkewajiban di

masa depan untuk menanam 35 miliar dolar di Kazakhstan. Masalahnya,

sambungan pipa minyak yang tersedia merupakan milik Rusia dan
Moskow mematok harga yang tinggi buat penggunaan seluruh jaringan

pipanya. Sebab itu, perusahaan-perusahaan minyak AS itu mengadu

kepada "International Relations Committee" di parlemen dan menyatakan

bahwa mereka tidak mampu untuk rnenguasai jaringan pipa tersebut dan

11K One Pocket 9.11 diatas dikutip dari buku "Konspirasi, Teori-teori Konspirasi & Rahasia 11.9", Mathias
Brockers, (edisi Indonesia diterbitkan oleh PI Ina Publikatama, Jakarta, 2003, hal. 343-352) seperti yang
dimuat dalam Swaramuslim.net.
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- Januari 2001

Pemerintah Bush memerintahkan FBI dan CIA agar tidak

meneruskan upaya pelacakan terhadap segala aktivitas keluarga bin

Laden. Perintah Bush ini juga berlaku buat dua anggota keluarga Usamah

bin Laden (Abdullah dan Omar) yang tinggal di Falls Church, Virginia.

Rumah mereka bertetangga dengan Markas Pusat CIA. Perintah baru Bush

tersebut bukan yang pertama, namun kali ini lebih tegas dan membuat

banyak penyidik merasa frustasi.

-12 Februari 2001

Dalam pemberitaan ten tang proses pengadilan terhadap beberapa

orang yang dituduh menjadi anggota Al-Qaeda, koresponden kantor

berita UPI yang menangani desk terorisme membongkar fakta bahwa

National Security Agency (NSA) telah menyadap sistem komunikasi

Usamah bin Laden. Ini membuktikan bahwa NSA sebenarnya mengetahui

jika Al-Qaeda akan melancarkan serangan teror ke WTC di New York AS.

Ini pun jika benar Al-Qaeda yang melakukan.

-Mei2001

Menteri Luar Negeri Collin Powell mentransfer 43juta Dolar kepada

rejim Taliban. Pembayaran ini dimaksud sebagai uang ganti rugi untuk

para petani yang menjadi miskin lantaran panen opium mereka

dimusnahkan oleh rejim Taliban.

-Mei2001

Wakil Menlu Richard Armitage, mantan agen karir dan anggota

pasukan khusus Navy, dan Direktur CIA, George Tenet, melakukan

kunjungan resmi ke India. Dari sana, delegasi Tenet secara diam-diam

mengunjungi Pakistan, dan menemui Presiden Pervez Musarraf, seorang

presiden Negara Islam Pakistan, namun Musarraf sendiri sebenarnya

bukan Islam melainkan seorang Ahmadiyah Qadiani yang dekat dengan

Yahudi. Sejak lama, Armitage mempunyai hubungan akrab dengan Dinas

Rahasia Pakistan ISI dan ia diberi tanda jasa tertinggi negara itu. Orang

dapat berkesimpulan, bahwa dalam kunjungan tak resmi di Islamabad itu,

Tenet bertemu dengan kolega Dinas Rahasianya, Mahmud Ahmed.
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- Juni 2001

Dinas Rahasia Jerman (BND) telah memperingatkan CIA dan Israel

pada bulan Juni 2001, bahwa para teroris dari Timur Tengah sedang
merancang, "membajak satu pesawat terbang dan menggunakannya

sebagai senjata, untuk kemudian menyerang simbol-simbol kultur

Amerika dan Israel yang penting." Demikian berita yang terbetik dalam

harian Jerman Frankfurter Allegemeine Zeitung.

- Musim Panas 2001

Tiga pimpinan delegasi AS, Tom Simons (mantan Dubes AS di
Pakistan), Karl Inderfurth (mantan sekretaris negara kementerian luar

negeri untuk urusan Asia Selatan), dan Lee Coldien (mantan kepala bagian

dan pakar Asia State Department), melakukan serangkaian pertemuan
antara bulan Mei dengan Agustus dengan para delegasi dan intel Pakistan

dan Rusia. Di bawah pimpinan PBB,di Berlin, diselenggarakan pertemuan

terakhir dari serangkaian pertemuan rahasia. Pertemuan ini juga dihadiri

oleh negara-negara yang bertetangga dengan Afghanistan, yang pada
bulan-bulan sebelumnya mengharapkan bisa membuahkan satu solusi

ten tang masalah jaringan pipa minyak di Afghanistan. Wakil Taliban ikut

duduk dalam pertemuan-pertemuan ini, tetapi menolak tawaran ASuntuk

bermitra dalam pembagian laba perolehan jaringan pipa. Pembagian

labanya dinilai terlampau rendah.

- Musim panas 2001

Menurut harian Inggris The Guardian, pasukan-pasukan khusus

Ranger AS telah melakukan latihan-latihan di Tajikistan. Selain itu,

kabarnya, pasukan-pasukan khusus Tajikistan dan Usbekistan

memperoleh pendidikan khusus di Alaska dan Montana. Hanya, berita ini
tidak diakui oleh Kementrian Pertahanan AS.

- Musim panas 2001

Jejak pertama yang serius diturunkan oleh harian India, Times of India

menurunkan berita tangga126 Oktober. Jejak ini menguak para dalang

yang mengendalikan gembong "pilot teroris" Mohammad Atta. Times of

India menyebutkan, bahwa pada bulanJuli 2001,berdasarkan perintah Bos
Dinas Rahasia Pakistan Mahmud Ahmad, telah ditransfer dana sebanyak
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100.000Dolar kepada Mohamad Atta. Transfer ini katanya dikerjakan oleh

Omar Sheikh, seorang agen terselubung Dinas Rahasia Pakistan ISI dan

nantinya dituduh sebagai terlibat dalam penyanderaan jurnalis Wall Street

Journal, Pearl. Times of India menurunkan berita ini berdasarkan sumber

sumber rahasia yang diperoleh dari Dinas Rahasia India dan FBI.Setelah

Times of India memberitakan penemuannya itu, Jenderal Ahmad

mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala ISI.

- 26 J uni 2001

Majalah-online "Indiareacts.com" menuliskan, bahwa "India dan Iran

mendukung rencana-rencana AS dan Rusia untuk melakukan serangkaian

operasi terbatas terhadap Taliban". Menurut artikel tersebut, operasi

militer itu akan dilakukan oleh pasukan-pasukan AS dan Rusia dengan

dukungan dari Usbekistan dan Tajikistan.

- 4-14 Juli 2001

Usamah bin Laden dirawat di American Hospital di Dubai akibat

menderita penyakit ginjal. Selama di rumah sakit, ia ditengok oleh

keluarganya dan tokoh-tokoh penting dari Saudi Arabia dan Emirat, juga

dari Kepala CIA untuk Dubai, Larry Michell, yang pada tanggal15 Juli

langsung ditarik dari kantornya di Dubai, sehari setelah Usamah bin Laden
ke luar dari rumah sakit.

-10 Juli 2001

Satu laporan dari kantor FBI di Phoenix (Arizona), dan di bulan

Agustus menyusullaporan dari FBIdi Minneapolis memberitakan adanya

dugaan, bahwa anggota-anggota Al Qaeda memanfaatkan sekolah
sekolah penerbangan AS untuk mempersiapkan penyanderaan pesawat

udara. Memo tertanggallO Juli itu menyarankan agar dilakukan

pemeriksaan secara nasional seluruh sekolah-sekolah penerbangan dan

mengutip kemungkinan hubungannya dengan Usamah bin Laden. Agen

agen FBI Minneapolis memberitakan tentang penangkapan terhadap

Zakharias Moussaoui, berkebangsaan Perancis kelahiran Maroko, yang

hanya ingin belajar mengemudikan Boeing 747, akan tetapi tidak mau

belajar mengemudikan pesawat saat start dan landing. Dalam e-mail-nya

kepada markas besar FBI, agen-agen FBI Minneapolis menggambarkannya
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sebagai seseorang, yang dapat merencanakan, mengemudikan satu

pesawat Jumbo dan mengarahkanya ke World Trade Center. Kedua

report di atas diacuhkan oleh Mabes FBI.

- 20-21 Juli 2001

Menjelang pertemuan G-8 di Genua, masuk laporan-laporan dari

berbagai negara ke Itali. Antara lain dari Presiden Mesir Mubarak, yang

memperingatkan akan terjadinya serangan ke gedung-gedung konperensi

dengan menggunakan pesawat bajakan sebagai peluru terbang. Sebagai
reaksinya, pemerintah Itali memerintahkan penempatan meriam-meriam

penangkis serangan udara di sejumlah strategis dalam negeri dan
membatasi penerbangan loka!. Bahkan untuk keamanannya, Presiden

George W. Bush, bermalam di kapal perang AS yang tengah merapat di

pelabuhan.

- 6 Agustus 2001

Dalam briefing CIA, Presiden Bush menerima laporan tentang adanya

kemungkinan ancaman yang datang, di mana disebutkan bahwa para

pelaku yang punya hubungan dengan Usamah bin Laden dapat
mempergunakan pesawat bajakan sebagai born terbang. Dalam peringatan

ini, diduga,laporan-laporan dari FBIPhoenix dan Minneapolis dijadikan

acuan sumber. Akan tetapi, setelah itu tak ada kegiatan-kegiatan yang
memerintahkan untuk mengawasi penerbangan pesawat atau melindungi

udara secara militer. FBI,NSA, maupun CIA sarna sekali tidak melakukan

tindakan preventif apa pun menanggapi laporan ini.

-12 Agustus 2001

Letnan Navy Delmart "Mike" Vreeland, yang dijebloskan di bui
Toronto karena dituduh telah melakukan penipuan, mengatakan, bahwa

dirinya adalah perwira Dinas Rahasia Angka tan Laut dan mengetahui aksi

teroris yang akan terjadi. Karena ia diacuhkan, maka ia lalu menulis satu

catatan di atas kertas, yang kemudian ia serahkan kepada tata usaha

pen)ara.

- 20 Agustus 2001

Presiden Putin memerintahkan kepada agen-agen rahasianya, untuk

menyampaikan peringatan "yang berkalimatkan jelas dan gamblang"
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kepada Dinas Rahasia AS,bahwa ada ancaman serangan terhadap gedung
gedung pemerintahan dan bandar-bandar udara. Secara rinci, Harian

Rusia lstvestia kemudian memberitakan, bahwa dalam peringatan ini

disinggung ten tang 25 pilot kamikaze, yang merencanakan menyerang
gedung-gedung penting di AS. Lagi-Iagi peringatan ini diabaikan oleh
Gedung Putih.

- 20 Agustus -10 September 2001

Dalam tempo 3 pekan menjelang 11 September, bursa Dow Jones di

New York mengalami penurunan nilai sebesar 900 points. Bahaya crash

bursa mengancam di ambang pintu. Sehubungan dengan itu, wapres Dick

Cheney dan pejabat tinggi pemerintah lainnya melakukan rapat tertutup,

membicarakan kebangkrutan tak terelakkan perusahaan Enron -sampai

saat itu merupakan kisah kebangkrutan terbesar (dan penipuan finansial)
dalam sejarah ekonomi AS.

-1-10 September 2001

Latihan militer yang sejak tahunan direncanakan itu, akhirnya
dalam rangka operasi "Swift Sword" memindahkan 23 ribu serdadu

Inggris ke Oman. Dalam waktu yang bersamaan, dua armada kapal perang
AS tiba di depan pantai Pakistan, kemudian turun 17 ribu pasukan AS

memperkuat 23 ribu pasukan NATO yang datang ke Mesir untuk operasi
"Bright Star". Seluruh kekuatan ini sudah berada pada lokasinya dalam
keadaan ready to action, sebelum pesawat pertama melabrak menara WTC.

- 6-10 September 2001

Peningkatan luar biasa besarnya volume 'Putoption' Maskapai
Penerbangan United Airlines, American Airlines serta perusahaan

perusahaan yang terkena aksi teror seperti Merrill Lynch, Morgan Stanley,
AXA dan Muenchener Ruek, mengisyaratkan satu perdagangan intern
yang berbau kriminal di pasaran bursa.

-10 September 2001

Ada kesibukan yang tidak biasa di kantor lembaga manajemen situasi

darurat, Federal Emergency Management Agency (FEMA). Dalam

wawancaranya dengan reporter CBSDan Rather, kepala bagian "Urban

Search and Rescue Team"-nya FEMA menyatakan satu hal yang aneh:
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"Dapatlah dipastikan, tim kami merupakan salah satu tim yang pertama

yang digerakkan, untuk membantu kota New York dalam bencana ini.

Kami akan tiba pada hari Senin malam, dan pada hari Selasa pagi kami
sudah beraksi." Ini terjadi satu hari sebelum pesawat pertama menabrak

Gedung WTC. FEMA telah mengetahui hal itu dan sudah menyiapkan

langkah-Iangkah penyelamatan korban.

-11September 2001

Jenderal Ahmad, Bos Dinas Rahasia Pakistan ISI (yang lantaran
transfer dana kepada Mohammad Atta harus mengundurkan diri secara

"mengejutkan" satu bulan kemudian), tiba di Washington untuk
melakukan pembicaraan mengenai Taliban.

-11September 2001

Pegawai perusahaan Odigo Inc. di Israel, salah satu perusahaan

terbesar di bidang "Instant Messaging" dan mempunyai kantor di New

York, memperoleh peringatan bersifat urgen, dua jam sebelum pesawat
pertama menghunjam salah satu menara WTC, ten tang akan adanya

serangan terhadap WTC. Tetapi, kepolisian dan birokrasi negara yang
menangani bidang serupa lainnya menutup mulut ten tang pelacakan

mereka dalam hal ini. Bagian Penelitian dan Perkembangan Perusahaan

Odigo Inc. berkedudukan di kota Herzliyya (Israel), satu kota pinggiran

Tel Aviv. Di sana juga terletak lokasi "Center for Counterterrorism", yang
secara dini telah memberitakan ten tang perdagangan saham insider di

seputar tanggal11 September.

-11 September 2001

Dalam kurun waktu 45 menit, empat pesawat dibajak dan terbang

ke luar dari rute penerbangannya -pesawat pertama jam 8.15,dan terakhir

jam 9.05. Akan tetapi, baru pada pukul 9.30, pesawat tempur pertama
mengudara. Artinya, Komando Tertinggi Nasional, menanti 75 menit,

sebelum perintah operasi prefentif diturunkan - satu "kelalaian" yang
sukar diketemukan dan menyalahi prosedur baku yang sudah ada.

-14 September 2001

Kepala Penjara di Toronto membuka surat yang disampaikan oleh

Mike Vreeland kepada tata usaha penjara dan berkesimpulan, di dalam
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surat itu disinggung soal"WTC" dan "Pentagon". Angkatan Laut AS

kemudian menjelaskan, bahwa gara-gara prestasinya yang buruk,

Vreeland dipecat dari Navy tahun 1986 dan tidak pernah aktif dalam
Dinas Rahasia.

-15 September 2001

New York Times memberitakan, bahwa Direktur Alex Brown Bank,

Mayo Shattuck III, mengundurkan diri dari jabatannya. Padahat ia baru

saja memperpanjang kontrak kerja tiga tahunnya (dengan penghasilan 30

juta Dolar per tahunnya). Segudang 'putoption'-nya United Airlines dibeli
lewat Alex Brown, satu perusahaan rnilik Bank Jerman, di Deutsche Bank.

Direktur Alex Brown sebelum Shattuck III adalah "Buzzy" Krongard, yang

pada tahun 1998 pindah ke CIA, dan di sana, sampai sekarang, ia
menduduki pos tertinggi ketiga.

- 29 September 2001

Harian San Fransisco Chronicle memberitakan, bahwa laba 2,5milyar
dolar perolehan 'putoption' -nya American Lines dan United Airlines tidak

ditarik dari kas bank-bank. Dengan ditutupnya perdagangan saham

selama empat hari, para pemilik laba itu agaknya ngeri mendekati "laba
panas" itu.

-10 Oktober 2001

Harian Pakistan The Frontier memberitakan, bahwa Menteri

Perminyakan Pakistan menerima telepon Dubes AS, Wendy Chamberlain.

Akta tentang jaringan pipa Unocallewat Afghanistan yang telah dipeti

eskan, dicairkan kembali menjadi agenda "sehubungan dengan
perkembangan geopolitik aktual" (Dalam bulan Februari 2002 diadakan

perundingan tentang itu, awal Mei BBCmemberitakan bahwa proyek 2
milyar dolar yang sudah final dan selesai ditandatangani merupakan
"investasi asing terbesar di Afghanistan").

- Oktober 2001

Bursa saham Dow Jones, sebelum aksi teror terus menerus melorot

turun, telah kembali bugar dan mengejar ketinggalan-ketinggalannya.
Lewat jurus peningkatan anggaran belanja besar-besaran untuk program

persenjataan, bantuan keuangan buat industri penerbangan, dan rencana
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penurunan pajak bagi perusahaan-perusahaan, maka ambruknya pasar

bursa untuk sementara dapat dihindari. Sebagai peraup rejeki yang paling

beruntung adalah perusahaan-perusahaan persenjataan dan pemasok

kebutuhan militer AS. Roda industri persenjataan, sebagai salah satu

primadona penghasil devisa negara, mulai berjalan dengan kencang lagi.

GERBANG MILLENIUM BARU

Seperti yang telah ditulis oleh Scofield dan dipercaya dengan penuh

keimanan dan keyakinan (kebodohan) oleh George Bush dan para

penjahat perang di Gedung Putih dan Pentagon, sekarang ini dunia telah
memasuki akhir zaman. Sebab itu, mereka menamakan periode sekarang

sebagai Zaman Millenium atau Zaman Seribu Tahun. Di zaman ini, tidak

akan pernah lagi terjadi penemuan-penemuan baru di bidang ilmu murni,

yang ada penemuan-penemuan di bidang ilmu terapan yang berasal dari

penemuan-penemuan sebelumnya.

Di era Millenium ini akan terjadi pergeseran dan konflik menjelang

datangnya Messiah (Maranatha). Akan ada sejumlah peperangan besar,

bisa bermotif ekonomi tetapi dilandasi semangat keagamaan, yang akan
semakin memuncak menuju satu peperangan terakhir (kaumZionis- Kristen

menyebutnya Armageddon). Akan ada penggenapan nubuatan-nubuatan

(janji-janji)Tuhan bagi bangsa Israel. Inilah semua yang diyakini oleh Bush
dan kawan-kawannya di Gedung Putih. Sebab itu, mereka, para penjahat

perang itu, dengan semangat religius yang tinggi, tengah mempersiapkan

satu dunia glma mel~pangkan jalan bagi bertahtanya kembali, berkuasanya
kembali, sahl Kristus, RajaDunia, yang akan memimpin dunia menjadi satu

pemerintahan: The New World Order (Tata Dunia Baru).

Sebelum peristiwa 9.11 (2001),dilihat dari arah manapun, terutama

dari Patung Liberty, dua menara kembar pencakar langit yang dikenal

sebagai WTC Tower di New York AS, bagaikan dua pilar raksasa yang,

obelisk kembar, yang menjulang tinggi mengalahkan gedung-gedung

tinggi di sekitarnya. Bahkan bila matahari akan terbenam di petang hari,

sinar lembayungnya akan menembus sisi tengah Menara WTC dan

pantulannya berkilauan di atas perairan New York di mana Patung Liberty

berdiri. Obelisk kembar itu bagaikan sebuah gerbang raksasa bagi New
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York, kota terpadat di AS di mana orang-orang Yahudi Amerika

terkonsentrasi di sini. New York merupakan kota di AS yang paling

banyak ditinggali oleh warga Yahudi. Bagi kaum Yahudi, New York
merupakan New Jerusalem.

Bila Washington DC merupakan ibukota negara, maka New York

merupakan pusat dari segal a aktivitas, pusat rod a ekonomi, dan juga

politik luar negeri Amerika. Selain Markas Besar Perserikatan Bangsa

Bangsa, New York Stock Exchange (NYSE) atau yang lebih akrab disebut

Pasar Bursa Wallstreet juga terletak di kota ini. Tidak berlebihan kiranya

jika New York disebut sebagai pusat perekonomian dunia. Di tahun 2001

saja sekitar 3.000 perusahaan besar dunia terdaftar di New York Stock

Exchange, dengan nilai uang berputar hingga US 17 triliun dollar! Bila

dirupiahkan, jumlah angka nolnya saja yang berderet tak huang dari

limabelas buahpl9] Tak heran jika kemudian timbul pemikiran di dalam

benak teroris-siapa pun dia-menjadikan New York sebagai target

serangan. Karena dari sinilah sebenarnya dunia dikendalikan. New York

adalah ikon dari banyak hal, salah satunya simbol kedigdayaan ekonomi

dan pengaruh Amerika Serikat. Apa salahnya jika menabuh genderang
perang abad millennium dari meledakkan satu atau dua gedung ternama

di kota ini? Gemanya akan sangat kencang terdengar di seluruh dunia.

Demikian yang ada di benak para teroris.

Yang jelas, pada pagi hari, Selasa, 11 September 2001,sebuah drama

mengerikan dipentaskan di atas langit New York, disaksikan miliaran

mata penduduk dunia karena CNN menayangkannya secara langsung, on

location. Banyak yang mengacungkan jempol dan menyatakan tidak

percaya CNN mampu men-set sebuah acara on the location yang begitu

sempurna hanya dalam hitungan detik, hingga beredar spekulasi bahwa

CNN telah menerima bocoran dari pihak tertentu akan ada drama besar

abad ini di atas langit New York. Mungkin hanya Ted Turner, Kaisar Teve

Dunia berdarah Yahudi, yang bisa memberi jawaban.

Dalam waktu tidak terlalu lama, 'Obor raksasa' itu pun ambruk dan

rata dengan tanah. Ambruk lurus ke bawah hingga menyelamatkan

119 Encarta Encyclopedia Multimedia, Deluxe Edition, 2004.
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gedung-gedung yang lebih rendah yang berada di sisi-sisinya. Sebuah

kehancuran yang begitu sempurna dan aman. 'Gerbang raksasa' kota New
York tidak ada lagi. Musnah dalam hitungan jam. Dan bangs a Amerika

menangis, mengecam dan mengutuk siapa plm pelakunya. Dengan cepaC

telunjuk Bush langsung menuding AI-Qaeda sebagai pihak yang harus

bertanggungjawab. Dari bibirnya, dengan sombong, Bush berkata,

"Perang Salib baru telah dimulai." Sebuah pernyataan yang kemudian

diralatnya setelah mendapat teguran dari banyak orang. The New Crusade

in Millenium Age.

Peristiwa WTC tentu tidak berdiri sendiri. Pada tahun 1994,

pemodal raksasa Yahudi Amerika yang setara dengan Rothschild di

Jerman, David Rockefeller, di hadapan Dewan Bisnis PBBmenyatakan,

"Kita tengah berada di ambang transformasi global. Yang kita perlukan adalah

adanya krisis besar sehingga bangsa-bangsa di dunia akan menerima Tata Dunia

Baru (The New World Order)"

Ucapan Rockefeller mendapat dukungan dari ana lis politik luar

negeri berdarah Yahudi, Zbigniew Brzezinski yang dalam bukunya The

Grand Chessboard, menulis, "... besar kemungkinan akan sulit mencapai sebllah

konsenslls (di Amerika Serikat) dalam isu-isu berkaitan dengan kebijakan luar

negeri, kecllali dalam situasi berupa kejelasan akan adanya ancaman langsung dari

luar secara massif. II

Dan setahun sebelum peristiwa yang mengerikan itu terjadi, pada

tahun 2000, Project for a New American Century (PNAC) yang
menskenariokan secara matang bahwa dalam waktu dekat Amerika harus

menjadi satu-satunya kekuatan dunia tanpa penyeimbang, menyatakan,
"Beberapa peristiwa menggemparkan dan bencana besar, seperti sebuah Pearl

Harbour yang baru" yang akan menggiring opini masyarakat Amerika untuk
mendukung agenda perang.

PNAC juga yang menelurkan cetak biru Pax-Americana, sebuah

program strategis yang menskenariokan agar Amerika memiliki kontrol

atas negara lain, menjadi pemimpin satu-satunya dari Tata Dunia Baru.

Skenario ini disusun oleh Wapres Dick Cheney, Menhan Donald

Rumsfeld, Deputi Menhan Paul Wolfowitz, Jeb Bush (saudara George W

Bush), dan Lewis Libby (Kastaf Cheney), dan dirilis pada bulan September
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2000 dengan nama "Membangun Ulang Pertahanan Amerika". Jadi,

peristiwa serangan terhadap Menara kembar WTC memang diperlukan

oleh Gedung Putih agar semua skenario di atas bisa berjalan dengan

efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.

KEDUSTAAN YANG TERANG BENDERANG

Prof. Dr. Steven Earl Jones adalah Guru Besar Departemen Fisika

dan Astronomi pada Birgham Young University, AS. Pria kelahiran

Amerika, 25 Maret 1949, ini memperoleh gelar Doktor Bidang Fisika dan

Matematika dari University of Vanderbilt di usia 29 tahun. Kredibilitas

kelimuannya sungguh tidak bisa diremehkan. Peneliti senior pada

berbagai lembaga penelitian yang telah menyabet berbagai penghargaan

bergengsi tingkat dunia ini meragukan bahwa Menara Kembar WTC

ambruk gara-gara ditabrak pesawat terbang. "Mengapa Menara WTC 7

yang memiliki 47lantai dan tidak terkena serangan pesawat juga ikut

ikutan rubuh?" selidiknya

Dalam sebuah seminar di Birgham Young University, AS, pad a 22

September 2005, di hadapan peserta yang berasal dari Departemen Fisika,

Mechanical Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering,

Psikologi, Geologi, dan Departemen Matematika, Profesor Jones

membantah teori versi pemerintah AS soal rubuhnya Menara WTC yang

diklaim diakibatkan oleh tumbukan pesawat terbang. "Saya akan

mengemukakan bukti baru berupa hipotesa kehancuran akibat ledakan,"

tegas Prof. Jones.

Hipotesa ini diambil berdasar keraguannya sebagai seorang pakar

yang meyakini bahwa Menara kembar WTC yang dibuat dari rangka baja

dan konstruksi tahan gempa bisa dirubuhkan hanya dalam waktu singkat.

Keraguannya ini seolah mendapatkan pembenaran tatkala membaca

pengakuan-pengakuan saksi mata yang berada di lokasi sekitar menara

WTC saat kejadian. Edward Cahcia, seorang Fire Fighter (Pemadam

Kebakaran) yang bertugas dekat sekali dengan lokasi tanpa mengisahkan

kembali apa yang dialaminya. "...kami pikir seperti ada ledakan-ledakan, karena

bunyinya, buum .. buum .., buuum, dan kemudian menara itu ambruk ... ledakan
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itll ada di lantai bawah, bllkannya di lantai yang ditubruk pesawat." Petugas

perna dam kebakaran yang lain juga mengaku melihat kilatan cahaya dan

ledakan-ledakan di lantai atas dekat pesawat clan juga di bawah gedung
WTC2 sebelum keruntuhannya.

Apalagi saat liputan langsung, reporter FOX News memberitakan

sepersekian nyaris bersamaan dengan runtuhnya gedung, "... ada sebuah

ledakan di bagian bawah gedung ... asap putih keluar dari dasar ... sesuatll telah

terjadi di lantai bawahf Lalu ada lagi ledakan ... f"

Prof. Jones menyatakan, menara WTC7 yang terdiri dari 47lantai

tidak dihantam pesawat, hanya terbakar karena rembetan dari Menara
Kembar WTC. Setelah 7 jam terbakar, WTC7 ambruk, padahal struktur

gedung WTC7 yang diletakkan secara asimetris disangga 24 kolom baja
berkualitas tinggi yang tahan api. Hukum Kedua Thermodynamics

menjelaskan kecil sekali kemungkinan adanya keruntuhan total secara

simetris karena api. Keruntuhan itu baru bisa terjadi jika 'dihancurkan' oleh

born atau "con trolled demolitio n". Belurn pernah ada dalam sejarah, ged ung

berstruktur baja kualitas wahid bisa runtuh secara simetris hanya karena
kobaran api yang tidak terkendali.

Jika WTC7, berdasarkan rekaman para saksi mata, memperlihatkan

kilatan cahaya ledakan di bagian bawah gedung, maka untuk Menara

Kembar WTC, kilatan cahaya terlihat di bagian bawah dan atas gedung.
Hasil analisa pakar pemadam kebakaran yang dimuat dalam Fire

Engineering Journal juga menolak anggapan pemerintah. Mereka
memastikan bahwa kerusakan struktural akibat hantaman pesawat dan

ledakan minyak pesawat tidak cukup mampu untuk merobohkan

bangunan menara seperti WTC.

Pandangan Prof. Jones juga didukung oleh Thomas W. Eagar dan
Christopher Musso. Eagar adalah seorang Guru Besar Materials

Engineering and Engineering Systems, sedangkan rekannya, Musso,

adalah peneliti pada Massachussetts of Technology. Kedua pakar ini

menyatakan," ...menara WTC yang dibangun pad a pertengahan 1960-an,
tiap menaranya memiliki luas 64 meter persegi, tinggi 411 meter di atas

permukaan jalan dengan kedalaman 21 meter di bawah tanah. Total berat

struktur bangunannya 500.000 ton. Gedung ini dirancang untuk mampu

Knights Templar Knights Of Christ 367



menahan angin berkecepatan 225 km/jam dan sanggup menahan tiupan

badai yang bobotnya melebihi 30 kali berat pesawat terbang. Tapi apa

lacur, hanya dengan satu tumbukkan pesawat terbang, gedung itu runtuh.
lni sangat ganjil."

Sejumlah laporan memperkirakan bahwa bahan alumunium dari

badan pesawat turut terbakar dan karenanya menghasilkan panas yang

sangat tinggi sehingga mampu melelehkan struktur baja gedung itu.
"Memang, alumunium bisa saja melebur dalam kondisi panas tertentu,

namun seharusnya nyala api berwarna putih dan menyimpan hawa panas.

Tetapi nyala api yang terjadi di gedung WTC tidak menunjukkan tanda

tanda seperti ini. Pembersihan puing-puing WTC diperkirakan memakan

waktu berbulan-bulan, tetapi nyatanya upaya pembersihan berlangsung

dengan cepat. Malah sisa-sisa baja yang menjadi penyangga struktur
bangunan WTC begitu cepat disingkirkan. Bahkan, sebelum sempat

dilakukan uji lapangan untuk meneliti kegagalan fungsi baja dalam
menyangga gedung itu," tambah mereka.

Selain itu, dalam kacamata sistem pertahanan udara AS pun

peristiwa WTC menimbulkan kecurigaan, sebab pesawat pembajak sempat

terbang keluar jalur dengan amannya di wilayah udara Amerika yang

paling ketat selama 80 menit. Padahal menurut peraturan baku yang
berlaku di seluruh wilayah hukum AS, jika ada pesawat komersil

melenceng dari jalurnya atau hilang dari radar pengawas, maka Federal

Aviation Agency (FAA) harus secepatnya mengontak pihak militer, The

North American Aerospace Defense (NORAD), yang wilayah tugasnya

memang berada di atas New York. Selanjutnya, NORAD mengontak

pangkalan udara terdekat untuk mengirim jet tempur F-16. Mereka akan

mencari pesawat yang hilang dan begitu ditemukan segera

memberitahukan pilotnya agar mengikuti jet tempur itu. Bila pilot tidak

memenuhi arahan tersebut, jet tempur segera mengontak pangkalan untuk

meminta izin melakukan tindakan drastis, dari pendaratan paksa dengan
memepetnya, atau tembak jatuh.

Pada Selasa hitam, 11 September 2001, semua ini tidak berjalan.

Tidak ada satu pun pesawat jet tempur AS terbang di udara New York

untuk menahan pesawat komersial Boeing 757 dan 767 yang berbadan
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besar. Padahal di dekat New York dan Manhattan ada pangkalan udara

Andrew dengan jet-jet tempur yang selalu siaga. Hanya butuh lima menit

dari pangkalan Andrew ke New York.

Masih ribuan kejanggalan lagi yang ada seputar peristiwa 9.11.

Misal, pada hari kejadian, 4.000 karyawan yang berkantor di Menara

WTC, semuanya Yahudi, bolos serentak, dan sebagainya. Banyak rakyat

Amerika yang kini sangat kritis pada Bush dan menganggap orang nomor
satu Amerika ini sebagai pembohong besar. Kisah ten tang Donna Marsh,

salah seorang ibu yang anak perempuannya menjadi korban di reruntuhan

WTC mungkin bisa menggambarkan be tapa kecewanya rakyat AS pada

Bush. Anak perempuannya itu tengah mengandung. Pada Selasa pagi, 11

September itu, anak perempuannya telah sampai di ruang kantornya.
Setelah pesawat pertama menabrak menara, anak perempuan itu

menelpon ibunya. "la mengatakan kalau dirinya diberitahu agar tidak
meninggalkan Menara Selatan WTC karena sudah aman. Padahal, dalam

kenyataannya, dia diberitahu untuk tidak bergerak atau akan ditembak,"

ujar Marsh bercucuran airmata sembari meminta Bush agar tidak lagi

menggunakan nama anaknya sebagai dalih untuk menebar mesin perang
dan maut ke seluruh dunia.

Apa pun kejadiannya, Menara WTC telah ambruk rata dengan

tanah. Siapa yang memetik keuntungan dari peristiwa ini?Jelas, kelompok

Neo-Konservatif Gedung Putih dengan Bush sebagai kepalanya dan juga

Zionis-lsrael. Kasus WTC dijadikan dalih bagi kelompok haus perang ini

untuk menggelar mesin perangnya ke Afghanistan. Setelah Kabul jatuh,

praktis Afghanistan telah dikuasai pasukan AS dan sekutu-sekutunya,
walau di sana-sini sampai hari ini masih saja ada perlawanan sporadis dari

gerilyawan Afghan. Namun rupanya ambisi bestir Amerika tidak hanya
sampai Afghan, pada 20 Maret 2003, Amerika mengeroyok lrak dan

menggulingkan Presiden Saddam Hussein. Nama operasinya (plesetan) :

Operation Iraqi Liberation atau disingkat OIL.

Mencermati sebab-musabab dan banyaknya kejanggalan seputar

peristiwa WTC, menyebabkan banyak pihak menduga kuat bahwa

Gedung Putih dan Israel sendirilah sebagai dalang di balik semuanya.
Menara WTC dan Pentagon, simbol kehebatan perekonomian dan
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WTC,SimbolismeAngka 11.

pertahanan Amerika, sengaja dikorbankan guna dijadikan dalih agar

Gedung Putih leluasa melancarkan "The New Crusade in Millenium era",

seperti yang pernah terlontar dari mulut Bush.

SIMBOLOGI ANGKA 9.11

Segala hal dalam keyakinan para Kabbalis selalu dikaitkan dengan

simbologi. Numerologi atau ilmu tentang angka merupakan salah satu

kegemaran mereka. Seperti halnya dengan peristiwa 11 September 2001,

yang entah kebetulan atau tidak, ternyata sarat dengan simbologi angka.

Apakah ini bukti bahwasanya Ordo Kabbalah telah sungguh-sungguh

menguasai Amerika? Entahlah.

Kegemaran kepada simbol angka-angka berasJ dari keyakinan

mereka bahwa kosmos ini seluruhnya bergerak s'cara matematis.

Misalnya, satu hari itu 24jam, satu pekan V' hari, satu bulan 30hari, dan satu

tahun 365 hari. Semuanya menunjukkaR angka. Dan angka 666

menunjukkan angka setan.

Mengenai angka 11,ajaran Kabbalah menganggap angka tersebut

merupakan salah satu simbol setan,
selain 666. Adakah suatu kebetulan

jika Anton LaVey, pendiri Gereja

Setan, memilih angka 11 ketika

dirinya menyusun 11Pasal Setan di
Bumi (The Eleven Satanic Rules of the

Earth) dan memilih angka 9 untuk

menyusun The Nine Satanic

Statements. LaVey telah lama

memilih angka 11 dan 9 sebagai

angka setan.

Dalam ilmu Astrologi, seba

gai basis dari Numerologi, angka 11

biasanya menunjukkan Pemimpin.

Angka 11 juga merepresentasikan

Dosa, Pelanggaran, dan Resiko. Jika
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angka 10 melukiskan kesempurnaan, maka angka 11 menyimbolkan

sesuatu yang lebih. Jika dipisah ( 1 + 1 = 2) maka akan ditemukan sebuah

dualitas yang saling berhadapan dan setara: Lucifer dan Tuhan. Angka 11
adalah angka penuh kesucian. Jika angka 11 dikalikan dengan angka

sempurna, 3, maka akan didapat angka 33, sebuah angka yang amat

penting bagi dunia Okultisme. Tahun 1933 merupakan tahun lahirnya
Manifesto Humanis, sebuah gerakan dari para Kabbalis. Simbol-simbol

dalam Astrologi (Zodiak) juga berjumlah 11.

Lihatlah Menara Kembar WTC sebelum runtuh, bukankah

bangunan yang menjulang tinggi itu membentuk angka II? WTCbertempat
di New York, sebuah kota yang berada di negara bagian ke-11 yang

bergabung dengan Amerika Serikat. WTC memiliki 110 lantai, jika angka

'a' dibuang maka kita mendapatkan 11.WTC merupakan pusat dari Trade

Center dan dijuluki Skycrappers, masing-masing jumlah hurufnya 11.Jika
nama menara itu ditulis secara lengkap maka akan menjadi World Trade

Center yang berjumlah 22 huntE, yaitu 11 X 2 = 22. Lalu tanggal terjadi

peristiwa tersebut adalah tanggal11 bulan 9: 1 + 1 + 9 = 11. 11 September
sendiri mempunyai 2 angka dan 9 huruf, 2 + 9 = 11. Dan uniknya lagi,
Menara WTC ambruk pada jam 10.28am, 1 (0) + 2 + 8 = 11.

Peristiwa WTC kemudian terbukti menguntungkan pemerintah

Amerika Serikat dan juga Zionis-Israel. Pemimpin-pemimpinnya adalah

George W.Bush danAriel Sharon, masing-masingjumlahhurufnamanya: II.

Dan yang menjadi korban pertamanya: Afghanistan, 11 huruf. Apakah ini
suatu kebetulan?

(~ARA DEWA ZIONIS-KRISTEN AMERIKA

Bush dan para pejabat pemerintah yang mengelilinginya dikenal

dengan sebutan kelompok Neo-Konservatif. Namun ada juga yang

menjuluki mereka sebagai kelompok Zionis-Kristen, yang diambil dari
istilah Judea-Christian, sebuah kelompok ultra fundamentalis Kristen yang

tanpa syarat mendukung penuh segala tindak-tanduk Zionis-Israel.

Penulisan Injil Darby dan Scofield merupakan awal dari infiltrasi Zionis

Yahudi ke dalam pemerintahan Amerika. Menyusul kemenangan Israel

dalam Perang Enam Hari (4-7,9-10 Juli 1967),ayah mertua Billy Graham,
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Nelson Bell, yang saat itu menjabat sebagai editor majalah Christianity

Today, menyuarakan perasaan-perasaan banyak orang Kristen evangelis

Amerika yang begitu antusias menyambut kemenangan Israel. "Untuk

pertama kalinya di dalam kurun waktu lebih dar} 2000 tahun, Yerusalem
kini sepenuhnya berada kembali dalam kekuasaan orang-orang Yahudi;

dan fakta ini memberikan suatu kepercayaan yang diperbaharui dan

tergairahkan kepada setiap orang yang mempelajari Alkitab bahwa
Alkitab itu benar dan sah," demikian tulis Bell.

Perang Enam Hari itu dilegitimasi dengan penjelasan teologis oleh

Zionis Kristen, ketika mereka menyatakan bahwa: Tuhan ingin

memberikan kepada umat-Nya bagian dari tanah yang tidak mereka

terima pada tahun 1948.HasHdari Perang Enam Hari adalah bahwa Yudea !dan Samaria, dan Kota Lama Yerusalem, ibu kota kerajaan Daud, 

dikembalikan kepada bangsa Yahudi yang mengklaim sebagai pemilik
semula.

Di tahun 1976 terjadi serangkaian peristiwa yang membawa

Zionisme-Kristen masuk ke lingkaran pusat politik Amerika. Berkat

dukungan kalangan sayap fundamentalis Kristen Evangelis Amerika,

Jimmy Carter terpilih sebagai seorang Presiden yang sudah "lahir baru

sebagai seorang Kristen-Zionis." Setahun kemudian, Menachem Begin dan

Partai Likud yang juga berhaluan politik fundamentalis berkuasa di
Israel. Dengan sendirinya terbangunlah suatu hubungan erat, hubungan

'theologis' antara keduanya.

Tahun 1978, Jimmy Carter menyatakan terus terang bahwa

kepercayaan pro-Zionisnya telah banyak mempengaruhi kebijakan politik
Timur Tengahnya. Namun lama-kelamaan, Carter menyadari bahwa

Partai Likud terlalu jahat terhadap warga Arab Palestina. Untuk itu Carter

mengusulkan agar dibentuk satu negara merdeka bagi orang-orang Arab

di Palestina. Dengan melunaknya sikap Carter, dukungan lobi Yahudi pun

surut terhadapnya dan berbalik mengucilkannya. Mereka kemudian

mengalihkan dukungan kepada Ronald Reagan dalam Pemilu 1980.

Ketika Reagan terpilih, dukungan Amerika kepada Zionisme
Yahudi-Kristen bertambah besar dan luas. Pemerintahan Reagan

merupakan pemerintahan Amerika yang paling pro-Israel, tetapi ia juga
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memberikan jabatan-jabatan politik sangat penting kepada beberapa orang

Zionis-Kristen terkemuka. Reagan sendiri seorang Zionis-Kristen, juga

Kepala Departemen Kehakiman Amerika Ed Meese, Sekretaris

Departemen Pertahanan Casper Weinberger, dan Menteri Dalam Negeri

James Watt. Di sa at kekuasaan Reagan-lah dimulai diselenggarakan

seminar-seminar keagamaan di Gedung Putih secara teratur, Para tokoh

Zionis-Kristen seperti Jerry Falwell, Mike Evans, dan Hal Lindsey,

diundang untuk berbicara dan mengadakan kontak pribadi langsung

dengan para pemimpin nasional dan Kongres.

Sebuah poster sindiran terhadap kebuasan rezim Bush mengelar

perang di Irak. Poster ini dibuat oleh aktivis perdamaian AS.

Misal, di tahun 1982, Reagan mengundang Falwell untuk

memberikan ceramahnya di depan pejabat Dewan Keamanan Nasional

soal kemungkinan pecahnya perang nuklir melawan Russia. Dalam suatu

percakapan pribadi dengan Tom Dine, sea rang pelobi senior Yahudi yang

bekerja untuk American Israel Public Affairs Committee (AlPAC), seperti

yang dimuat dalam The Washington Post (April 1984),Reagan menyatakan,

"Anda tahu, saya berpaling kepada nabi-nabi kuno Perjanjian Lama dan kepada

tanda-tanda yang meramalkan Perarig Armageddon. Saya sendiri jadi bertanya

tanya, apakah kita ini akan melihat semuanya itu terpenuhi. Saya tidak tahu.

Apakah Anda belakangan ini juga telah memperhatikan nubuat-nubuat para nabi

itu; akan tetapi, percayalah kepada saya bahwa nubuat-nubuat itu menggambarkan

masa-masa yang sekarang ini sedang kita jalani."

Penerus Reagan, George HW Bush, Bill Clinton, dan George W.

Bush, meneruskan upaya Reagan. Ada yang berpendapat bahwa penerus

Reagan ini semata demikian untuk memelihara dukungan lobi Yahudi

Amerika yang memang sangat berpengaruh, ada pula yang meyakini
bahwa penerusnya ini juga seorang Zionis-Kristen. Di sekeliling Bush

sekarang ini bertebaran pendeta-pendeta Zionis-Kristen fundamentalis

seperti Jerry Falwell, Pat Robertson, Hal Lindsey, Zola Levitt, Oral

Roberts, Mike Evans, Tim LaHaye, Kenneth Copeland, Paul Crouch, Ed

McAteer, Jim Bakker, Chuck Missler dan Jimmy Swaggart. Semuanya

adalah para pemuka Kristen-Zionis. Mereka membela kepentingan Israel

lewat semua media yang dikuasainya.
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Secara teratur, para pemimpin Kristen fundamentalis ini, bersama

dengan organisasi-organisasi pro-Israel yang mereka pimpin, menjangkau

lebih dari 100juta orang Kristen Amerika, dan lebih dari 100ribu pendeta.

Jumlah dana operasional mereka konon mencapai US$ 300 juta setahun.

Merekalah aktor intelektual bagi dukungan membabi-buta Amerika
terhadap Zionis-Israel sampai saat ini.

Hal Lindsey bahkan dengan tegas menyamakan orang Kristen yang

anti-Zionisme sebagai pendukung Nazisme yang anti-Semit. Sedang Jerry

Falwell adalah pendeta dari Thomas Road Baptist Church. Ia juga

mendirikan Baptist Liberty University di Lynchburg, Virginia.
Mahasiswanya berjumlah 10.000orang. Jerry Falwell Ministries mendanai

Jaringan Siaran TV Liberty dan program bersama Old Time Gospel Hour

yang disiarkan 350 stasiun TV dunia dan memiliki anggaran sebesar US$

60juta per tahun. Di tahun 1979,Falwell mendirikanMoral Majority sebagai

bagian dari usahanya untuk menjadikan Amerika bangsa bermoral, anti

terhadap homoseksualitas, aborsi, pornografi, dan dosa-dosa sosial

lainnya. Walau demikian, dalam ceramah-ceramahnya, Falwell kerap

melakukan penghinaan terhadap Islam dan sebagian orang-orang Kristen
yang masih saja ragu mendukung Zionis-Israel.

Disebabkan pembelaannya yang begitu gigih terhadap Zionisme,

pada tahun 1979Falwell menerima hadiah sebuah pesawat jet dari Israel.

Falwell pula, orang non- Yahudi pertama yang dianugerahi medali

Vladimir Ze'ev Jabotinsky, sebuah penghargaan untuk mereka yang

berjuang bagi keunggulan Zionis, yangdiserahkan langsung oleh PM

Menachem Begin di tahun 1980. Jabotinsky adalah pendiri Zionisme

Revisionis dan berpandangan bahwa orang-orang Yahudi memiliki

mandat ilahi untuk menguasai dan menduduki ukedua tepi (barat dan
timur) Sungai Yordanu dan tidak tunduk pada hukum internasional.

Maret 1985, Falwell berjanji di hadapan Majelis Para Rabbi

konservatif di Miami akan menyumbangkan 70juta orang Kristen-Zionis

bagi Israel. Sebab itu, Januari 1998,ketika PM Israel Benjamin Netanyahu
berkunjung ke Washington, yang pertama dijumpainya bukan Presiden

Clinton, tetapi Falwell dan The National Unity Coalition for Israel, yang

menghimpun lebih dari 500 tokoh Kristen-Zionis. Kali ini, Falwell berjanji
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akan menghubungi 200.000pendeta dan pemimpin gereja untuk mendesak

Clinton mengakhiri tekanannya pada Israel yang mau memaksa negeri

Zionis ini taat pada kesepakatan Oslo (Declaration of Principles) yang

ditandatangani di Washington, 13September 1993.

Dukungannya kepada Zionis-Israel, secara simetris juga berarti sikap

permusuhan yang amat sangat ditunjukkan mereka kepada Islam. Di

depan jaringan televisi nasional Amerika, pada tanggal 8 Oktober 2002,

Falwell tanpa risih sedikit pun berceramah dan menyatakan bahwa Nabi

Muhammad SAW itu adalah seorang teroris. Mereka inilah yang

sesungguhnya berada di balik keyakinan-keyakinan ideologis Bush dan

kelompok Neo-Konservatif di gedung Putih, yang selalu mengobarkan

perang demi memenuhi ambisi penguasaan dunia. Serangan ke Afganistan

dan Irak, oleh mereka, dikatakan sebagai bagian dari nubuatan Tuhan

menjelang datangnya The Second Coming atau Maranatha.

"IN THE NAME OF DOLLAR, OIL, AND GOD"

Ahad malam, 7 Oktober 2001.Janlm jam baru menunjukkan angka

8.45 waktu setempat. Raungan mesin pesawat dari puluhan jet tempur

Amerika tiba-tiba merobek langit Afghanistan. Dari arah perbatasan

Pakistan, sejumlah jet tempur dengan royal menghujani lima kota besar

Afghanistan: Kandahar, Kabul, Mazar-e-Sharif, Jalalabad, dan Herat.

Kegelapan malam berubah menjadi lautan api. Cahayanya berpendar

menerangi kawasan perbukitan di sekitarnya. Hanya duapuluh enam hari

setelah peristiwa WTC, Amerika Serikat menembakkan salvo tanda

dimulainya perang terhadap Afghanistan. Sebuah penyerangan yang

pengecut, karena untuk melawan Afghanistan yang notabene negara

miskin saja, Amerika merasa perlu mengumpulkan negara-negara

sekutunya agar mau bersama-sama mengeroyok Afghanistan. Jadilah

pertarungan antara sekawanan elang pemakan bangkai melawan seek or

kelinci. Ironisnya, semua ini dilakukan Gedung Putih hanya berdasar

tudingan, tanpa bukti sedikit pun. Akibatnya ribuan anak-anak Afghan

menemui syahid secara mengerikan. Tak terhitung banyaknya yang

mengungsi atau yang kehilangan sanak-keluarganya.
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Pagi hari, Selasa, 13 November 2001, pasukan Koalisi pimpinan AS

memasuki Ibukota Afghanistan, Kabul, yang ternyata sudah dikosongkan

Mujahidin Thaliban pada malam harinya. Tidak terjadi pertempuran.

'Jatuhnya' Kabul dianggap oleh Amerika sebagai kemenangan. Padahal

sampai hari ini, walau pemerintahan boneka AS pimpinan Hamid Karzai

sudah dibentuk, pejuang-pejuang Thaliban dan Mujahidin lainnya masih
melakukan serangan secara bergerilya.

Dalih utama Bush untuk menyerang Afghanistan adalah menangkap

Usamah bin Laden yang dianggapnya bertanggungjawab atas peristiwa

WTC hidup atau mati. "Capture the Evil One alive or dead!" perintah Bush

kepada pasukannya. Sejak WTC, Bush memang menyebut 'Evil One'

kepada Usamah bin Laden, dan 'Evil' kepada Saddam Hussein. Namun,

hingga detik ini, setelah melakukan pengejaran yang amat biadab hingga

membunuhi ribuan manusia tak bersalah selama hampir lima tahun,

Amerika bukannya menangkap Usamah tapi 'menangkap' minyak yang
dikandung di dalam perut Afghanistan.

Setelah Afghanistan, moncong meriam Amerika mulai mengarah ke

Irak, sebuah negara kaya minyak yang hanya dibatasi oleh Iran, dari

wilayah Afghanistan. Dalam sebuah pidato di Washington DC tangga129
Januari 2002,Bush menyebut tiga negara yaitu Korea Utara, Iran, dan Irak

sebagai "Axiz of Evil" Sekutu Setan. Istilah setan sebenarnya sudah menjadi

tradisi di dalam diri presiden-presiden Amerika saat menyebut musuh
musuhnya. Frank Delano Roosevelt menyebut Jerman sebagai setan saat

pidato kenegaraan di tahun 1945.Dan Ronald Reagan pun dalam pidato

8 Juni 1982menyebut Uni Sovyet sebagai 'Evil Empire" Imperium Setan ..
Dari ucapannya, jelas Bush hendak menghancurkan ketiga negara

tersebut: Korea Utara, Iran, dan Irak. Namun seperti yang telah diajarkan

oleh ahli strategi perang Clausewitz maupun Sun-Tzu, "Jangan

mengobarkan perang jika tidak yakin akan memenangkannya," maka yang
diserbu pertama kali adalah Irak, sebuah daging empuk di tengah duri

tajam. Betapa tidak, tanpa diserang pun Negeri 1001Malam itu sebenarnya

sudah kepayahan setelah sembilan tahun lamanya diembargo PBB. Tak

kurang dari satu setengah juta rakyat Irak menemui kematian akibat

berbagai macam penyakit dan kelaparan. Namun untuk menyerang Irak,
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Amerika lagi-lagi beraninya main keroyokan. Sejumlah negara dipaksa

untuk ikut bergabung, di antaranya Inggris dan Turki. Sedang yang

lainnya didesak agar mengizinkan wilayah negaranya dijadikan 'markas

penyerangan' pasukan Koalisi ke Irak, seperti di Kuwait, Qatar, Bahrain,
Uni Emirat Arab, dan Saudi Arabia.

Menurut situs globalsecurity.org yang meman tau dengan cermat detik

per detik perkembangan pengiriman pasukan Koalisi ke Irak menyatakan

bahwa sesungguhnya pada tangga113 Januari 2003, di hari itu sudah bisa

dijadikan tonggak hari penyerangan. Karena 120ribu tentara siap tempur,

ditambah ratusan jet tempur, pesawat pengebom, tanker, dan sejumlah

kapal induk sudah berada mengepung Irak. Empat bulan sebelumnya,

ratusan personil intelijen Amerika sudah menyusup ke Irak, memantau

lokasi penembakan rudal-rudal Scud, menandai instalasi-instalasi yang

harus dibom dengan penanda laser, membuat peta kota, memantau

kekuatan lawan, dan sebagainya.

Namun walau demikian, agaknya Amerika punya pertimbangan lain

sehingga memulai penyerangan pada tangga120 Maret 2003 (20.3.2003).

Yang mendarat pertama kali menghantam tanah Irak adalah rudal-rudal

jelajah Tomahawk yang diluncurkan dari lima kapal induk yang telah Iego

jangkar di perairan Teluk Persia dan sekitarnya. Serangan secara massif

dilakukan selama dua pekan tanpa henti. Pada tanggal 9 April 2003,

Baghdad berhasil dikuasai pasukan Koalisi tanpa perlawanan yang berarti.

Saddam sendiri berhasil ditangkap hidup-hid up pada tanggal13 Desember

2003 dan menjalani persidangan yang penuh sandiwara hingga hari ini.

Secara berkelakar, banyak pengamat menyebut nama operasi

penyerbuan pasukan Koalisi pimpinan Amerika ini dengan nama' Operation

Iraqi Liberation' yang disingkat OIL. Minyak. Ya, inilah sebenarnya alasan

utama Bush untuk menjajah Irak. Dengan polos, Kepala Eksekutif

Perminyakan Inggris, Lord Browne, mengingatkan Washington agar tidak

mencaplok Irak setelah perang selesai, hanya demi kepentingan

minyaknya sendiri. Dengan kata lain, Inggris meminta jatah minyak Irak

juga. Ini dimuat di Guardian, 30 Oktober 2002. Jadi beberapa bulan

sebelum pasukan Koalisi benar-benar menggempur Irak.

Knights Templar Knights Of Christ 377





Selain untuk mengamankan suplai energi bagi dirinya, penyerangan

ke Irak yang dilakukan Amerika juga didasari motif 'memelihara'

dominasi dollar atas pasar internasional. Terlebih menghadapi ancaman

Euro. Mengutip situs rferl.org, Kontributor edisi khusus Islamic Digest

Insani, Fauziah Zulkarnain, dalam artikelnya berjudul Euro dan Kecemasan

Yahudi Amerika dengan tajam mengulas tentang kecemasan pemodal

Yahudi Amerika terhadap keberlangsungan dominasi dollar di pasar

internasional. Padahal, salah satu doktrin yang didukung Dokumen

Rebuilding America's Defences yang ditulis pada tahun 2000, yang lebih

dikenal dengan sebutan Projectfor the New American Century (PNAC), hasil

kerja kelompok Zionis-Kristen di Gedung Putih seperti Dick Cheney, Paul

Wolfowitz, Jeb Bush, dan lainnya adalah, "Mencegah negara-negara industri

yang hendak menentang kepemimpinan Washington atau pun yang mencoba

berupaya memainkan peran sebagai kekuatan regional, apalagi berskala global."

Jadi, Washington sarna sekali tidak menginginkan adanya satu kekuatan

lain, bahkan yang bersifat regional sekali pun, yang bisa dianggap

menyaingi hegemoni Amerika.

Namun Saddam Hussein tidak gentar dengan kenyataan ini. Setelah

sembilan tahun diembargo, Saddam yakin betul jika perekonomian Irak

hams bangkit dengan cepat,.dan yang penting, kebangkitannya itu tidak

didikte oleh Amerika Serikat, seperti yang selama ini dialami oleh negara
negara dunia ketiga lainnya. Sebab itu, ketika program oil for food

digulirkan tahun 2000, Saddam meminta seluruh transaksi atas

pembayaran 10miliar dollar AS menggunakan mata uang Euro, mata uang

bam Eropa, bukan Dollar AS. Para pengamat finasial menyatakan bahwa
langkah Saddam merupakan pukulan telak terhadap perekonomian

Amerika. Langkah Saddam dinilai jenius dan mulai diminati negara-negara

penghasil minyak dunia lainnya seperti Iran, yang tengah
mempertimbangkan untuk melakukan transaksi dagang dengan Euro,

bukan Dollar. Jika Iran sampai mengambillangkah ini, Amerika akan

mengalami petaka karena nilai penjualan Iran tercatat sampai dengan 16
miliar dollar.

Apalagi negara-negara penghasil minyak dunia yang tergabung

dalam OPEC, kebanyakan juga bukan sekutu setia Amerika. Gedung Putih
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amat cemas jika seluruh negara OPEC hanya mau menggunakan Euro

untuk transaksi minyak-minyaknya. Dengan demikian berarti seluruh

negara-negara pembeli minyak dalam skala besar seperti Jepang dan Cina

juga akan menggunakan Euro dan membuang Dollarnya. Semuanya ini

akan berujung pada kebangkrutan perekonomian Amerika dalam waktu

singkat. Langkah Saddam ini sungguh-sungguh dihadapi dengan penuh
kecemasan oleh Gedung Putih, terutama kartel perbankan dan industri

Amerika yang dikuasai sepenuhnya oleh jaringan pemodal Zionis-Yahudi.

Logika dari semua itu adalah, siapa pun yang masih menyimpan

mata uang dollar, misalkan kita yang memiliki uang senilai 100 dollar,

maka secara ekonomi, kita sebenarnya telah memberi utang kepada The

Federal Reserve atau The Fed,logam mulia (emas) senilai 100dollar. Dengan

memiliki uang kertas 100 dollar berarti The Fed telah berjanji akan

membayarkan utangnya sebesar 100 dollar kepada kita. Karena kita

tinggal di negara dunia ketiga di mana nilai tukar mata uang kita sendiri

(Rupiah) sangat rentan terhadap mata uang apa pun, maka secara logika

kita akan terus menggenggam erat-erat dollar tadi, ketimbang

menukarnya ke dalam mata uang Rupiah. Artinya, Bank Sentral Amerika

itu tidak perlu berpikir untuk menebus utangnya kepada kita, karena kita

dipercaya tidak akan pernah meminta untuk dilunasi. lnilah jebakan dollar

yang telah dirancang dengan cermat oleh para pemodal Yahudi yang

menguasai Amerika (Rockefeller, Rothschild, dan sebagainya). Dengan

hanya memberikan 'surat janji' berupa selembar kertas hijau bertuliskan

100 dollar, yang sebenarnya secara intrinsik tidak memiliki nilai sama

sekali, maka The Fed telah mendapatkan logam mulia yang secara

intrinsik sungguh-sungguh bernilai setara dengan 100dollar. Tapi, mereka

tidak perlu membayar utangnya kepada kita karena kita toh tetap

bersikeras memegang mata uang dollar tadi.

Dengan demikian, Amerika berani berspekulasi dengan melakukan

belanja gila-gilaaan terhadap anggaran belanja nasionalnya. Mereka

merasa aman, karena orang sedunia-mereka yang memegang dollar

memberi utang kepada Amerika tanpa memerintahkan Amerika untuk

melunasinya. Kalau pun defisit, maka bukan Amerika yang menanggung,

tapi para pemegang uang kertas dollar-lah yang menerima akibatnya.
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Untuk menutup defisit bagi Washington sangat mudah, bahkan meng

untungkan, karena tinggal memo tong nilai 100dollar yang kita pegang itu

secara intrinsik. Jika Amerika defisit, maka yang menanggungnya adalah

orang-orang non-Amerika yang yang memegang dollar. Sistem

kapitalisme Amerika ini yang dipegang kuat oleh Yahudi akan terus

berlangsung selama masih saja ada orang dan negara yang menyimpan

cadangan devisanya dalam bentuk mata uang dollar. Padahal, jika orang

atau negara menyimpan cadangan devisa dalam bentuk logam mulia

(emas) maka hal itu akan memperkuat dirinya sendiri dan otomatis

merugikan Amerika.

Negara-negara Eropa selama bertahun-tahun telah mencermati hal

ini. Dan setelah Uni Eropa berdiri, maka timbul pemikiran mengapa hanya

Amerika yang bisa demikian, sedangkan Uni Eropa pun mampu untuk
berbuat hal yang sarna, maka lahirlah Euro. Dengan membanjirnya Euro

di pasaran transaksi bisnis dunia, maka itu berarti memindahkan sebagian

cadangan logam mulia yang dimiliki Bank Sentral Amerika ke Eropa.

Keuntungan The Fed pun terpotong. Jika yang tadinya sebelum ada Euro,

cadangan logam mulia yang dimiliki The Fed, katakanlah, setara dengan
nilai 1000 dollar, maka setelah ada Euro-orang-orang mengganti

Dollarnya dengan Euro-maka nilai cadangan emas yang dimiliki The Fed

menjadi berkurang, sesuai dengan jumlah beredarnya mata uang Uni

Eropa tadi atau sesuai dengan jumlah Dollar yang di'dibuang'.

Tadinya, kaum pemodal Yahudi Amerika menginginkan mata uang

Dollar menjadi satu-satunya mata uang transaksi bisnis dunia, jadi,

seluruh kekayaan intrinsik dunia, seluruh cadangan emas dunia, akan

mengalir ke kas The Federal Reserve. Tapi dengan hadirnya Euro, rencana
itu berantakan. Apalagi lnggris masih saja ngotot mempertahankan

poundsterling-nya yang lebih perkasa ketimbang Dollar AS.

Sebab itu, langkah Saddam Hussein yang tidak lagi mau menerima

mata uang dollar merupakan sebuah langkah yang amat berbahaya karena

secara langsung bisa menggoyang stabilitas perekonomian negara adi

daya tersebut. Apalagi jika negara-negara OPEC mengikuti langkah

Saddam. lni sarna saja dengan peristiwa penarikan secara besar-besaran
dana nasabah dari satu bank, rush. Dalam sekejap bank itu akan kolaps dan
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bangkrut. Sebab itulah, Amerika menyerang Irak. Beberapa keuntungan

lainnya juga akan di dapat Bush, setelah menguasai cadangan minyak di

Asia Tengah (Afghanistan) maka cadangan minyak di Irak pun akan

disedot juga, dan keberadaan Amerika di Irak sangatlah menguntungkan

karena bisa menjadi memantau dan menakut-nakuti Iran dan Syiria yang

kurang bersahabat dengan Amerika sekaligus cepat menolong Israel jika

negara ini diserang. Walau untuk memenuhi ambisi Zionisnya itu, Bush

harus mengorbankan lebih dari 2.500 tentaranya, para pemuda Amerika

yang direkrut menjadi tentara dan dikirim ke Irak untuk menjemput
kematian.

KESIMPULAN BAGIAN TIGA

Banyaknya kejanggalan yang menyelimuti peristiwa runtuhnya

Menara WTC, 9 September 2001,disertai dengan sikap mencurigakan yang

ditunjukkan pemerintah Bush merupakan indikasi kuat bahwa peristiwa

itu memang dirancang untuk terjadi dan menimpa warga Amerika Serikat

non-Yahudi. Orang-orang Amerika non-Yahudi itu sengaja dikorbankan

oleh pemerintahan Bush guna menjustifikasi rencana serangan ke

Afghanistan dan Irak, dan ke seluruh wilayah di dunia yang dianggap bisa

menjadi penghalang cita-cita mereka, yakni membentuk Amerika Serikat

menjadi satu imperium baru di dunia, di mana tidak ada satu pun negara

yang mampu menyainginya dan mampu menentang kehendaknya.

Amerika harus menjadi diktator tunggal bagi dunia. Inilah inti dari

dokumen pembentukan Pax-Americana.

Yang mendasari sikap politik, pemikiran, dan tindakan Bush dan

orang-orang dekatnya yang dikenal sebagai Neo-Konservatif, Kelompok

Hawkish, atau pun Penjahat Perang, seperti Paul Wolfowitz, Dick Cheney,

Richard Perle, Donald Rumsfeld, Condoleeza Rice, dan lainnya adalah

keyakinannya terhadap pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam Injil

Darby dan Scofield yang mengharuskan seorang Kristen mendukung

Zionis-Israel tanpa syarat apa pun. Injil ini sengaja dibuat oleh Konspirasi

Yahudi agar orang-orang Kristen Amerika bisa menjadi kuda tunggangan

bagi cita-cita satanis mereka.
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Setelah komunisme dianggap sudah berakhir, maka Islam-lah yang

mereka pandang sebagai batt! penghalang paling keras bagi pencapaian

tujuannya. Sebab itu, kekuatanhijau ini harus dihancurkan dibuat lumpuh

untuk selama-lamanya. Peperangan yang digelar di Afghanistan dan

kemudian Irak, dan sekarangjuga Lebanon, memiliki dua keuntungan bagi

Amerika dan Israel, yakni penguasaan wilayah-wilayah kaya minyak,

penguasaan geo-strategis di Timur Tengah, dan menggairahkan industri

perang Amerika dan Israel agar berjalan lebih cepat untuk menghasilkan

laba. Perang adalah bisnis. Dalam kedua perang di awal millennium ini,

invasi terhadap Afghanistan dan Irak, industri persenjataan Amerika

Serikat juga terbukti melakukan uji coba sejumlah persenjataan baru

dengan kaum Muslimin sebagai tikus percobaannya. Semua ini diselimuti

oleh ideologi Kabbalah dan sesuai dengan ajaran Talmud, karena pelaku
utama dari seluruh kebijakan yang ditempuh Amerika, dan diikuti oleh

sebagian Eropa, pelaku-pelakunya adalah anggota dari Freemasonry dan
Illuminati.

Konspirasi Yahudi Internasional bermain di belakang layar.
Rothschild dan Rockefeller misalnya, terus menggerakkan mesin-mesin

bisnis mereka untuk menciptakan satu dunia baru, suatu dunia yang

dipersiapkan bagi kehadiran kedua kalinya Sang Kristus. Yang dipercaya

mereka akan memimpin mereka dalam mengalahkan musuh-musuhnya.

Dalam nama Dollar, Minyak, dan Tuhan, semuanya bergerak, menuju satu
titik: Peperangan dan Hari Akhir.[J
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AKHIR DUNIA

Washington Post edisi April 1984 memuat satu artikel tentang

pertemuan Presiden AS Ronald Reagan dengan seorang pelobi senior

Yahudi dari Americrzn Israel Public Affairs Committee (AlPAC) bernama Tom

Dine. Pertemuan itu berlangsung secara pribadi. Kepada Tom Dine,

mantan Gubernur Negara Bagian California ini dengan serius berkata,

"Anda tahu, saya berpaling kepada nabi-nabi hmo Perjanjian Lama dan kepada

tanda-tanda yang meramalkan Perang Armageddon. Saya sendiri jadi bertanya

tanya, apakah kita ini akan melihat semuanya itu terpenulzi. Saya tidak tahu.

Apakah Anda belakangan ini juga telalz memperlzatikan nubuat-nubuat para nabi

itu ... akan tetapi, percayalalz kepada saya, bahwa nubuat-nubuat itu

menggmnbarkan masa-masa yang sekarang ini sedang kita jalani." Tom Dine

tersenyum dan mengangguk pelan.

Reagan diyakini merupakan presiden Amerika pertama yang

memulai suatu tradisi baru dalam protokoler Gedung Putih di mana

kebaktian, seminar keagamaan, dan pertemuan-pertemuan dengan

sejumlah tokoh gereja evangelikal Amerika sering diadakan. Di masa

Reagan-lah paham Zionis-Kristen masuk dalam lingkaran elit

pemerintahan Amerika. Seluruh kebijakan, terutama kebijakan Amerika

di luar negeri khususnya untuk wilayah Timur Tengah, sangat kental
bernuansa Zionis.
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Penerus Reagan, George H.W. Bush, William J. Clinton, dan George

W. Bush, merupakan orang-orang yang sangat yakin tentang nllbllat

nllbuat (janji-janji atau ramal an-ramal an) Tuhan seperti yang tercantum di

dalam Injil Darby atau Scofield, Injil resmi Amerika. Menurut keyakinan
mereka, abad millennium merupakan zaman akhir di mana suatu ketika

ak2~1terjadi Peperangan Besar Terakhir (Armageddon) yang melibatkan

seluruh dunia, antara Tuhan melawan Iblis. Kristus akan mengalahkan

Anti-Christ. Dan setelah itu dunia akan menjadi damai dan sejahtera
hingga datangnya hari penghabisan.

Sebab itu, dilandasi kepercayaan akan hari akhir seperti yang
dinubuatkan dalam Injil Darby, para presiden Amerika bekerja dengan

sekuat tenaga untuk melapangkan jalan bagi suatu hari di mana akan

datang Kristus yang kedua kalinya. Karena menurut kepercayaan mereka

Kristus akan turun di tanah Pales tina, maka mereka berupaya untuk

menguasai Tanah Palestina sepenuhnya dan memberikannya kepada
orang-orang Yahudi.

MENCIPTAKAN ISRAEL RAYA

Kitab Talmud yang begitu diyakini oleh kaum Zionis-Israel sebagai

'lisan Nabi Musa yang tidak tercatat di dalam Taurat', padahal Talmud

merupakan buku bikinan para petinggi Rabbi Zionis- Yahudi yang
menganut ajaran Kabbalah dari Mesir, sejak lama telah menanamkan

keyakinan bahwa Tanah Palestina merupakan Tanah Perjanjian (The

Promise Land) dari Tuhan.

Sejak Theodore Hertzl mengalami kegagalan membujuk Sultan
Abdul Hamid dari Turki Utsmani untuk memberikan Tanah Palestina

kepada kaum Yahudi, maka Hertzl segera menghimpun para pemuka

Yahudi dunia untuk menyelenggarakan Kongres Zionisme Internasional

I di Swiss (1897) yang hasil akhirnya menyerukan kaurn Yahudi Diaspora

kaum Yahudi yang masih cerai-berai tinggal di berbagai wilayah di

dunia-untuk melakukan imigrasi ke Pales tina, sejak itu pula puluhan

bahkan ratusan ribu orang Yahudi Diaspora berbondong-bondong

melakukan perjalanan untuk pindah dan menetap di Tanah Pales tina,
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dengan segala daya upaya termasuk penipuan, intimidasi, dan teror

terhadap penduduk asli bangsa Palestina. Gelombang imigrasi memenuhi
Tanah Palestina ini semakin menjadi-jadi ketika Rothschild menerima surat

dari Menteri Luar Negeri Inggris, Sir Arthur Balfour yang menyetujui

didirikannya negara Israel di Palestina.

Tidak semua orang Yahudi Diaspora mengamini seruan Hertz!.

Banyak yang menentang gerakan Zionisme yang dianggapnya sebagai

pengkhianatan terhadap agama Yahudi itu sendiri. Sebab itu, antara tahun

1920hingga 1929,jumlah imigran Yahudi yang pindah ke Tanah Palestina

'hanya' berjumlah 100.000-an. Tanah Palestina itu sendiri kala itu sudah

didiami oleh orang Palestina dengan jumlah populasi sekitar 750.000jiwa.

Jadi, jumlah 100.000imigran Yahudi bukanlah jumlah yang sedikit. Dalam

catatan pemerintah Inggris, gelombang imigran Yahudi ke Palestina

adalah sebanyak:120]

Tahun Jumlah Orang Yahudi yang Pindah ke Palestina

1920 (Sept-Okt)

5.514

1921

9.149

1922

7.844

1923

- 7.421

1924

12.856

1925

33.801

1926

13.081

1927

2.713

1928

2.178

1929

5.249

1930

4.944

1931

4.075

1932

9.553

1933

30.327

1934

42.359

'''' Sumber: British Government, The Political History of Palestine under the British Administration,
Palestine Royal Commision Report, Cmd. 5479,1937, him. 279
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IE:

Tahun Jumlah Orang Yahudi yang Pindah ke Palestina

1935

61.854

1936

29.727

1937

10.536

1938

12.868

1939

16.405

Upaya memprovokasi Adolf

Hitler agar menindas kaum

Yahudi-Diaspora dilakukan oleh
Adolf Hitler, diprovokasi oleh Zionis untuk men indasorang

orangYahudi.

Hertzl dan para petinggi Zionis sangat geram atas pembangkangan

yang dilakukan sejumlah pemuka Yahudi Diaspora yang memilih tetap

tinggal di Rusia, Amerika, dan Eropa, ketimbang harus berimigrasi ke
Palestina. Maka dengan diam-diam, kaum Zionis ini memprovokasi dan

bekerjasama dengan gerakan anti-Semit untuk melakukan teror terhadap

kehidupan orang-orang Yahudi di berbagai negara tersebut sehingga

mereka merasa terancam dan mengubah pikirannya. Salah satu peritiwa

yang paling terkenal dalam

sejarah dunia adalah teror yang

dilakukan Nazi-Jerman terhadap

kaum Yahudi yang menyebabkan

terjadinya arus imigrasi besar
besaran kaum Yahudi

meninggalkan Jerman dan

sekitarnya dan oleh para petinggi
Zionis, mereka diarahkan untuk

pindah ke Palestina. Sikap anti
Semit Adolf Hitler dan Nazi

Jerman terhadap Yahudi Diaspora

dipercaya banyak kalangan

diprovokasi oleh kaum Zionis
sendiri agar misi mereka di
Palestina bisa berhasil.
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kelompok Zionis-Yahudi lewat seorang ahli geopolitik Yahudi-Jerman dari
Universitas Munich bernama Karl Ernst Haushofer (1896-1946), yang

beristerikan seorang perempuan Yahudi. Haushofer sendiri diduga kuat

juga berdarah Yahudi. Pad a tahun 1920, Haushofer mengemukakan

sebuah teori penguasaan dunia bernama The Heartland Theory. Teori ini

secara singkatnya berbunyi, "Siapa pun yang menguasai Heartland maka ia

akan menguasai World Island." Heartland (Jantung Bumi) merupakansebutan

bagi ka.wasan Asia Tengah, sedangkan World Island mengacu pada
kawasan Timur Tengah. Kedua kawasan ini merupakan kawasan vital

minyak bumi dan gas dunia. Sebenarnya teori ini berasal dari Sir Alfrod

Mackinder (1861-1947),seorang geopolitik asal Inggris terkemuka di abad

ke-19. Nicholas Spykrnan, sarjana Amerika, bahkan menambahkan, "Siapa

pun yang menguasai World Island, maka ia akan menguasai dunia. "1211

Kepada Adolf Hitler, Haushofer meyakinkan pernimpin Nazi itu

bahwa Jerman bisa rnenjadi penguasa dunia berdasarkan teori itu. Adolf

Hitler sangat tergoda dengan pandangan Haushofer. Sangat mungkin,

buku Hitler Mein Kampf(Perjuanganku) yang dirilis tahun 1926berasal dari

teori yang dikemukakan Haushofer. Buku ini menjadi kitab suci Nazi

Jerman. Maka akibatnya, Hitler pun menggelar invasi militernya secara

besar-besaran dari negeri-negeri tetangganya hingga ke seluruh Eropa,

bahkan Asia Tenggara. Perang Dunia II pun meletus. Born atom yang

dijatuhkan Amerika di Hiroshima dan Nagasaki, mengakhiri Perang Dunia

II dengan kemenangan di pihak Sekutu. Dalam penyidikan terhadap para

penjahat perang, Haushofer dan isterinya dikabarkan rnelakukan bunuh
diri di tahun 1946.

Ketika Hitler mulai menindas orang Yahudi-Jerman dan juga orang

orang Yahudi di wilayah-wilayah yang didudukinya, maka timbullah

gelombang eksodus besar-besaran kaum Yahudi meninggalkan Eropa.

Ada yang ke Amerika, ke Australia, ke Asia Tenggara, namun yang
terbesar dan ini rnemang diarahkan oleh kelompok Zionis adalah menuju
Palestina.

III Usman Halid; Towards a Multi-polar World 1/; Pakistan Observer, 26 April 2003.
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Sebab itu, jumlah orang Yahudi di Palestina mengalami peningkatan

amat pesat. Jika di tahun 1929 saja sudah ada sekitar 100.000 jiwa, maka

di tahun 1947, tercatat ada 630.000 orang Yahudi di Palestina yang

mendesak kehidupan damai 1,3 juta orang Palestina. Antara 29 November

1947, ketika Palestina diberi dinding pembatas oleh PBB, dengan 15 Mei

1948, organisasi teroris Zionis mencaplok tiga perempat Palestina. Selama

masa itu, jumlah orang-orang Palestina yang tinggal di 500 kota besar, kota

kecil, dan desa turun drastis dari 950.000 menjadi 138.000.122J Penurunan

populasi orang Palestina ini diakibatkan oleh pembantaian dan

pembunuhan yang dilakukan organisasi teroris Yahudi seperti Haganah,

Stern, dan Irgun yang direstui bahkan diberi mandat oleh pemimpin
Zionis.

Suratkabar Israel, Oavar, edisi 9 Juni 1979, memuat sebuah artikel

yang berisi buku harian seorang tentara Israel. Tentara ini ikut serta dalam

sebuah operasi untuk mengepung des a Palestina, Ed-Dawayma, pada

tahun 1948, dan menggambarkan kejadian kejam yang disaksikannya,

"Mereka membunuh antara delapan pululz hingga seratus lelaki,

perempuan, dan anak-anak Arab. Untuk membllnllh anak-anak, para tentara itu

mematahkan leher mereka dengan tongkat. Tidak ada satu rumah pun tanpa mayat.

Para perempuan dan anak-anak di desa tersebut dipaksa tinggal di dalam rumah

tanpa makanan dan air, lalu para tentara itll datang dan meledakkan dinamit di

dalamnya.

Seorang komandan memerintahkan seorang tentara untllk membawa dua

perempuan muda ke sebuah bangunan tempat ia menembaki mereka ... Tentara

lainnya bangga karena telah memerkosa seorang perempuan Arab sebelum

menembak mati dirinya. Seorang perempuan bersama bayinya disurulz

membersihkan tempat itu selama beberapa hari, kemudian mereka menembaknya

berikut bayinya. Para komandan yang terdidik dan sopan yang dianggap sebagai

"orang baik" .... menjadi pembunuh tak berprikemanusiaan, dan ini tidak terjadi

dalam sebuah pertempuran, melainkan hanya sebuah cara pengusiran dan

pemusnahan. Semakin sedikit orang Arab yang tertinggal, semakin baik.

122 Ralph Schoenman, The Hidden History a/Zionism, Veritass Press: 1988.
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Kejadian nyata di atas hanyalah eontoh keeil yang diperbuat tentara

Israel selama ini terhadap Muslim Palestina. Lebih setengah abad sudah

warga Palestina, baik yang Muslim maupun Kristen, hidup bagaikan di

dalam neraka. Setiap saat, di pasar, sekolah, di dalam kendaraan, bahkan

di dalam rumah dan di tempat tidur, tidak ada satu tempat pun yang aman

dari serangan membabi-buta ten tara teroris Israel. Bukan hal aneh lagi jika

seorang boeah perempuan Pales tina, pagi hari berangkat ke sekolah

dengan riang, menyalami tangan dan meneium pipi bundanya, sepulang
dari sekolah ia telah kehilangan sebelah kaki atau tangannya. Bukan pula

haLyang aneh ketika bayi Palestina baru lahir dan baru diadzankan serta

diberi nama oleh ayahnya, keesokan paginya ketika dijemur di luar

rumah, sebutir peluru sniper Israel menghunjam dada mungilnya.

Mungkin, dibanding warga dunia lainnya, hanya orang Palestina yang

mempunyai satu pilihan untuk eita-eitanya: Syahid. Bukan menjadi pilot,

dokter, guru, insinyur, dan sebagainya, tapi hanya satu dan sangat

sederhana:syahid.

Wartawan penulis Ruth Anderson dari The Palestine Chronicle,

menulis dengan penuh kegetiran, "... Setiap orang tahu bahwa bayi-bayi tidak

bisa melempar baht. Setiap orang tahu, keeuali orang-orang Israel dan Amerika. "123]

Sebab itulah, Israel dengan dukungan penuh Amerika setiap hari terus saja

membunuhi bayi-bayi Palestina dengan dalih memerangi teroris.

Setelah Perang Dunia II, seeara terorganisir orang-orang Yahudi

Diaspora terus memenuhi Tanah Palestina. Harun Yahya dalam artikel

yang berjudul Zionisme: Sebuah Nasionalisme Sekuler Yang Mengkhianati

Yudaisme, meneatat pada tahun 1954-1955 kaum Yahudi dari Maroko

pindah ke Palestina sebanyak 230.000jiwa, dari Aljazair sebanyak 130.000,

dari Tunisia juga sebanyak 130.000,dari Irak 125.000, dari Syiria 30.000,

dari Rusia 80.000, dari Turki 80.000, dari Lebanon (1953-1954)sebanyak
40.000, dari Mesir 66.000 (1956), dan dari Yaman 52.000 (1948-1950).

Perpindahan besar-besaran ini mengakibatkan perubahan jumlah populasi

di Tanah Palestina seeara drastis. Apalagi setelah Inggris angkat kaki dari

123 Ruth Anderson, "Inlifada Al-Aqsa and American Propaganda, .. The Palestine Chronicle Online,
www.palestinechronicle.com
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Pales tina, teroris-teroris Israel melakukan pembantaian dan teror terhadap

warga Palestina dalam jumlah amat besar secara sistematis.

Pad a tahun 1948,Jenderal Moshe Dayan, yang kemudian menjadi

menteri pertahanan, memimpin pembantaian di Masjid Dahmash dan

membunuh 100 Muslim Palestina. Akibatnya, 60.000 orang mengungsi,

dan 350 orang lebih akhirnya juga meninggal dalam perjalanan. Dalam

tahun yang sama, Zionis juga melakukan pembantaian di Salha dengan cara

menggiring penduduk masuk ke dalam masjid dan kemudian

membakarnya hidup-hidup. Sekitar 105warga Palestina syahid.

Yang lebih biadab lagi adalah pembantaian di Deir Yassin yang

dilakukan oleh organisasi teroris Irgun dan Stem, yang dipimpin

Menachem Begin yang kemudian menjadi PM Israel. Pada malam, 9 April

1948, rumah-rumah penduduk di Deir Yassin dibakar dan semua orang

yang mencoba melarikan diri dari api ditembak mati. Selama serangan ini,

wanita-wanita hamil dicabik perutnya dengan bayonet dan kemudian
perutnya yang terbelah itu dihunjam tembakan, anggota tubuhnya

dipotong-potong, dan banyak perempuan muda Palestina diperkosa.

Sekitar 52 orang anak-anak Palestina disayat-sayat tubuhnya di depan

mata ibunya, lalu mereka dibunuh secara keji. Lebih dari 280 warga

Palestina syahid di tang an Zionis.

Pembantaian juga terjadi di Qibya (1953)mengakibatkan 96 Muslim

Palestina, Kafr Qasem (1956, 49 syahid), Khan Yunis (1956, 275 syahid),

Gaza (1956,60 syahid), Fakhani (1981,150syahid), Masjid Aqsa (1990, 11
syahid dan 800 terluka), Masjid Ibrahimi (1994,50 syahid), Qana, Lebanon

(1996,109syahid), dan lain-lain. Belum lagi pembantaian zionis atas bocah
bocah Palestina dalam intifadhah.124]

Di antara operasi teroris Zionis itu yang paling terkenal kebiadab

annya adalah pembantaian pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila,

Lebanon, tahun 1982, yang merenggut nyawa lebih dari 3.000 warga

Palestina. Arsitek pembantaian itu adalah Ariel Sharon yang bekerja sama

dengan kelompok Palangis Kristen, Lebanon. Dengan dalih mencari

'" Hamn Yahya; Teror Zionis; Tragedipaleslina.com.
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pejuang Pales tina, para pengungsi yang tidak bersenjata, tanpa

membedakan usia dan jenis kelamin, diberondong senjata otomatis secara

membabi buta. Setelah pembantaian keji itu, Ariel Sharon mendapat julukan

dari berbagai media sebagai 'Tukang Jagal Timur Tengah'.

Setiap hari tentara-tentara Zionis-Israel membunuhi dan menjagal

warga Palestina, dari bayi yang baw lahir hingga orangtua renta yang

sudah tidak bisa lagi berjalan sendiri, namun orang-orang Arab ini tidak

juga habis, tidak juga menunjukkan ketakutannya. Bukannya mengibarkan
bendera putih, orang-orang Palestina malah menunjukkan bahwa mereka

adalah 'laki-Iaki jantan' yang selalu berdiri dengan gagah walau haws
menghadapi kematian.

Alangkah terkejutnya Barat ketika HAMAS keluar sebagai

pemenang dalam pengumuman hasil pemilihan umum parlemen Palestina,

25 Jauari 2006.Walau proses pemilihan itu berlangsung dengan damai dan

sangat demokratis, namun Amerika dan juga Israel tetap saja tidak mau

mengakui hasil tersebut. Bahkan Presiden George W. Bush menggalang

kekuatan Eropa un~uk bersama-sama menerapkan embargo dan
menghentikan bantuan finansial terhadap rakyat Palestina. Satu-satunya

keengganan Bush terhadap HAMAS karena selama ini tidak mengakui

keberadaan Israel sebagai sebuah negara. Selain itu, HAMAS yang oleh
Washington dimasukkan sebagai salah satu organisasi teroris dunia, juga

dianggap melindungi banyak gerakan perlawanan terhadap Zionis-Israel
dan Amerika di dunia.

HAMAS sendiri m~mandang keberadaan Israel di tanah milik
bangsa Palestina adalah illegal dan sarna sekali tidak sah. Keberadaan

Zionis-Israel di tanah Palestina adalah sebagai penjajah. Sebab itu,

HAMAS-Iewat pernyataan Kepala Biro Politiknya Khalid Mishal

berketetapan hati bahwa sampai kapan pun pihaknya tidak pernah

mengakui Zionis-Israel sebagai suatu negara hingga Israel hengkang dari

bumi Palestina. Bahkan ketika Barat dan Sekutunya benar-benar

mengembargo Palestina setelah HAMAS menang pemilu, sikap dan

keyakinan HAMAS tidak bergeming sedikit pun. Embargo yang
dilancarkan Amerika dan Sekutunya ini mengakibatkan pemerintahan

Palestina di bawah HAMAS berjalan tertatih-tatih. Bahkan untuk menggaji
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pegawai negeri termasuk para guru, pemerintahan Palestina yang

dipimpin Perdana Menteri Ismail Haniya dari HAMAS tidak sanggup.

Akibatnya banyak keluarga-keluarga Palestina yang tinggal di rumah

rumah sempit yang sudah hancur karena dibom ten tara Zionis, makan

seadanya dan seketemunya. Banyak orangtua Pales tina yang melakukan

puasa agar perut anak-anaknya bisa terisi makanan. PM Ismail Haniya
sendiri telah menjalani hidup yang sangat berkekurangan. "Kami sudah

siap makan nasi hanya dengan garam," demikian tegasnya.

Amerika pun dengan intensif mengontak 'sekutu'nya di Pales tina,

Presiden Mahmoud Abbas. Amerika ingin agar Fatah yang lebih

moderat-mau berkawan dan mengakui Israel-memerangi HAMAS.
Dengan diam-diam Amerika memasok senjata kepada Fatah agar dipakai

guna menghadapi HAMAS. Namun rupanya Mahmoud Abbas juga

bermain dan tidak mau dikendalikan sepenuhnya oleh Washington

sehingga membuat Amerika kehabisan kesabaran. Zionis-Israel pun

meningkatkan tekanan dan penindasannya terhadap warga Palestina.

Semua ini terjadi dihadapan mata pemimpin-pemimpin Arab yang tidak
mau berbuat apa-apa, karena mereka lebih mencintai dunia dengan segala

kemewahansemunya ketimbang nl-Jnnnnh di sisiAllah Sllbhnnnhll 'WnTn'nln.

Di Palestina, selain menghadapi gempuran tentara Zionis, HAMAS

juga harus menghadapi pembangkangan yang dilakukan pasukan Otoritas

Palestina yang berada di bawah pimpinan Mahmoud Abbas. Kelompok

Fatah ini men gang gap jalan perundingan dengan Israel masih bisa

dilakukan guna mencapai perdamaian, walau dalam faktanya berkali-kali

berunding, Israel berkali-kali pula mengkhianatinya.

Di tengah pertempuran, HAMAS berhasil menewaskan dua tentara

Israel dan menawan satu kopral Yahudi asal Perancis bernama Gilad Shalit,

25 Juni 2006. HAMAS menyanderanya untuk ditukar dengan aktivis

HAMAS yang dipenjara oleh Israel. Namun agaknya hal ini dijadikan dalih

bagi Israellmtuk melakukan serangan besar-besaran terhadap Palestina.

Di tengah berkecamuknya peperangan, tiba-tiba dari arah utara Israel,

dekat perbatasan Lebanon, milisi Hezbollah berhasil menewaskan

delapan tentara Israel dan menawan dua tentaranya. Hezbolah masuk ke

dalam pertempuran, bergabung dengan HAMAS, untuk melawan Israel.
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Israel yang pernah dipukul mundur oleh Hezbollah menganggap

'provokasi' Hezbollah tidak bisa dianggap main-main. Kekuatan milisi

yang satu ini berbeda dengan HAMAS. Hezbollah memiliki jaringan
intelijen yang cukup rumit sehingga berkali-kali upaya pembunuhan

terhadap pemimpin Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah, yang digelar

Israel menemui kegagalan. Bahkan Israel sering kecolongan dengan

operasi rahasia milisi Hezbollah yang bahkan mampu menyusup ke

jantung 'ibukota' Israel, Tel Aviv, membawa sebuah born di dalam radio
transistor dan meledakkannya di tengah kerumunan warga Zionis
tersebut.

Sebab itu, diculiknya dua tentara Israel oleh negeri Zionis itu

dipolitisir sedemikian rupa sehingga dijadikan momentum bagi pihaknya
untuk melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah selatan Lebanon.

Israel berdalih, serangan yang menewaskan ribuan penduduk sipil

Lebanon yang kebanyakan anak-anak kecil ini, dilakukan untuk
membebaskan dua tentaranya yang ditawan dan juga untuk melumpuhkan
kekuatan milisi Hezbollah. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan Al

Jnzeern dengan Prof. Efraim Inbar, Cur Besar Ilmu Politik Universitas Bar
Ilan dan Direktur Begin-Sndnt Centre for Strategic Studies, sebuah lembaga

think-thanknya Israel, motif Israel yang sesungguhnya menyerang

Lebanon terungkap.125]

"Tujuannya, Israel ingin menghentikan ancaman serangan misil ke

wilayahnya, memaksa Hezbollah keluar dari Libanon selatan dan
berusaha untuk menghancurkan sebanyak mungkin perala tan militer

Hezbollah .... Yang menjadi isu di sini sebenarnya bukan penculikan dua

ten tara Israel, tapi Hezbollah yang sejauh ini dianggap mengancam

kehidupan seperlima populasi Israel. Konon, Hezbollah punya misil-misil

jarak jauh yang bisa menjangkau lebih banyak penduduk Israel. Dalam
konteks itu, menjadi kewajiban moral dan tugas utama Israel untuk

melindungi warganya. Secara pribadi, saya tidak yakin apakah yang

sekarang kita lakukan merupakan tindakan yang benar. Saya pikir

fokusnya seharusnya adalah Damaskus, bukan Libanon, " papar Efraim.

III Swaramuslim.nel, Misi Ulanw Agresi Israel ke Libanon, Bukon un/uk Bebaskon Serdadunya yang Dilawan,
27 Juli 2006.
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Yang tidak diungkap oleh banyak kalangan, karena berbagai sebab,
adalah rencana Amerika Serikat untuk menciptakan Israel Raya di Timur

Tengah. Amerika berambisi Israel menjadi satu-satunya negara di Timur

Tengah yang kuat secara ekonomi maupun militer, agar kepentingan

kepentingan Amerika bisa aman di Timur Tengah tanpa direcoki oleh

berbagai pihak seperti yang terjadi selama ini. Apalagi jauh hari sebelum

menginvasi Irak, Gedung Putih pernah menyatakan bahwa Amerika akan

menciptakan The Greater Middle East, yang sesungguhnya sebuah

penghalusan dari The Great Israel. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan

yang dilontarkan Menteri Luar Negeri AS Condoleeza Rice, sebelum

meninggalkan Gedung Putih pada tanggal23 Juli 2006untuk mengunjungi
Israel, bahwa lawatannya ke Israel ini bukanlah untuk mendorong

gencatan senjata melainkan untuk melihat terwujudnya Timur Tengah

yangbaru.

Serangan ke Lebanon diharapkan mampu mempercepat terbentuk

nya sebuah Timur Tengah yang baru di mana Israel akan menjadi Super

Power di Timur Tengah, sebagai anjing penjaga bagi kepentingan AS di

wilayah kaya minyak itu. Rencana untuk membentuk Israel Raya dengan

batas-batas wilayah yang melampaui jauh dari garis batas Tanah Palestina

sesungguhnya bukan hal yang baru. Dalam Protokolat Zionis, ada sebuah

ilustrasi yang menggambarkan Peta Impian Israel Raya di mana batas

wilayah kekuasaan Israel disimbolkan dengan badan ular yang melingkar

di mana ujung ekornya bermula dari wilayah Ankara di Turki, lalu

memanjang ke selatan melewati pesisir pantai barat Syiria, Lebanon, dan

Palestina, terus menjulur ke utara Mesir hingga Alexandria,lalu ke selatan
melewati Giza dan Luxor, ke arah timur menuju Saudi Arabia, melewati

daerah antara Mekkah dan Madinah, mencaplok seluruh wilayah Kuwait,

lalu dari kota kecil Abadan menyusuri perbatasan an tara Irak dan Iran,

terus hingga Syiria seluruhnya dicaplok dan barulah sampai pada kepala

ular di mana lidahnya menjulur ke Yerusalem. Ini berarti, kota-kota besar

seperti Beirut, Yerusalem, Kairo, Madinah, Amman, Kuwait City, Bagdad,

dan Damaskus, semuanya akan dicaplok oleh Israel. Sebagian besar

wilayah Turki, Mesir, dan Saudi Arabia akan diduduki Israel. Dan negara

negara Syiria, Irak, Kuwait, dan Palestina akan dihapuskan.

398 Knights Templar Khights Of Christ



Namun dalam perjalanannya, entah untuk pengelabuan atau pun
karena disebabkan pertimbangan politis, maka batas-batas tersebut

mengalami penyusutan. Namun penyusutan ini saja masih sangat

kontroversial karena jelas-jelas melanggar kedaulatan sejumlah negara

Arab. Dalam peta Israel raya yang baru ini, Madinah dan Bagdad tidak

lagi berada dalam wilayah Israel, tetapi Kairo dan sebagian Mesir Timur

yang berba tasan dengan Suez, sebagian besar Syiria, termasuk Damaskus,

dan seluruh Lebanon, Yordania, serta Palestina masih menjadi target
penca plokan.

Pembentukan Israel Raya ini tidak hanya didasari oleh motivasi

geopolitik dan finansil, tetapi juga oleh keyakinan Kabbalistik di mana AS

dan Israel meyakini harus memberikan dan melapangkan jalan bagi
kehadiran 'Ratu Adil' yang akan memimpin dunia, di mana Amerika
menjadi satu-satunya negara terkuat dunia. Inilah esensi dari The New
World Order atau Tata Dunia BanI.

The Great Israelyang kini tengah dillpayakan oleh Zion is-Israeldan rezim Bush di AS,sebuah upaya menciptakan super
powertunggal di kawasan Timllr Tengah. Israel Raya sebagai anjingpenjaga seluruh kepentingan Amerika di Dunia Arab

dengan mencaplok sebagian Mesir, sebagian Arab Saudi, lrak, Syiria, Tur1<1,dan seluruh Lebanon, Yordania, dan tentu saja,
Palestina.
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Ini jelas tidak dilakukan Amerika dengan main-main. Presiden Bush

sendiri telah mengeluarkan 'Bush Doctrin' yang menghapus semua doktrin
pertahanan Amerika Serikat di masa-masa pendahulu Bush, dan dia

menggantikannya dengan Doktrin yang sungguh-sungguh anarkhis, fasis,

dan melihat seluruh dunia hanya dari kacamatanya sendiri. Amerika akan

menjadi Imperium Dunia yang melebihi segala imperium besar yang

pernah ada. Lebih besar dari Imperium Spanyot Imperium Inggris, Parsi,
bahkan Imperium Romawi sekali pun.

DUNIA KITA SEKARANG

Runtuhnya Menara WTC pada Selasa hitam, 11 September 2001,

dieksploitasi habis-habisan oleh kelompok Hawkish yang berkuasa di

Gedung Putih untuk melancarkan agenda penguasaan dunia yang telah

lama dinanti-nantikan. Tidak lama setelah menggempur Afghanistan,

Gedung Putih mengesahkan National Security Strategy 2002 yang disebut
sebagai "Doktrin Kebijakan Keamanan Terbaru AS". Dalam doktrin terbaru

ini, Amerika dengan penuh percaya diri, bcihkan lebih tepat dikatakan
amat congkak, berketetapan hati untuk memerangi terorisme dengan cara

dan gayanya sendiri. Amerika sarna sekali tidak akan memperdulikan

hukum internasional, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun harus

tunduk pada keinginan Amerika. Yang menentukan bahwa pihak-pihak

tertentu itu teroris atau pun bukan, yang berhak hanya Amerika. Bahkan

Bush dengan tegas menyatakan bahwa cita-cita Amerika untuk

menciptakan The New World Order, Tata Dunia Baru, yang seluruhnya berisi

nilai-nilai Amerika dalam waktu dekat, harus sarna sekali tidak mendapat

tan tang an. Bush mengulang kalimat hitam-putihnya, "Bersama kami atau
teroris." Menurut doktrin ini, semua negara yang tidak setuju dengan

terorisme harus bersatu di bawah komando Amerika. Siapa pun yang

tidak mau mengikuti langkah Amerika, maka mereka dianggap sebagai

bagian dari teroris yang harsu diperangi. Tidak ada abstain.

Zbigniew Brzezinski, mantan penasehat keamanan AS, dalam

bukunya "The Grand Chessboard" (1997) mengutip Samuel P. Huntington

yang mengatakan, "Dunia tanpa dominasi Amerika akan menjadi sebuah

dunia yang sarat dengan kekacauan dan kesemrawutan, tidak demokratis,
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dan tidak memiliki pertumbuhan ekonomi yang memuaskan dibandingkan

dengan sebuah dunia di mana Amerika Serikat punya pengaruh yang kuat
dari negara mana pun dalam menyelesaikan masalah-masalah dunia."126]

Dalam situs whitehouse.org, kita bisa membaca secara utuh 31

halaman dokumen NSS 2002 yang sangat radikal itu. Beberapa butir yang
patut mendapat perhatian dari kita di sini mengenai doktrin NSS 2002,

seperti yang telah disampaikan Bush di depan Kongres Amerika, adalah:

Pertama, Hanya ada satu model untuk kesuksesan nasional Amerika yang

sifatnya berkelanjutan, yakni kebebasan, demokrasi, dan kebebasan dalam

mendirikan suatu usaha ... Menciptakan suatu. era baru bagi Pertumbuhan

Ekonomi Global (Global Economic Growth) melalui Pasar Bebas (Free Markets)

dan Perdagangan Bebas (Free Trade) sebagai langkah pertama internasionalisasi
Amerika.

Kedua, Amerika Serikat memiliki hak untuk melakukan aksi pendahuluan

(preemptive actions) untuk mengkanter adanya ancaman bagi keamanan nasional

Amerika, langkah ini akan mencegah aksi-aksi yang berisi permusuhan dari lawan

lawan Amerika, maka jika dianggap perlu Amerika akan menempuh jalan

menyerang terlebih dahulu.

Ketiga, Amerika akan tents mengembangkan kekuatan militernya, teknologi

modern, termasuk melakukan pengembangan terhadap sistem pertahanan rudal

secara efektif. lni semua dilakukan demi kepentingan Amerika tanpa boleh dibatasi

oleh siapa pun termasuk hukum internasional, bahkan Piagam PBB sekali pun.

Butir-butir ini menurut pandangan Abdul Halim Mahally, mantan
staf ahli Duta Besar RI dan analis sospol kawasan Asia Selatan,

menunjukkan bahwa Bush: Pertama, dalam point nomor satu, Amerika

dengan tegas menyatakan kesuksesan nasi anal hanya dengan cara
menerapkan kebebasan, demokrasi, dan kebebasan dalam mendirikan

suatu usaha. Untuk itu Amerika akan berusaha keras 'mengekspor' nilai
nilai yang dianutnya itu ke seluruh pelosok dunia. Pemerintah Bush

berkeinginan untuk mengantarkan Amerika sebagai negara yang menjadi
'Kiblat Ekonomi' seluruh bangsa.

"6 Zbigniew Brzezinski; The Grand Chessboard; New York, Basis Books, 1997, hal.3l.
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Mahally dengan penuh ketidakpercayaan menu lis, "Ambisi Bush itu

tentu sangat gila. Kalau memang demokrasi dan kebebasan dianggap

layak untuk dijadikan sebagai ukuran bagi kesuksesan sebuah negara atau

bangsa, maka kita barangkali masih bisa menerima. Akan tetapi,

bagaimana dengan 'kebebasan mendirikan usaha'? ...Penegasan tambahan

Amerika itu sekan menafikan adanya sistem ekonomi Sosialis dan

Komunis1271 (juga Syariah).

Menurut NSS 2002 itu, semua sistem ekonomi yang berseberangan

dengan sistem ekonomi Amerika (Kapitalisme) dianggap sebagai

tentangan. Juga setiap negara yang memberlakukan pembatasan terhadap

penetrasi perdagangan dan kapitalisasi internasional, maka ia akan

dianggap membahayakan keamanan nasional Amerika. Menurut Doktrin

Bush ini, tiap negara wajib membuka pintu seluas-luasnya bagi penanaman

modal internasional, penetrasi pasar kapitalisme, dalam hal ini adalah

investasi dan perdagangan pasar dari perusahaan-perusahaan besar

Amerika Serikat. Bila ada satu negara yang menutup diri, maka siap

siaplah Amerika akan menganggapnya teroris dan bukan tidak mungkin

akan menjadi sasaran serangan militer selanjutnya. Atau kalau tidak,
Amerika akan merancang suatu konspirasi agar rezim yang melawannya

itu jatuh dan digantikan dengan rezim yang patuh pada Amerika, seperti

halnya yang terjadi di Irak dan Afghanistan.

"Kebijakan Bush justru mengimplikasikan pemerintahannya akan

menggerakan kekuatan militer guna memaksa setiap negara agar tunduk

pada setumpuk agenda AS tentang perdagangan bebas dan kebebasan yang
seluas-luasnya bagi perusahaan-perusahaan besar Amerika utuk

menanamkan modal mereka di seluruh negara. Jika 85 tahun lalu Presiden

ASWoodrow Wilson menya takan keinginannya "membuat dllnia lebih aman

bagi demokrasi", maka di abad ke-21 ini, Presiden Bush justru ingin

"membentuk dunia agar aman bagi perusahaan-perusahaan mllltinasional".12S1

Perancang NSS 2002 atau Doktrin Bush ini siapa lagi jika bukan

komplotan Hawkish yang sekarang ini memang sanga t berkuasa di Gedung

127 Abdul Halim Mahally; Menjarah Negeri Muslim, Menguak Agenda Besar AS di balik Invasi ke lrak dan
Afghanistan; Fima Rodheta, Cet.l, 2006, ha!. 132.

,'" Ibid, Ita!. 133.
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Putih. Kelompok Hawkish ini adalah perpaduan antara kaum Yahudi

Zionis-Kristen Fundamentalis dan industrialis persenjataan. NSS 2002 ini

dirancang awalnya oleh Dick Cheney saat masih menjabat sebagai Menteri

Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1991. Rancangan itu tenlS

diperbaharui dan disempurnakan. Pad a tahun 2000, sebelum terjadinya

peristiwa WTC, rancangan itu sudah disempurnakan oleh Paul Wolfowitz,

man tan Duta Besar AS di Indonesia dan kini Deputi Menhan AS.

Dalam bukunya itu, Mahally mencatat bahwa setiap pemegang

kekuasaan di Gedung Putih pernah menggelar senjata sedikitnya dua kali
selama menjabat sebagai presiden. Pemerintah AS telah mengebom 21

negara di dunia sejak tahun 1950-2003.Presiden Bush sendiri sekarang ini
selain dikelilingi oleh tokoh-tokoh gereja Zionis-Kristen, juga dikelilingi

oleh sedikitnya 9 jenderal bintang empat, 38 jenderal bintang tiga, 107

orang berpangkat letnan jenderal, dan 150jenderal bintang satu.1291

Kepercayaan diri yang amat menonjol dalam diri rezim Bush,

sehingga terkesan amat congkak dan memandang negara-negara lain

sebelah mata, bisa jadi disebabkan sekarang ini Amerika telah menjadi

satu-satunya negara adikuasa dunia. Amerika bukan hanya terdiri dari 50

negara bagian dengan gelaran pasukan yang disebar di 130negara dunia,
namun juga sebuah negara yang memiliki angkatan laut, udara, dan darat

terbesar dan terkuat di dunia. Semua ini berkat anggaran militer Amerika

yang begitu besar setara dengan total anggaran militer 25 negara yang

disatukan. Untuk riset militernya saja, Amerika mengalokasikan total
anggaran yang lebih besar ketimbang jumlah anggaran enam negara besar

lainnya yang disatukan. Ini dimungkinkan berkat kekuatan perekonomian

negeri ini di mana 1/3 investasi asing dunia berada di Amerika. Dari total

anggaran dunia untuk bidang pertahanan yang berjumlah US 950 miliar
dollar, setengahnya merupakan anggaran pertahanan Amerika Serikat!

Dewasa ini, ada empat kekuatan dunia yang dicatat Washington bisa

menjadi pesaingnya jika dibiarkan tumbuh besar. Mereka adalah Uni

Eropa, Rusia, Cina, dan Dunia Muslim. Walau per an Amerika sangat

dominan dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan diharapkan

129 Ibid, hal. 144.
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akan mampu mengerem 'kemandirian' Uni Eropa, namun sikap Uni Eropa

yang membuang Dollar dan menggantikannya dengan mata uang
bersama, Euro, sangat merugikan posisi perekonomian AS. Hanya Inggris

yang masih mempertahankan Poundsterling. Sedang Rusia dan terlebih

lagi Cina, Amerika Serikat amat cemas jika kedua negara besar ini menjalin
aliansi dengan Dunia Islam atau Uni Eropa. Sebab itu, Amerika dengan

intensif memainkan kartu politik kawasan. Agresi militer Amerika ke

Afghanistan dan kemudian menjadikan negeri itu sebagai bonekanya yang
mau diperintah apa saja, merupakan bagian dari penguasaan kawasan Asia

Tengah untuk merusak stabilitas regional Moskow, Beijing, dan Teheran.

Sedang agresi ke Irak, selain tentu saja untuk menjarah 'emas hitamnya',

juga merupakan upaya Amerika untuk mendukung keberadaan Israel di
Palestina dan menciptakan 'base-camp' yang bisa bergerak cepat jika

diperlukan di kawasan itu. Segalanya, mengarah kepada satu tujuan:

penciptaan The New World Order.

Andil Bush sangat besar dalam menggerakkan roda Amerika

melayani kepentingan kaum Hawkish yang sesungguhnya merupakan

aktor-aktor layar (aktor terbuka) dari kepentingan global Ordo Kabbalah.

Sebuah rencana yang sudah berabad -abad dirancang. George Walker Bush
sendiri semasa kuliah di Yale University telah menjadi anggota dari

perkumpulan rahasia Skull and Bone, yang merupakan satu jaringan dari

kelompok persaudaraan Kabbalis.130J Willliam Huntington Russel, saudara

dari Samuel P. Huntington, semasa masih di Berlin, Jerman, telah terdaftar

sebagai anggota dari kelompok persaudaraan "Skull and Bone" yang

merupakan sebuah kelompok persaudaraan rahasia di mana anggotanya

banyak yang berasal dari kalangan artistokrat dan orang-orang kaya

Jerman. Sekembalinya dari Jerman, Russel mendirikan sebuah cabang dari
Germanic Skull and Bone di YaleUniversity. The Yale University Skull and Bone

tercatat sebagai cabang ke-322 dari The Broterhood of Death, Persaudaraan
Kematian, di mana Hitler juga pernah menjadi anggotanya. Russel

mendirikan kelompok ini bersama 13anak-anak dari keluarga elit Wallstreet

Banking. Tentang semua kerahasiaan ini, silakan baca selengkapnya di

130 Anthony Sutton, "America's Secret Establishment: An introduction to TIle Order of Skull & Bones" Liberty
House, New York. 1986
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artikel berjudul "The Skull and Bones-Yale University, The Occult Bush Family

Dossier" situs Bilderberg.org.

Anggota kelompok persaudaraan rahasia Kabbalis 'The Skull and Bones Yale University'. Bersamaanak-anak keluarga elitAnglo

American yang menguasai Wallstreet Bank, George W. Bush berdiri di sisi kiri jam dinding (sumber: Infowars.com).

Simbol Dinas Rahasia Inggris M 15 berbentuk Pramida dengan Mata

Horusdi atasnya. Amat miripdengan simbol piramida Freemasonry ''The

All Seing Eye".lnilah sebabnya, Inggris begjtu rapatdengan Amerikadalam

menciptakan The NewWorld Order. Inggris pula yang 'memberikan'

T anah Palestina kepada Zionis--Israel dalam Deklarasi Balfour.

NOSTRADAMUS DAN HUNTINGTON

Kita tentu masih ingat, sesaat setelah peritiwa WTC 9.11 terjadi, di

berbagai media massa besar yang dimiliki jaringan Zionis- Yahudi, kasus

ini dihubung-hubungkan dengan Ramalan Nostradamus (The Prophecy
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Nostradamus) yang konon telah meramalkan berabad lalu tentang akan

terjadinya peristiwa yang menggegerkan seperti itu. Konon, Nostradamus

bukan hanya meramal peristiwa WTC, tetapi juga meramalkan peristiwa

peristiwa besar dunia-Revolusi Perancis dan Hitler misalnya-dengan
tepat. Siapakah Nostradamus ini?

Peramal dunia yang nama aslinya Michel de Nostredame ini lahir di

Saint Remy di Provence1311, Perancis Selatan, 14 Desember 1503, dari

sebuah keluarga Yahudi pasangan Reyniere de St Remy dan Saud agar
MakananJaume de Nostredame. Walau berdarah Yahudi, kakek Michel

dari garis ayahnya bernama Guy Gassonet, telah memeluk agama Katolik

pada tahun 455 (Mananos), dengan mengambil nama baptis 'Pierre' dan

nama keluarga 'Nostredame'. Jean St Remy, kakek Nostradamus dari

garis ibu, adalah ahli astrologi Yahudi, Kabbalis, dan ahli fisika yang

tinggal di istana Rene de Anjou, sekaligus menjadi guru dari Rene de

Anjou dalam bidang esoteris yang memiliki minat sangat besar terhadap

misteri The Holy Grail. Rene de Anjou sendiri merupakan kekasih dari

Jeanne d'Arc, ksatria perempuan Perancis yang di tahun 1429menghadap

komandan pasukan Perancis di Benteng Vaucouleurs untuk menyatakan

dirinya dianugerahi 'visi keilahian' untuk menyelamatkan Perancis dari

penjajahan Inggris dan meyakinkan bahwa putera tertua raja akan

menggantikan Charles VII, dan akan dinobatkan menjadi raja.132] Menilik

latar belakang keluarganya, Nostradamus memang berasal dari keluarga
yang terpandang di Provence.

J31 Provence merupakan daerah yang berada di selatan Perancis, seperti halnya Rennes-Ie-Chateau, yang
memiliki banyak gereja yang dipersembahkan kepada Maria Magdalena. Sejak berabad lalu wilayah ini
telah menjadi pusat ajaran Kabbalah dan pusat kegiatan Ksatria Templar dan Okultisme. Bahkan di
Provence inilah, ajaran Kabbalah yang lazimnya diteruskan dengan cara lisan, dibukukan menjadi sebuah
kitab Kabbalis. Sebab itu, keluarga Nostradamus telah terbiasa dengan segala anagram, kode-kode
rahasia, danjuga aneka ritual Kabbalis.

131 Michael Baigent, Lincoln, dan Leigh; The Holy Blood and The Holy Grail; hal. 154.
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Ramalan Nostradamus,diikuti langkahnyaoleh Samuel P. Huntington.

Nostradamus meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 1566 dan

dikebumikan di Fransiscan Chapel yang sebagiannya kini telah menjadi
restoran La Brocherie. Jasad Nostradamus ketika Revolusi Perancis

berkobar dipindahkan ke Collegiale Saint Laurent, Perancis, hingga kini.

Karyanya yang paling fenomenal, Les raphe ties (Ramalan) berisi keseluruhan
ramalan Nostradamus sejumlah 6.338 ramalan. Dalam perjalanan waktu,

ramalan Nostradamus banyak yang tepat, namun lebih banyak lagi yang

gagal.

The Holy Blood and The Holy Grail menu lis bahwa Gerard de Sede

meyakini Nostradamus adalah seorang anggota dari sebuah jaringan
rahasia internasional yang terdiri dari para duta besar, mata-mata,

pedagang, dan lainnya yang memiliki andil besar dalam konflik perebutan
tahta antar dinasti di Perancis pada masa hidupnya. "Ada banyak fakta

Knights Templar Ki1ights Of Christ 407



yang menyatakan Nostradamus memang seorang agen rahasia yang
bekerja bagi Francois de Guise dan Charles, Kardinal Lorraine ... Banyak

ramalan Nostradamus mungkin saja sarna sekali bukan ramalan. Apa yang

diucapkannya hanyalah pesan-pesan tersembunyi, bersandi, jadwat

petunjuk, daftar perjalanan, dan rencana untuk suatu tindakan. Ramalan

Nostradamus sebenarnya bukanlah ramal an, akan tetapi sebuah acuan

pada masa lampau, seperti zaman Ksatria Templar, Dinasti Merovingian,
dan sejarah Dinasti Lorraine/' demikian Baigent.133]

Mengapa kita menyinggung Nostradamus dalam kaitannya dengan

The New World Order yang terus dilakukan dengan intensif oleh Bush?

Kisah tentang Nostradamus membawa kita kepada Huntington yang

dikenal dengan karyanya "The Class of Civilization" (Benturan Antar

Peradaban). Seperti juga ramalan Nostradamus, tesis yang dikemukakan

Huntington sebenarnya bukan tesis melainkan sebuah skenario bagi

Amerika di dalam mengambil kebijakan luar negerinya paska Perang

Dingin. Huntington sendiri tercatat sebagai anggota dari CFR, Council on

Foreign Relation, sebuah lembaga kajian luar negeri AS yang sangat

berpengaruh yang dipenuhi para Hawkish seperti Paul Wolfowitz dan

sebagainya.

Edward Griffin bahkan memastikan bahwa hampir seluruh pemim

pin Amerika berasal dari kelompok kecil ini. "Termasuk di antara mereka

adalah presiden-presiden kita dan para penasehat mereka, anggota

anggota kabineC duta besar-duta besar, anggota-anggota penting dari
Federal Reserve, direktur-direktur dari bank-bank besar dan lembaga

lembaga in yes tasi, rek tor-rektor dari uni versi tas-uni versi tas, dan

pimpinan-pimpinan suratkabar-suratkabar metropolitan, kantor-kantor

berita, dan jaringan-jaringan televisi. Tidak berlebihan untuk melukiskan

kelompok ini sebagai pemerintah tersembunyi (hidden government) dari
Amerika Serikat/' papar Griffin.134J Buku Huntington, 'Benturan Antar

IJJ Ibid, hal. 207-208.

134 Edward Griffin; Monster dari Jekyll Island, Sebuah Studi Mendalam Tenlang The Federal Reserve; Esok
Press, ceL 1,2003, hal. 159. Bagi yang ingin mendalami seluk-beluk CFR, Griffin merekomendasikan
untuk membaca buku karya James Perloffberjudul 'Shadow of Power' (Appleton, Wisconsin: Western
Islands, 1988).
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Peradaban', sendiri sebenarnya berbentuk sebuah artikel yang dimuat

dalam majalah CFR /I Foreign Affairs' edisi Musim Panas 1993.

Baik Nostradamus maupun Huntington, dua peramal yang

hidupnya dipisahkan waktu hampir lima abad, sarna-sarna agen dari Ordo

Kabbalah, pewaris dari sebuah ordo purba bernama The Broterhood of Snake

yang membentuk dewan penyihir tertinggi Fir'aun. Cita-cita mereka
ditorehkan dalam simbol negara Amerika Serikat: E Plurib/ls Unum (Dunia

di bawah Satu Pemerintahan) dan Annuit Coeptis - Novus Ordo Seclorum

(Konspirasi Kita - Tata Dunia Baru). Dunia, oleh Amerika dengan semua
sekutunya, tengah digelindingkan menuju satu arah, satu ideologi, satu

keyakinan, satu nilai: Pax Americana. Ordo Kabbalah sekarang ini

mengejawantah, dikemudikan dari balik layar unhlk menaklukkan dunia,

oleh 13 dinasti berpengaruh dunia, yaitu: Dinasti Astor, Dinasti Bundy,

Dinasti Collins, Dinasti DuPont, Dinasti Freeman, Dinasti Kennedy,
Dinasti Li (Cina), Dinasti Onassis, Dinasti Rockefeller, Dinasti Rothschild,

Dinasti Russel, Dinasti Van Duyn, dan Dinasti Merovingian (Kaum

Aristokra t Eropa yang dipercaya kaum Kabbalis merupakan pewaris darah

Yesus). Suka atau tidak, inilah dunia kita sekarang.

HARI AKHIR

Merupakan sua tu kebetulan atau tidak, perbincangan mengenai Hari

Akhir atau yang di Barat lebih dikenal sebagai 'Armageddon' dan di dalam

gereja-gereja disebut sebagai 'The Second Coming' atau 'Maranatlza', yaitu

kedatangan Yesus untuk kedua kalinya ke bumi dalam bentuk 'Tuhan'

seutuhnya, sudah beberapa tahun belakangan ramai diperbincangkan
orang. Dari bilik-bilik mewah di Gedung Putih, hingga mushola-mushola

kecil di kampung-kampung Bumi Pasundan. Dari Presiden Amerika

Ronald Reagen dan Bush, hingga ke Komunitas Eden di Pasar Senen,

Jakarta. Kita semua sepakat, percaya atau tidak, Hari Akhir akan tiba dan

jika ia tiba, siapa pun dan kekuatan apa pun, tidak akan ada yang mampu
untuk menghalanginya. Sejak kapan sesungguhnya Hari Akhir itu dimulai

dan kapan berakhir?

Allah Subhanahll wa Ta'ala telah menegaskan bahwa Islam adalah

agama terakhir yang diturunkan untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad
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adalah Nabi dan Rasul terakhir untuk seluruh insan di bumi. Dan umat

Islam adalah umat akhir zaman. Sebab itu, sesungguhnyalah, sejak Nabi
Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, maka sejak itu pula umat
manusia telah memasuki apa yang dinamakan fase Akhir Zaman.

Menurut hadits shahih, masa akhir zaman ini terbagi menjadi lima.
Pertama, Masa Kenabian, ini terjadi pada saat Rasulullah SAW masih hidup.

Kedua, Masa Khulafaur Rasyidin, dimulai dari Abubakar, Vmar, Vtsman,

dan Ali La. Ketiga, Masa Raja-Raja yang Menggigit (maalikan 'adhan), yaitu
masa setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib La. sampai kepada runtuhnya

Daulah Khilafah Vtsmaniyah (1924).Ini merupakan mas a yang panjang.
Keempat, Masa Penguasa Diktator atau Maalikan Jabariyan. Dan kelima,
Masa Kembalinya Sistem Khilafah. Sekarang, umat manusia tengah
menjalani masa Penguasa Diktator. Walau mas a ini berat, namun
sunnatullah mengisyaratkan bahwa suatu ketika penguasa lalim ini akan
bisa dikalahkan, walau penguasa lalim ini diduktmg oleh kekuatan tentara

Yahudi yang berjumlah puluhan ribu.

Tentara Yahudi akan terus diburu oleh kaum Muslimin hingga

mereka bersembunyi di banyak tempat. Namun batu dan pohon pun
yang sesungguhnya merupakan bagian dari tentara Allah, enggan
dijadikan temp at persembunyian tentara Yahudi. "Hai kaum Muslimin, di

belakangku ada Yahudi yang bersembunyi!" ujar mereka. Semua pohon

berbuat hal itu, kecuali pohon gharqad, semacam kaktus besar yang
sekarang banyak ditanami di wilayah pendudukan Zionis-Yahudi di

Palestina. Kaum Zionis meyakini hal ini sehingga sejak lama mereka telah
dengan sengaja memperbanyak penanaman pohon gharqad di Tanah
Pales tina, sebagai langkah antisipasi.

Peperangan ini dipimpin oleh Imam Mahdi, dalam rangka
meruntuhkan The New World Order atau Tata Dzmia Bam di mana Zionis

Israel dan Zionis Amerika menjadi pimpinannya, dan kemudian

menggantikannya dengan Tatanan Dunia Islami yang melimpahkan
rahmat dan karunia Allah 5Z1bhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia di

bumi. Namun sebelumnya, ada tiga peperangan besar yang harus dilalui,

yakni perang melawan penguasa semenanjung Arab, perang melawan

penguasa zalim Persia, dan perang melawan kekuatan aliansi Eropa.

Semua ini dimenangkan oleh kaum Muslimin. Yang terakhir baru perang
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besar melawan Dajjal dengan 70 ribu tentara Yahudinya, Armageddon, di

mana pad a akhirnya Dajjal terbunuh dan puluhan ribu Yahudi menyusul

Dajjal.

The Second Coming atau Marnnatha dalam kacamata Islam terjadi

ketika Imam Mahdi sedang berkonsolidasi di Damaskus (Syiria), waktu

shalat Shubuh tiba. Setelah iqamat dikumandangkan dan Imam Mahdi

hendak maju menjadi imam, lalu dari muncullah sebuah tanda besar ked ua

akan terjadinya Hari Kiamat, yaitu IsaAlaihissalam ,akan turun dalam

bentuk utuh seperti manusia berumur 33 tahun, usia di mana ia dulu

diangkat oleh Allah untuk menghindarkannya dari penyaliban yang

dilakukan penguasa Romawi, di Menara Putih, masjid sebelah timur

Damaskus. Imam Mahdi menemui Isa dan meminta kesediaannya untuk

menjadi Imam shalat. Namun Isa menolak sembari berkata, "Demi Allah,

inilah kelebihan ummat Muhammad, sebagian engkau menjadi pemimpin

sebagian ummat lainnya. Engkau pemimpin ummat ini, wahai Imam

Mahdi, Engkau yang memimpin shalat. Aku menjadi ma'mum." Lalu shalat

subuh berjamaah pun dilakukan dengan Imam Mahdi menjadi imam

shalat. Sesudah shalat, mereka bertolak menuju hari bertemunya dua

pasukan. Yaitu pasukan kaum Muslimin yang dipimpin Imam Mahdi dan

Nabi Isa Alaihissalam, melawan pasukan Yahudi yang dipimpin Dajjal.

Lokasi peperangan besar ini menurut sebagian besar ulama akan

terjadi di dekat Baitul Maqdis. Menurut hadits, ketika melihat Isa dari

kejauhan, Dajjal menjadi gentar dan berllsaha kabur. Namun Nabi Isa

Alaihissalam, Imam Mahdi, dan pasukan Muslim terus mengejarnya. Nabi

Isa menusllk Dajjal dengan tombak hingga menemui kematian di pintu

Lod, salah satu pintll masllk ke Baitul Maqdis. Nabi Isa lalu mengangkat

tinggi-tinggi tombak itll agar supaya orang-orang yang selama ini percaya

pada Dajjal dan menganggapnya sebagai Tlihan, menyadari

kekeliruannya. Nabi Isa Alaihissalam juga meiliruskan pemahaman salah

yang selama ini diikuti oleh lImatnya dan meminta mereka untuk memeluk

Islam, menjadi umat Muhammad. Setelah kemenangan besar lImat Islam,

berdirilah kekhalitahan yang meliputi seluruh muka bumi dengan

pusatnya di sekitar Baitul Maqdis, Palestina. Masih menllrut hadits, Isa

Alaihissalam akan wafat dan dimakamkan di dekat pemakaman Rasulullah,
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Abu Bakar, dan Umar di Masjid Nabawi. Sampai sekarang, temp at ini
masih dikosongkan dan memang disediakan untuk Nabi Isa Alaihissalam.

Ini merupakan Hari Akhir dalam kacamata Islam. Yang tentunya wajib
diimani oleh seluruh manusia yang menyatakan diri sebagai Muslim.

Dalam kacamata Ordo Kabbalah, Hari Akhir adalah hari di mana

mereka berhasil menduduki semua Tanah Palestina, membangun Kuil

Sulaiman kembali, dan berhasil mendirikan The Great Israel seperti yang
telah direncanakan ratusan tahun silam. Mereka akan mengalahkan
musuh-musuhnya yang disebutnya sebagai anti-Christ. Anti-Christ di sini
bukan berarti kaum yang anti kepada Yesus atau Nabi Isa Alaihissalam,

melainkan yang memusuhi Raja Yahudi. Christ itu sendiri memiliki arti
sebagai 'Raja'. Raja kaum Kabbalah akan mengakui diri sebagai titisan

darah Yesus Kristus dan akan mendirikan gerejanya di Pales tina, di
Yerusalem. Bertahtanya Raja Yahudi ini akan menghancurkan hegemoni
Gereja Katolik Roma dan menggantikan kekuasaan kepausan. Pusat
kekristenan akan berpindah ke Yerusalem.

The Holy Blood and The Holy Grail dalam bagian akhir buku tebalnya

menu lis, " ... sejak tahun 1956, (Biara) Sion telah mengeluarkan informasi
rahasia sedikit demi sedikit sehingga memancing rasa penasaran kami.
Rasa penasaran akan petunjuk-petunjuk itulah yang mendasari penulisan

buku ini (The Holy Blood and The Holy Grail). Saat ini adalah waktu yang
tepat bagi Biara Sion untuk memperlihatkan kartunya."

Presiden Bush dan rezim Hawkish-nya di Gedung Putih agaknya
telah mengeluarkan kartunya dengan mengesahkan NSS 2002 di mana

tujuan akhirnya adalah menaklukkan dunia, membentuk The New World

Order, di mana Amerika Kabbalis menjadi Majikan bagi semua bangsa di
dunia. Amerika telah benar-benar menjadi pelaksana yang amat baik bagi
tercapainya rencana Ordo Kabbalah ini. Entah bagaimana akhirnya.

Nam un versi Zionis-Yahudi ini agakn ya tidak diyakini sepen uhn ya
oleh kaum Yahudi sendiri. Terbukti, seperti yang telah disinggung di
atas, kaum Yahudi sejak melakukan imigrasi ke Tanah Palestina
berlomba-lomba menanami Tanah Palestina dengan pohon Ghargad,

sebuah pohon mirip kaktus besar, yang nantinya akan dipakai untuk

bersembunyi dari kejaran pasukan kaum Muslimin yang dipimpin oleh

Nabi Isa dan Imam Mahdi. Maha Benar Allah yang telah menyatakan di
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dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang Yahudi itu sebenarnya tahu dan

paham mana yang benar dan salah, tetapi mereka tetap cenderung

kepada kesesatannya. Hati mereka tertutup oleh hawa nafsunya hingga

mereka melakukan segal a daya upaya untuk menghalang-halangi

'nubllat-nllbllat' dari Allah Subhanhu wa Ta'ala. Namun semua perbuatan
mereka akan berakhir sia-sia.

KESIMPULAN BAGIAN EMPAT

Hari Akhir atau Zaman Akhir merupakan sesuatu yang diyakini oleh

umat Islam, umat Kristen, dan kaum Yahudi. Ketiga kepercayaan ini sama
sarna meyakini bahwa umur dunia suatu ketika akan habis, bumi akan

berhenti berputar, dan manusia akan dibawa ke mahkamah terakhir.

Hanya saja, di dalam nash-nash ketiganya, Islam memiliki nash yang lebih

lengkap dan komprehensif, disebabkan berasallangsung dari firman Allah

di dalam al-Qur'an, yang terjaga keasliannya sejak diturunkan pertama
kali hingga detik ini. Bahkan Allah Ta'ala menjamin bahwa kitab suci al

Qur'an akan terus dijaga hingga tidak ada satu ayat pun yang berubah

hingga akhir zaman. Ini sangat berbeda dengan Injil maupun Taurat, yang

sudah tidak bisa lagi dipastikan mana yang asli mana yang bikinan

manusia, karena di dalam sejarahnya baik Injil maupun Taurat mengalami

intervensi manusia sangat banyak. Bahkan sekarang ini kita mengenal
adanya Masonic Bible yang isinya tidak bertentangan dengan ajaran

Kabbalah yang merupakan induk dari ajaran sihir dan okultisme dunia, Injil
Darby dan Scofield yang isinya mendukung keberadaan kaum Zionis dan

tunduk pada Talmud, dan sebagainya. Bahkan di dalam agama Kristen

Katolik, beredar sejumlah Injil apokripa yang terlarang bagi umatnya dan

hanya boleh dibaca oleh petinggi-petinggi Gereja. Injil apokripa adalah

ratusan Injil yang 'dibuang' dalam Konsili Nicea 325Masehi, seperti Injil

Maria, Injil Thomas, Injil Barnabas, dan Injil-Injillain yang menganggap
Yesus hanyalah seorang utusan Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri.

Taurat pun demikian. Bahkan kaum Zionis-Yahudi meletakkan

kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa ini di bawah Kitab Talmud.

Ada ayat dalam Talmud yang menyatakan seluruh pemahaman dari taurat

harus mengikuti arahan Talmud. Padahal Talmud sesungguhnya
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merupakan kitab bikinan para rahib-rahib Yahudi yang berasal dari kitab

kitab sihir dan satanisme ajaran Kabbalah. Kitab Talmud inilah yang

menjadi pegangan kaum Zionis-Yahudi dan juga Zionis-Amerika di dunia

sekarang.

Dalam pandangan Ordo Kabbalah yang kini mengejawantah

menjadi kaum Zionis-baik Yahudi maupun pendukungnya, akhir dunia

akan terjadi ketika telah terbentuk The Great Israel yang batas-batas

wilayahnya jauh lebih luas ketimbang Tanah Pales tina, mencakup sebagian
tanah Mesir, Tanah Saudi Arabia, Tanah Irak, Tanah Turki, bahkan

mencaplok seluruh wilayah Lebanon dan Syiria. The Great Israel kini tengah

dibentuk di Timur Tengah dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat.

Suatu ketika, jika tahap pertama cita-cita Kabbalah ini berhasil, maka
mereka akan menyatakan bahwa Yerusalem dengan Haikal Sulaimannya

merupakan pusat dari agama Kristen sesungguhnya. Jadi mereka akan

menggusur kekuasaan Vatikan dan juga Paus, dengan seorang raja dunia

yang diangkat dan mengklaim sebagai pewaris darah keturunan Yesus
Kristus.

Terbentuknya The Great Israel merupakan juga terbenhlknya The New

World Order, di mana Amerika Serikat akan menjadi panglimanya. Seluruh

dunia akan dijadikan budak-budak Zionis, harus mengikuti nilai-nilai

Americana, dan segala hal yang terkait dengan Amerika. Ini cita-cita
mereka.

Dalam Islam, hal tersebut dianggap sebagai puncak kerusakan di

muka bumi. Suatu pertanda bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi akan

muncul Imam Mahdi yang akan memimpin peperangan terakhir umat
Islam melawan Dajjal dan pengikutnya. Di saat itu juga muncul Nabi Isa

dari Menara Putih di dekat masjid Damaskus, Syiria, yang membenarkan

ajaran Nabi Muhammad dan menyeru kepada kaumnya agar segera

bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Nabi Isa juga

bergabung dalam barisan Imam Mahdi untuk menghancurkan Dajjal. Ini

suatu saat pasti terjadi. Pada akhirnya, umat Islam akan menjadi

pemimpin dunia dengan kepemimpinan yang penuh keadilan dan

keberkahan, hingga datangnya kiamat.[]
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BEBERAPA MASON DUNIA
(Burbank Masonic Lodge No.406 Document)

PRESIDEN AMERIKA

- George Washington (Presiden Pertama AS, 1789 -1797), Komandan

Jenderal pada Revolusi Amerika, dilantik menjadi Mason pada tanggal

4 Agustus 1753 di Fredericksburg Lodge (sekarang lodge No.4), AF.
& A.M., Fredericksburg, Virginia.

- James Monroe (Presiden ke-5 AS, 1817-1825), dilantik menjadi Mason

pada tangga19 November 1775di Williamsburg Lodge (sekarang lodge
No.6), AF. & AM., Williamsburg, Virginia.

- Andrew Jackson (Presiden ke-7 AS, 1829 -1837), anggota Harmony

Lodge (lodge No.1) di Nashville, Tennessee, dan anggota kehormatan

di Federal Lodge (lodge No.1) di F. & A.M., Washington, D.C., dan
di Jackson Lodge (No.1), F. & A.M., di Tallahassee, Florida. Tahun

1822 dan 1823 menjabat sebagai Grand Master Freemason di
Tennessee.

- James Knox Polk (Presiden ke-ll AS, 1845 -1849), dilantik menjadi

Mason pada tangga14 September 1820di Columbia Lodge No. 31, F. &
AM., Columbia, Tennessee.

- James Buchanan (Presiden ke-15 AS, 1857 -1861) dilantik menjadi

Mason pada tanggal 24 Januari 1817 di sebuah lodge tak bernama
(Lodge No. 43), di F. & AM., Lancaster, Pennsylvania.
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- Andrew Johnson (Presiden ke-17 AS, 1865 -1869) dilantik menjadi

Mason pada bulanMei 1851di Greeneville Lodge No. 119(sekarang No.
3), di F. & A.M., Greeneville, Tennessee.

- James Abram Garfield (Presiden ke-20 AS, 1881), dilantik menjadi

Mason pada tanggal22 November 1864di Columbus Lodge No. 30 F.
& A.M., Columbus, Ohio.

- William McKinley (Presiden ke-25 AS, 1897-1901), dilantik menjadi

Mason pada tang gal 3 Mei 1865, di Hiram Lodge No. 21, A.F. & A.M.,

Winchester, Virginia.

- Theodore Roosevelt (Presiden ke-26 AS, 1901-1909), dilantik menjadi

Mason pada tanggal24 April 1901, di Matinecock Lodge No. 806, F. &

A.M., Oyster Bay, New York.

- William Howard Taft (Presiden ke-27 AS, 1909 - 1913), menjabat

sebagai Chief Justice Supreme Court periode 1921 - 1930. Diketahui

sebagai Mason pada tanggal18 February 1909, di sebuah Katedral
Scottish Rite, Cincinnati, Ohio, oleh Charles S.Hoskinson, Grand Master
Freemasons di Ohio.

- Warren Gamaliel Harding (Presiden ke-29 AS, 1921 -1923), dilantik

menjadi Mason 27 Agustus 1920 di Marion Lodge No. 70, F. & A.M.,
Marion, Ohio.

- Franklin Delano Roosevelt (Presiden AS periode 1933-1945), dilantik

menjadi Mason pada tanggal28 November 1911,di Holland Lodge No.

8, F. & A.M., New York, New York, sebuah lodge yang sarna dengan

George Washington.

- Harry S. Truman (Presiden ke-33 AS, 1945 -1951), dilantik menjadi

Mason pada tanggal18 Maret 1909 di Belton Lodge No. 450, A.F. &
A.M., Belton, Missouri. Truman menjabat sebagai Grand Master
Freemason Missouri pada tahun 1940. Truman juga terpilih sebagai

anggota kehormatan Grand Master di International Supreme

Council, Ordo DeMolay. Pad a 18 Mei 1959, bersama saudaranya,

Truman mendapat penghargaan setengah abad Mason, ini

merupakan satu-satunya penghargaan tertinggi yang diperoleh para
Presiden AS.
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- Gerald R. Ford, Jr (Presiden ke -38 AS, 1974-1977). Ford Jr mencapai

derajat 'Maha Mulia" Master Mason pada tanggal18 Mei 1951 di

Columbia Lodge No.3, F. &.A.M., of Washington, D.C., bagian dari

Malta Lodge No. 465, F. & A.M. of Grand Rapids, Michigan.

- Lyndon Baines Johnson (Presiden ke-36 AS, 1963 - 1969), masuk

menjadi Apprentice degree Johnson City Lodge No. 561, Johnson City,

Texas pada tangga130 Oktober 1937. Namun dia tidak meneruskan ke

jenjang yang lebih tinggi.

KANDIDA T PRESIDEN AS

- Thomas E. Dewey, Gubernur New York.

- Bob Dole - Senator AS dari Kansas, tercatat sebagai Mason di Russell

Lodge No. 177, Kansas

- Barry Goldwater - Senator AS dari Arizona

- Hubert H. Humphrey,- Vice President of the US

- George McGovern - Senator AS dari South Dakota

- Harold E. Stassen, - Gubernur Minnesota, tercatat sebagai Mason di

Fellowship Shekinah Lodge No. 257, St. Paul, MN; derajat 33, Grand

Cross A.A.S.R., S.J.

- George C. Wallace, - Kandidat Presiden AS.

Dari 56tokoh penandatangan Deklarasi Kemerdekaan AS,yangjelas

diketahui sebagai anggota Freemason adalah:

- Benjamin Franklin - 1 dari 13 Mason penandatangan Konstitusi AS,

adalah anggota dari St. John's Lodge, Tun Tavern, Philadelphia,

Pennsylvania. Namun belakangan dia berbalik menjadi anti Yahudi.

- Elbridge Gerry, anggota Philanthropic Lodge, Marblehead,
Massachusetts.

- John Hancock, menjadi Master Mason di usia 23 di tahun 1760, di

Merchants Lodge No. I, Quebec City, Lodge warag sipil pertama yang

berdiri di Canada setelah penaklukan. Tahun 1763, dia pindah ke

Boston, Massachusetts, yang masih berafiliasi dengan St. Andrew's

Lodge.
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-~ William Hooper, anggota Hanover Lodge, Masonborough, North
Carolina.

- Richard Stockton, Master pertama di St. John's Lodge, Princeton, New

Jersey.

- Matthew Thornton, menjadi Mason di sebuah Lodge di Canada tahun
1745

- George WaIton,anggota Solomons Lodge No.1, Savannah, Georgia.

- William Whipple, anggota St. John Lodge No.1, Portsmouth, New

Jersey.

Nama-nama di bawah ini merupakan anggota sebuah ikatan

persaudaraan penulis dan penerbitan Mason, nama lodgenya tidak
terdata:

- Roger Sherman, mengaku sebagai pendiri Biara Mason saat Revolusi
Amerika.

-- Josiah Bartlett, anggota King Solomon's Lodge, Charlestown,
Massachusetts.

- Philip Livingston, tercatat sebagai anggota Mason di Holland Lodge

No.8, New York City, New York.

- Joseph Hewes. Anggota Mason di Unanimity Lodge No.7, Edenton,
North Carolina.

- Robert Treat Paine, anggota Massachusetts Lodge.

-- Thomas McKean, di Perseverance Lodge No. 21, Harrisburg,

Pennsylvania.

John Penn, sering berhubungan dengan Lodge di North Carolina,

tetapi tidak diketahui secara pasti afiliasi organisasi Masonnya.

Lyman Hall, mengaku sebagai anggota Solomons Lodge No.1,

Savannah, Georgia.

William Ellery, mengaku sebagai anggota sebuah Lodge di Boston,
Massachusetts.

- Thomas Nelson, Jr., tidak diketahui pasti di mana afiliasi Masonnya.

Namun dirinya pernah mengaku telah mengunjungi sebuah Lodge No.
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- William Hooper, anggota Hanover Lodge, Masonborough, North
Carolina.

- Richard Stockton, Master pertama di St. John's Lodge, Princeton, New

Jersey.

- Matthew Thornton, menjadi Mason di sebuah Lodge di Canada tahun
1745

- George Walton,anggota Solomons Lodge No. I, Savannah, Georgia.

- William Whipple, anggota St. John Lodge No. I, Portsmouth, New

Jersey.

Nama-nama di bawah ini merupakan anggota sebuah ikatan

persaudaraan penulis dan penerbitan Mason, nama lodgenya tidak
terdata:

- Roger Sherman, mengaku sebagai pendiri Biara Mason saat Revolusi
Amerika.

-- Josiah Bartlett, anggota King Solomon's Lodge, Charlestown,
Massachusetts.

- Philip Livingston, tercatat sebagai anggota Mason di Holland Lodge

No.8, New York City, New York.

- Joseph Hewes. Anggota Mason di Unanimity Lodge No.7, Edenton,
North Carolina.

- Robert Treat Paine, anggota Massachusetts Lodge.

-- Thomas McKean, di Perseverance Lodge No. 21, Harrisburg,

Pennsylvania.

- John Penn, sering berhubungan dengan Lodge di North Carolina,

tetapi tidak diketahui secara pasti afiliasi organisasi Masonnya.

-- Lyman Hall, mengaku sebagai anggota Solomons Lodge No. I,

Savannah, Georgia.

- William Ellery, mengaku sebagai anggota sebuah Lodge di Boston,
Massachusetts.

- Thomas Nelson, Jr., tidak diketahui pasti di mana afiliasi Masonnya.

Namun dirinya pernah mengaku telah mengunjungi sebuah Lodge No.
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9, di Yorktown, Virginia, setelah pengepungan dalam revolusi, bersama

Lafayette dan Washington.

- Beberapa nama di bawah ini juga tidak diketahui secara pasti afiliasi

Masonnya, tetapi berdasar pada beberapa catatan, mereka dipastikan

para Mason: Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Rush, Robert

Morris, John Witherspoon, George Wythe, Francis Lightfoot Lee, dan

Richard Henry Lee. Anak dari Samuel Huntington adalah Grand
Master Freemason di Ohio.

PEMIMPIN NEGARA LAIN

- Sir John J.e. Abbott, - PM Canada 1891-1892.

- Miguel Aleman - Presiden Mexico 1947-1952.

- Salvador Allende - Presiden Chili, Lodge Progresso No.4, Valpariso

- Emilio Aguinaldo - Pahlawan dan J enderal Filipina

- Mustafa Kemal Ataturk, Presiden Turki 1923-1938

- E. J. Barclay - Presiden Liberia 1930-1941.Pejabat Grand Master Grand
Lodge Liberia (1930).

- Rene Barrientos - Presiden Bolivia 1964

- Mariano Batista- Presiden Bolivia 1892.

- Eduard Benes - Presiden Chekoslowakia 1935-1938.

- Viscount RB Bennett- PM Canada 1930-1935

- Fransisco Bertrand - Presiden Honduras.

- Sveinn Bjornsson - Presiden Eslandia pertama

- Simon Bolivar - Pejuang kemerdekaan di Amerika Selatan dari
Spanyol.

- Napoleon Bonaparte - Pemimpin tentara dan Kaisar Perancis.

- Joseph Bonaparte - King Naples

- Sir Robert 1. Borden - PM Canada 1911-1920

- Pik Botha - Menlu Afrika Selatan

- Sir MacKenzie Bowell- PM Canada 1894-1896

- Joseph Brant-PimpinanMohawks 1742-1807

- King Charles XIII - Raja Swedia 1748-1818
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- Sir Winston Churchill- PM Inggris

- John G. Diefenbaker - PM Canada 1957-1963

- Paul Doumer - Presiden Perancis

- Gaston Doumergue - Presiden Perancis

- King Edward VIII - King of England

- King Edward VII - King of England

- Frederic II - King of Prussia

- Frederick the Great- King of Prussia 1740-86

- Francis I Holy Roman Emperor, 1745-65.

- Francis II Holy Roman Emperor, 1768-1806.

- Frederic VII - King of Denmark. 1806-1863.

- Giuseppe Garibaldi- Deputy of Rome.

- King George VI - King of England

- King Georges II - King of Greece

- Gustave V - King of Sweden 1907 - 1950.

- Gustavus VI Adolphus (King of Sweden 1792-1809)

- Joffre 1852-1931 - Marshall of France.

- Kamehemeha IV, King of Hawaii (1854-63).

- Kemehemeha V, King of Hawaii (1863-72).

- Marquis de Lafayette - Pendukung dari Perancis atas Kemerdekaan AS

- King Leopold I - King of Belgium (1831-65)

- Sir John A. MacDonald- PM Canada 1867-1873 dan 1878-1891

- Alexandre Mitterand, - Presiden Perancis

- Peter the Great (Emperor of Russia 1689-1725)

- Alfred Von Tirpitz, - Komandan Angkatan Laut Jerman

- William I (King of Prussia 1861- 88)

- William II (King of the Netherlands (1792-1849)

- William IV (King of England (1830-37)
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MAHKAMAH AGUNG AS

- Henry Baldwin

- Hugo L. Black

- John Blair, Jr.

- Samule Blatchford

- Harold H. Burton

- James F. Byrnes

- John Catton

- Thomas C. Clark

- John H. Clarke

- William Cushing

- Willis Van Devanter

- William O. Douglas

- Oliver Ellsworth

- Stephen J. Field

- John M. Harlan

- Robert H. Jackson

- Joseph H. Lamar

- Thurgood Marshall

- John Marshall- Chief Justice 1801-1835

- Stanley Mathews

- Sherman Minton

- William H. Moody

- Samuel Nelson

- William Paterson - Penandatangan Konstitusi AS

- Mahlon Pitney

- Stanley F. Reed

- Wiley B. Rutledge

- Potter Stewart

- Noah H. Swayne
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- Thomas Todd

- Robert Trimble

- Frederick M. Vinson - Ketua Mahkamah Agung AS 1946-1953

- Earl Warren - Ketua Mahkamah Agung AS 1953 - 197?, Gubernur
California dan Grand Master Freemason California

- Levi Woodbury

- William B. Woods

SENATORAMERIKA SERIKAT

- Richard Bryan

- Conrad Burns

- Robert Byrd

- Everett Dirksen

- Stephen Douglas

- Ervin Samual J.Jr, peimpin Komite Watergate

- John H. Glenn, Orang Amerika pertama yang mengorbit dengan
pesawat ulang-alik, anggota dari Concord #688, Concord, Ohio.

- Charles Grassley

- Mark Hatfield

- Jesse Helms

- Ernest Hollings

- Bennet Johnston, Jr.

- Jack Kemp, Sekretaris HUD, New York; Fraternal Lodge No. 625 di
Hamburg, NY.

- Trent Lott

- Sam Nunn

- Allan Simpson

- Craig Thomas

PEJABAT MILITER AS

- Edwin E. "Buzz" Aldrin, Astronot, orang kedua yang berjalan di bulan,

Montclair Lodge No. 144 New Jersey.
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- Ethan Allen, Jenderal Perang Revolusi, Windsor, Vermont

- General Henry "Hap" Arnold, Komandan Angkatan Udara AS dalam
PD-II

- Omar N. Bradley, Jenderal Bintang Lima dalam PD-II

- Richard E. Byrd, Admiral penjelajah Benua Artik

- Gordon "Gordo" Cooper, Astronot

- Claire L. Chenault, Jenderal dalam PD-II

- Mark Clark, Jenderal PD-II dalam European Theater

- James Doolittle, Jenderal terkenal dalam PD-II sekaligus pilot tempur
handal.

- Admiral David G. Farragut, Admiral pertama Angkatan Laut AS

- Virgil (Gus) Grissom, Astronot

- Jim Irwin, Astronot

- Daniel "Chappie" James, Jenderal AU Amerika

- John Paul Jones, pendiri dan admiral pertama Angkatan Laut AS, St.

Bernard Lodge No. 122 (kini St. Cuthbert No. 41)

- Ernest King J, Admiral Bintang Lima dalam PD-II, Komandan Pacific
Theater

- Henry Knox, Jenderal Perang Revolusi

- Curtis E. LaMay, Jenderal Angkatan Udara AS, Komandan Komando

Strategis AU-AS.

- Douglas MacArthur, Jenderal Bintang Lima PD-II, Komandan Sekutu

untuk wilayah Pacific

- George C. Marshall, Jenderal Bintang Lima, Arsitek Marshall Plan.

- Norman Schwartzkopf, Jeneral AS Komandan Operasi Badai Curun di
Irak.
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Yahya, Harun, The Knight Templar, e-book (didownload dari

www.harunyahya.com).

Yahya, Harun, Ancaman Global Freemasonry, e-book (didownload

dari www.harunyahya.com)

Yahya, Harun, Di Balik Tirai Perang Dunia, e-book (didownload dari

www.harunyahya.com)

MOVIE

1. Fahrenheit 9/11

2. Indiana Jones and the Last Crusade

3. Interview With Gino Sandri, Sec. General Priory of Sion

4. Jazirah Nabi (seri 1-6)

5. Kingdom Of Heaven

6. National Treasure

7. Origins The Da Vinci Code

8. Souvereign Orders of The Knights of Malta

9. The Bible: Pope John Paul XXIII1-2Super Size Me

10. The Da Vinci Code

11. The Da Vinci Treasure

12. The Da Vinci Files, Conspiracy: Leonardo And The Priory of Sion

13. The Da Vinci Project, Seeking The Truth
14. The Bible: David

15. The Bible: Solomon

16.The Sauniere's Da Vinci, Where It All Began

WEBSITE

1. www.bilderberg.org

2. www.conspiracyplanet.com

3. www.globalresearch.ca

4. www.harunyahya.com

5. www.masonicsite.org

6. www.rense.com
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7. www.vialls.co.uk

8. www.swaramuslim.net

9. www.theforbiddenknowledge.com/hard truth

10. www.whitehouse.org

11. www.threeworldwars.com

Situs Konspirasi 9.11:

- www.911blimp.net

- www.911fsa.org

- www.911review.org

- www.911sharethetruth.com (9-11posters, buttons, etc.)
- www.911-strike.com

- www.broeckers.com/buecher.htm (German)

- www.communitycurrency.org/9-11.html

- www.copvcia.com

- www.drugwar.com/pprewtcwarnings.shtm

- www.emperors-clothes.com/

- www.falloutshelternews.com

- www.flight93crash.com

- www.freepressinternational.com

- www.fromthewilderness.com

- www.geocities.com/killtown

- www.globalfreepress.com

- www.globalresearch.ca

- www.guerrillanews.com

- www.home.comcast.net/-skydrifter/exp.htm
- www.infowars.com

- www.ist-socrates.berkeley.edu/-pdscott/q.html

- www.jerryesmith.com

- www.lebensaspekte.de

- www.Justicefor911.org
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- www.legitgov.org/9_1_1_oddities.html

- www.lightscion.com

- www.makethemaccountable.com

- www.madcowprod.com

- www.newsgateway.ca

- www.oilempire.us

- www.osamaskidneys.com

- www.plaguepuppy.net

- www.prisonplanet.com

- www.propagandamatrix.com

- www.serendipity.li/wtc.htm

- www.thepowerhour.com/91Larticles.htm

- www.topica.com/lists / politicaldiary

- www.truthout.com/docs_02/

- www.unansweredquestions.org

- www.users.adelphia.net/~earthwatch

- www.whatreallyhappened.com

- www.worldnewsstand.net/history/911.htm

- www.wtc7.net/books/greatcrimes/
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