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Kenya taan yang kit a h adapi di Dunia Islam dewasa ini
sudah pasti. pahit sekali. Nal ini den1 ikian pahirnya sehingga
tidak dapat digambarkan dengan kata-kata atau dHukiskan oleh
goresan pena. Ken)rataan ini tidak dapat djragukan lagi, dan ti..
dak dapat dipenJebatkan lagi.

Dewasa ini k.ita sedang n1emetik buah yang pahit yang dihasilkan oleh biji yang telah ditanamkan dalrun 1nasy arakat Is.1am
oleh musuh-n1_Qsu.h Allah, musuh-Jnusuh_!£arn dan kaum Mu.sIimin.
,....._.
Untuk bangun dan bang,kit kembaU. langkah pcrtan1a yang
harus d ilaku kan adalah mem bangun.kan mereka yang tertjdur
di kalangan kita agar dapat sadar kemhali siielah terlena pulas
sedemikian lama dan sedemikian nyenyaknya.
Hal ini hanya dapa t kit a lakukan, jika kita dap at memperlihatkan kepada mereka heQih-htiti.!LYang penuh ra~n itlt, benihbenih yang telah ditanarn oleh tan,s,an-tan~ Yang b.uh!muran
dosa .. benih-benih yang t~.lall dibelai ofell hati yang penuh kecfengkian1 henih-benih yang selalu dipupuk dan disiram dengan

darah

U~aya, m~ar,.

kesM§.ta.n dan men¥esatkan.

Salah satu dari benih itu adalah faham£_reemasonry, ke mana
telah terjebak sejumlah tokoh Dunia1slam. Gerakan ini mempunyai seJubung tel'hormat seperti sen1hoyan kemanusiaan ..
persaudaraan~ kerjasama. kcmerdekaan dan sifat-sifat faln yang
terpUfi. Selubung~nilah yangtelah
1nenutup mukanya yang
.
..
berbentuk setan dan menye\ubungt s1nar matanya yang penult
~

r~un, penuJlke.!f.e.liran dan at~nu~.

\Valaupun telah ba.nyak buku-buku yang ditulis dan kata·
kata yang diucapkan tentang faham Freemasonry ini. karni tetap
h~rkeyakinan ba!nva semuanya itu b~u11 sedikit sekali,. dan santa
sc-kali belum rnernuaskan rasa haus yang dirasakan.
X

Xl

De.ngan bantuan dan taufiq Allah, dalam buku ini kami
bennaksud ikut serta daJam meny ingkapkan sebagian ,u.hasia

Fre.emasonry., membukakan sel~ung yang djguna6nnya, agar
ia dapat mu ncul d~lam b~tU..k!lYa yang sesunguhnya di depan
para pembaca yang l\.tusli:m, seti'ingga para pembaca· betul-betul
s~ar tentang keadaannya, menjadi s!a.!a .terhadap kej_.!h~tan
yang dirnaksudkannya., dan juga sadar akan berbagii benffik
makar~ ti2}.! dava dan pe~khianatan yang telah direncanakan

akan mem ban ru kami menanggulangi kelelahan yang d isebabkan
pekerjaan di bidang ilmiah ini dan yang ditimbuJkan penelitian
yang serius dan konstan.
T'!hanla.h yang akan menuniuki kita ke ja1an yang benar.

Makkah al-Mukarramah 10 Muharrant 1399 H.
' 10 Desembc.r 1978 M.

di'Seke liHngnya.
Dalan, buku ini kami akan menggunakan metode ilmiah
yang

obyektif~

bertolak dari pangkalan yang tena.ng dan seimbang.,
menjauhkan did d ari semangat..semangatan dan kaJimat-kali·
mat yang penuh en1osi yang dengan sebentar saja akan dikikis
hahis oleh angin pe.n1ikirant r!ti._o dan r~!2uf~"· Kami akan meng·
gunakan sun1 ber-sum her Umiah yang te iti, yang sebagiannya
be1um sampai ke tangan para ah.U yang mulia yang telah 1ebjh
dahulu membicarakan faham Freemasonry ini dari pacta kami.

Kedua Penulis

Dengan demiklan nama buku jni merupakan salah satu
batu bata dalanl nlcnara kehangkilan, berdiri di satnping saudara-sattdaranya yang lain yang tclah dihasilkan oleh tang.an
yang be rim an kepada Tuhannya y a.ng Maha Agungj dan berinl an
kepada. risalah les1ari yang telah die.niban oleh n1akhlt1k yang
pa1ing mulia, Penu tup para na hi~ selawat dan sal am Allah bagi-

nya_
Semua usaha dan waktu yang telah karni curahkan untuk
buku ini, T~nlab ~Ml] lebih.men&etahuinya, kami jadikan ~e..

bagai simpanan kami pada Allah yang r3aha Besar, sebagai pers.ediaan kami untuk menghadapi hari dl mana harta dan anak-anak
tidak ada gunanya lagi, se1ain dari orang yang datang kepada
Allah dengan hati yang scmpu rna_
Ji~a kiranya kami mengharap dari para pembaca yang kanti
kasihi untuk memaafkan sc.gala kekurangan yang mungkin rerdapat di sela-sela buku ini~ dan agar kami dido'akan dengan segala keikhlasan, agar buku ini dspat bennanfaat bagl setiap orang
yang m~mbacanya~ dan seliap orang yang menyarnpaikan k~nya
taan-kenya ta.an yang dik.1ndung huku ini kepada saudara-saud aranya; kaum kelual'ganya, karib ken1batnya dan setiap orang yang
berhubungan dengannya, maka sudah pasli bahwa harapan kami
itu akan n1endapat perkenan dan penerim aan. Dan keadaan ini
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NMlA DAN SEJARAH

Nama
Narna perkurnpulan ini~ Freemasonry, suatu natna yang
telah diketahui semua orang, karena gerakan ini teJah dikenal
di selun~h penjuru duni;l.
Arti Nanta ini
Dipandang dad segi bahasa, namJ ini terdiri alas tiga bahagian:
a) Free~ berarti be-bas., tidak terikat oleh apapun,
b) ~Jason, berartt peketjaan pada un1umnya~ dan juga p.e.ker·
jaan men1bangun ntmah hatu ..
c) ry, n1enunjukkan jabalan a tau pekerjaan.
J adi sl!cara harfiah, nan1a ini berarti Bperkumpu!a..u .P..ara
pembangun yang bebas,, dengan pengertian bahwa mereka tidak

(ejiKat olc_h_ikJ_tan apatyn.

-

•

Di kalangan rnereka sendiri terdapat hubungan Jtpersauda·
raann yang mengikat dan men1p~rsatukan anere.ka. Karena itu
setiap anggota mcrnang~il anggota lain dengan ~'!'saudara ". Panggil an ini menjadi t~a bagi setiap anggota dalam setiap P-erte·
rnuan r~ia Free1nasonry di seluruh dunia.
-.Anda tentu akan bertanya bila ·gerakan Freemasonry ini
dilahirkan dan juga lentang hari~hari bersejarah dalam sejarahnya se.panjang. rna~ a.
KeJ~hirannya.

Mengenai ke1ahirannya, n1aka akta kelahiranny3 dipenuhi
oleh huruf~h~f dan angka-a!!,gk~ yang teJah dihapus~ dipe.-

l

nuhi ole.lt tanda-tan,d a rahasia yang ~r, dan di pinggirnya
terdapat catatan·catatan yang penuh dow;r..ng.
.
Karena itu n1aka orang-orang yang llH~mhaca akta kelaluran itu berselisih pendapat tt:ntang tanggal yang pasti dari ke-

kerjasama yang amat rapat di kalangan sendiri. Setiap anggota
akan nlelaksanakan setiap tugas yang dibebankan Dewan kepada·
nya. Siapa saja yang nl~nyhnpang dari ketentuan·ketentuan di

~aJ!l~ tar-pa dikasihani, dikasihi atau di·

lahirannya 1ni.

alas, balasannya adalah
tolong lagi.

Pendapa~e-~

Perkumpulan ini menamakan kuiln;xa de.ngan nama ''Ul_n~ntL, Thnur_Raya.". Dari kuil inilah berasalnya kuil-kuil di Palestina dan dl luar Palest ina. Jumlah kuil mereka yang terdapat di
Palestina saja ada 40 buah di mana termasuk orang-orang peme·
rintahan dan kaki tangan mereka, serta para penjilat yang ter...

\

Ada dl an tara para aJtli yang berpendapat bah wa gerakan
ini dilahirkan ketika Musa ,D.I. bcrsama dengan kauJnnya lnengembara di Padang l1 asTr Sinai.
Dalam d~kuJnen::tlokumen '~Rapat Akbar Nasioual ~
dari para Psmhiln.gun ~as yang Lama_ yang D~terima di ~esir
dan di Negara-Negara Arab" dapat ktta temu1 sebuah sraran · ·~.. G.
Freemasonry No. I ~a~g ntempun~a~ tahun 5969, yait.u !!!l!:n -~ 1
J'r c.ahaya. Penanggalan uu rnenurut tstrlah yang n1ereka ~unakan ·
n1ulai dari ergeat euiJlb a~d s~be;!yn1 Iahirnya ~a a.s.

Pendaps8

Pendapat'{etiga.)

Di antara para ahli ada yang herpendapat bahwa pendiri
gerakan Freen1asonry yang pertanla adalah ~rJJd ke-11 yang
menjadi penl!UJSI JJaituJ Maradis dari pihak erajaan l~wi.
Gerakan ini""didirikannya dt • aitul Maqdis bersama-sama dengan
para penasihatnya orang-orang Yahudi Ahiram Ahi_y_ud dan Moav
Levi. Perkumpulan ~ahasia yang didirikannya itu hemama ~
~ kllatan Tersem unyi'"'. Tujuannya adalah unruk rnenentang
seruan sa A - asih a.s. Di samping itu ia telah meramJllkan
hilangnYaKuil _Sula.iman. sehingga tidak sebuahpun dari batu·
batunya yang berhubungan dengan balu lain. Tennasu k dalan1
tujuannyl juga adalah tneni@as setiap orang atau kelompok
yang pe]caya kegada Rl!,ul ituJ da~ fl)engu~ir ~~reka. Perk~mpubn ini mempunyai Dewan Rahasra yang terdtn at3S sem btl an
orang 3.11ggota yang dikePafii oleh tiga orang.
.._ -

Di antara para ahli ada yang berpendapat bahwa kelahiran
g~kan --i.n.i adalah dalam masa-m.§:"a n1qdem J..,ni saja. Alasan
yang dikemukakan adalah bahwa dalam abad ke-12 di lnggris
tidak terdapal suatu oerkumpulan yang bernama uF~emasonry•"
atau "Free Brother$,(. Ada suatu dokurnen Jam a yang Jnenegaskan bahwa ada-s~or~ng ang_gota Freemasonry yang berhasil menduduki kursi MajJis Rendall lnggris, dan itu t.erjadi pada tahun
}376.

2

-

~

Majelis Pertama

.. "'r
l

1

1,w ·

Dewan itu mengadakan sid;gnra J'ang J2crt;una tanggat-h
10 Oktober ~ di suatu tempat yang mereka na•nakan '~. . ft.
~iereka iUel"ikuk.an surnpah-surnpah yang amat b~_rat untuk. f1
• meraJla§iakan urusan mereka, dan agar mereka H.u mengadakan

·!Jl.:'·

diri atas orang-orang yang Iemah iman.
"K.,!!_il .R~m.an yang terdapat di p~1~t impe.rjum me.rupakan
kuitnya yang pahng te.rkenal pada masa ttu.
"'Ktkuatan Rahasia,. ini bergerak di hawah panji-panji kekuasaant he7keliaran di tanah-tanah suci~ mernbunuh para_g~nrukut
Rasul yang dapa.t mereka bunuh. Kurban mereka yang paling
terkenaJ adalah :Santa Petrus yang dihunuh oleh ~o~ dengan
dihasung oleh istefi" Ya1iudinya: Poppaea.

Di tingkat majclis-1najelis, maka majelis Raya Freen1asonry
di In;aris, Thl~ United Gra.nd Lodge, adalah n1eljclis pertama Ft"ee-_
masonry yang diadakan sccara terbuka, didirikan pada tahun Ill t
J.lJ.7, dan sampai sekarang ini xnasih tetap hidup. me-nycbarluas- r
kan pemikiran-pemikirannya dab.n, sttalu n1ajalah yang b~rsrunaan Jahirnya dcngan gcrakan itu. dan diberi nan1a dengan bahasa
Latin, yaitu ~ Ars Ill.laTtl..~ur Canorium.
,..

i

,

3

Pertama kali Digemakan Nama Freetnasonry
•

an1at inti. Yailu para pencliti tentang sejarah Freemasonry teJah
memusatkan seiuruh tenaga pen1ikiran men:.ka pada saiah satu
segi pembahasan saja. !\1ereka hanya melakukan peneUtian tentang suatu organisasi yang bernan1a Freemasonry, ka~an organisasi ir!!_ dilahirkan _9-alam ~ej ~ral't.
~---= ._
~
...-- Sedangkan dalam studi-studi sepert.i ini yang menyangkut
organisasi-organisasi rahasia, titik tolak Hmiah kita haruslah
dengan jalan nleTnpelajari prill§iP:-Print;!pnya.. Kita tidak dapat
ha ny a be rnaung di ba wah nau ngan nama-nama yang m em be rik.an
rasa ny aman. Alangkah banyaknya nruna-nan1 a yang gemer1apan)
buku-buku yang (?erj~l indah dan mempunyai bel!!.uk yang
menarik, tetapi masing.-masing mengandung racun yang rncmbunuh dan ~ematian yang tjba-tiba. Hal ini hams diinsafi oleh se.~
tiap orang yang ingin n1elaku kan penelitian yang serius ten tang

Dr. Muhammad Ali Az Zu'bi berpendapat bahwa "J:S!Iaut+an
~an dalam Rapat London yang diketuai oleh ~ndeJ],on_ll
tahun 1717 telah metnakai nama baru yaitu Freemasonry.
Para peneliti lain berpendapat bahwa nama ini telah dip a·
kai Cod~ Froi de Bouillar. l)

Kelahirau lni Uarus Diteli ti
Se benan1ya masalah ini perlu diteliti dan ditelusuri lebih
lanjut terutama pada masa ini di mana telah dapat diketahui
sumber-sumber yang tadinya belum dikenal. 3)
~

Pendapa t K.ami

gerakan-gerakan rahasia dalam s~1rah.
sy

Kami berpendap a1 bahwa sebab kenapa huruf-huru f dalan1
1(.:-i')' t

[/~~- ~

l,!!m:an yang: ted:enal. August Weli~ish te~, di
mana kha ~d•pad 30.000 biLl:ah b-u.ku dan dokum~n Fre~masnruy. Di P-eJPUsta·
kun M3Jcl~ Fre~m;uoftcy Agung di n~gerl (dWilil. t.::rdapa.c s.E;!kumpulan buk"U
]'ang amat berniiai yang tcrdi:ri atas buku-bu -u Freernuo.ruv ~·mg dikuwp11lkan
okh S~;Jj:a~wa.n George Kloss. denp;:m judul G~sd3fchte der F'Feimli1lruei in Etr.K·
land lrkmd {H,gllw1d. Leip;dg, 1847). Kurnpulan buku merupakan 5!!!!lher ut;tma
d2.ri oran~-1ll'ling yang rn~Jlgadakan p!i!nelitia:n t-en tang ger<1hn Freem.d:$cmry ioL
rerpus:t:a.k;lan fleemasonnr iru mtmpuny.ai dua bagi:m : pertam:a bagian ymg.
hanya b~Jleh dimi!Silki oleh orang,-o:rang Fre~m~~ljnry s.aja. d:a.n b3gian kedu a terbuka \lntuk s.emua orang.
Perpustakun Moijelis Raya Fre~muoruy yang t~rd:.pat dJ 1 - s diliputi ol~h
k~h:a.s.iaan to lal.

4

-.-.

yang telah kami kemukakan di atas.

Yahudi.

~ ruu s IUju km bibli'il~atb

w """--

freemasonry yang kita pelajari sekarang ini merupakan
suatu bukli yang paling meyakinkan atas kebe.naran p~ndapat

1) Jarnet Anderson (1680-1739) dilnhl.tk4m di ScGlbndia. masuk k..c dalrun ~l'l~
k.epcndela:m;t sampai p~~ .akhlrnya m~n~epaJ3J sebuah gereja di London t1hun I -.7 S
1
1910. la ad:llah pcHlUlis buku Urui~Jng·Und.atlG • ya!tu 'lluku Freem!lsonry yang
pWng tu~. Buku ini dkoccak rettamn k3li di London t8hun 1723. Dikata.kan b!!.hw.a
Anderson ini .ualnya ~tl~nh \':ahu.d.i. ati!U lo 1_r;orang. N1aani yang m~eluk s.gama
2) la dllahi.Jkru1 uhun 1061 dan menifi~:.l t;thun 1100. Oleh or.:.ng:-orang Kru:5-a.Ja
t;allun 1099, ia dlangkat menjadi raja Ycru~1lem :.;ctelah berbuilnya kan'Lpar1ye
pert:1ma. Ia meos,a.mbil gclar um:uk dlrinya ·~fenja&!tMifc.am lsa 1\l-M.a.s..ih!".
Oran.g. ini mempunyai statu.s yans amot tirisit di :kalangan f'rec-m:..Y.J~nry. Natnan)"a
tc~:can lU m dalam e.3ta tan~-ata tan k.hu$\1!. y anR cJine.makan ''C'ata1an Kabll.ah k~~131T
atau ••cat.atan Gur".

-

Freemasonry Muncul dengan Berbagai Nant.:l

akta kelahirannya itu dihapus dikarenakan oleh suatu hal yang

3) DaJam

-

-

~

!.dJ(}
I

Jika ia berada dalam suatu m asyarakat yang an1an tenteranl
haginya. n1aka ia menyatakan nrungnya dan n1c.ngumumkan
majelisnya. Tetapi jika ia rnelihat ~a bah_!Ya yang mengancam,
atau jika ia mulai merasa bahwa orang mulai meragukan tingkab
lakunya dan tujuannya maka dengan s~gera ia nlenyembunyikan naJ!!!nya dan mengubah bentuk-bentu~ _l!lilelis.!lya, igar
ia dapat tilnbul dengan n~a yang haru, benjyk ya11~ baru dan
cara..cara yang haru pull!.
- Tetap.i kenyataannya tetap sama, dan tujua.nnya juga tetap
sam a.
Hitle.r telah menut.up sen1ua MajeJis Timur Raya di Jerman
karena Ia merasakan adanya kaitan antaranya dengan orang-orang
1

Yahudi. Lalu Free.m asonry kern bali Hmbul dengan narna yang
baru, y aitu ~ 'Kelab 1\.av~~erl Jennan. u
- -- -Ketika Freemasonry m.erasa bahwa ada beberapa pemikir
di berbagai bagian dunia mulai memperingatkan bangsa mereka
tnasing-rnasing t~ntang bahaya yang d itim bulk an oleh Freema1

-
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sonry, maka tiba-tiba gerakan itu muncul dengan berbagai nama
pmjaman seperti Rotary1J· Lions 2 l • B"nai Brith Clu b:1' dan lain-lain.

tanggalnya telah dihapuskan~ bunglon yang dapat n1emakai seribu
nasib d~ia,
baik di Timur
warna, telah dapa.t ntenguasai

Tetapi walau bagaimanapun. nama dan kelahirannya itu
hanya penting untuk kita selama dalan1 batas-batas yang telah
dike.mukakan di atas. Yang penting bagi kita adalah untuk menetapkan suatu kenyataan~ di mana kira tidak h,s!eh tergelincir.
• lahirnya ini, yang
Yaitu bahwa makhluk yang tidak jelas masa

Jnaupun di Barat.

~
Siae,a~ah dari orang-otang yang berpikir yang dapa1 mengrlakkan kenyataan ini?
--~

Dari Sejarah Freemasonry
Dari scjarati
eemasonry, suatu sejar-ah·"}r- ~ng pelik dan
berbahaya, maka yang apa 1 a etahui adalah dua org lelaki. Kami percaya kedua lelaki ini 1n~mpunyai pengaruh yang
amat mendalam terhadap Freemasonry ~ karen a kedua orang
inilah yang Lelah 1nenggali dalam pemikiran gerakan itu g<?resan:
goresan kejahatan yang walau bagaunanapun tebalnya d1tutup1
dengan alat-alat kosmetik yang kemilau~ tidak akan dapat nte-

I) Rottzfl Dub. :~~tau K~:lab Pu ~nt adalah su;uu Oll!:Misasi y311g tordlri atas kaum
usahawan dm ten~ ahli t -didiril::an oJeh scujana hukum P~l P. Harrl.s,. bulan Febw
ltlilt'i 1905. di kota Ch~gu, Amerika... l'orlrumpul:m ini telnh ter$eba.r d.f stluruh p~n
juru dania. Scmua perkurnputan ini d.iatur oleh suatu perk\lmpulan yang bemama
n.lo r~ma donal Rot~T}' Cubs"' y~g pre!idiumnyil ferdap::.t di kot:& Evans.ton, TTl.
di Amcdka Scri}::at. Amat di~ayang.kan, dt~la.rn h~:.n. Al-Ahr11m edid lt Maret
! 97 B. ltita dilpati bedta y anl: bclju chd "'K onp~tenli RLlta.rf rli Bawah Unrlunsan
P:~Csiden 8.td3t'\ d~n b~twa S:td:~.t ttbh menunjuk Ptrd::ma 1\tcnterl Mamdult Salim
unruk mtrnPaki.linya dalam Resepfli Pemlmkaan di Js.k~ndarjah t~nsgal 6 April 1918.
Dan &blana hs.r~:tn Al·AklllNPT cerbit3n 14 April 1978 kiu d:apad k:nv:Jt )'ang diki·
rim'kan Presidcn ke-pad,;s Kung,te!l itu, di mana sehag~i ke.simpulannya., harian itu
mcn.uUs :seb.-gai btdkul ; 'Tn::t.:id~:n hcrb.llrap ;apr }'cnbmaian dilpat mclipu.ti sclu"
mil dunil, ag:tr ieg~l:o1 u~..ha. di s~luruh ne~11ra d\mln tliarahk.iln ktpa(lt~ mcncukup·
kan bahan makaoan da.n kec~nre.nun::m hDgi bllngsa-lJiU1g13. bukan mreriam dan tank
herbpi.c; baj11. Proiidcn juga tnemuji tnlfl!lp-prin.sip Rotl!ry dan ideali:nnen)'41 ran~
br:rd:aur ken)o'Ata.JJ1 bahw~ maliing-ma!dn~ an~got4L merasa bangga dengan usaha

yang dilakukannya. lniJab prinlip tllan ideali.smtJ )":mg dU.Cru1t01n

nutupinya.

Kisah Ke.Uua Orang itu
Kedua orang ilu adaJah~ da!l tPikyang pertama
darj Eropa dan yang kedua dar1 Amenka SenkkKisah ini t.elah berkisah semenjak dari awalnya.

Me~jr'\

2) ~n1 Club~ atau Kclab $n~~inga. didirikun p:ada t~bun 19S 1 di Ne"· York. ke·
mudian pi.nd.ah ke Wa:!hifl!,ton~ Lalu m.cmpunyai c:abang dl s:.dunJit penjuru duuia,
di man!:\ di antara para :mggotan)'a tcrd3p3t r:tja..,.aja. kcpala.tepala ntgam, angota·

Kisah \Veishau p t

Namanya Adatn Weishilll.Pt. Ia diJahirkan di J:rmu!l tahun
1748. Ia 1ne.mpeiajari(teologia) da menj~di salah se.orang tok~h
agama Kristen~ Kemu~----nrtinurtad a!1 agama~ya: dan me~a~
dfkan ~~sebagm keperc
nnya. Ta menJadt 1:-Juru be~a1
pada Unrve~as lngoldstads .

anuula parl~m~g. dt1n QJ:ilt\g-(lof3l'L6 yang mcmpun)'al porisi terhoma.t
3) Organisasi ~"N4i !l!!th~ Qub didirikan tillun 1834~ dan majelisn}'a eli nerHn saja. )'ans
diadakan tahun 19UJ~ telah mencakup kira-lcira 80 cabang. Kectudukannya yang
utama ~h.mns ini !!c.!J!ah di Amorik.:.a.lierik.at. Stll::arao!t lni khuS'u 1Jnruk wanitJt·
wanita saja, dan kiia-kira. seluruh .1nggotany.a tcrdui atas w31\ita-w1!-nha ,l.ahudi.
Unruk mengctahui prinsip~twsi:p orsaruusi-or~i~a.d ini. liluu buku Dr.Moh.Aii
.....,zw~

Az-Zutbi Freemasonry Torrpa Tu n1p, dan juga lih;.u b"ncyclopaedill.. Briuanica.
t.akan tahun 1974.

Hu bungannya dengan Ag3..1Ha Yahudi

c:~

Tahun 1710, _9ran .oran Yahudi mulai menghubunginya
untuk mempeTala e·eniusa dan i1m~1 pengetahuannya. ~1ere-ka
memperHhatkan kepadanya putusan-putus~n rnerek~ yang her·
kenaan dengan dunia ini, da11 mereka mu1ta ag~r 1a menlbuat
rencana-rencana .....yang
.__........ aka~ dHa.ksanakan. Ia set\lJU dun menyu-

Hal )"an& amat m.cn::arik perhatian adalah bahwa almarhum (Jcjuang bc~r Muham·
ma.d Am ln. Al~Hus~tini. Mufti Paleslina. s~menjak dari scmulatdah s.ldar :.kan 1:-otlhayll
ynng didmbulkan oleh Rotary Gub. dan t~lah menyin8-l<apki1T'l huhung1~nnya dtngan
Prc:emas[)nJY clan Zionk11u~ lnternasiorta.L Hal itu tt:-rdapat dal-2m ~r:atnya y:m,!i;
dikir,mk:llln~·n tahu.n J 971 kep~d~ Almarhum Y:mg Mulia Syeikh Muh:unm~ Surur
Shnbban_. Sekretaris Jendr:Ial Rabitah Alam b.Iami rerdahu.lu.
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sun se.mua rencana itu.

melaksanakan apa yang ingin dicapainya;

2.

Didirikannya MajeUs Timur Raya
Tahun 12.1§, apa yang diminta itu lelah dapat dilaksanakan·
nya. Ia juga mempersiapkan c.ara pertama untuk melaks.anakan
nya. Ia mendirikan suatu maje1is Freemasonry dengan nama
"f!~elis Tim~r RayJl, yang mencakUp sekumpulan orang-()rang
Nurani~ artinya para pendukung cahaya. Dan m~elis ini menjadi
., pemegang kekuasaan tertinggi yang am at kuat terhadap sentua
majelis-m~,ielis di dunia. - -

l

rnahasiswa yang dari keluarga-keluarga terkemuka, dan
n1ereka ini diarahkan untuk memperhatikan intemasionalisme, dan mengajarkan kepada m t-reka bah w~i'IfulahJAsatu~--·--satunya jalan unn1k menghindarkan
ummat
........
.......--_...._..manusia dari
bencana peperangan dengan pirnpinan ummat nlanusia~
karena orang:oring Goyim l) itu tidak 1nengerti apa yang
baik bjjgi diri mereka, ~aik fisik maupun me-ntal dan spirjtual.
Setelah para mahasiswa yang menonjol itu dapat menerima
prinsip-prinsip tersebutt maka mereka akan dididik di sekolah-se.kolah khusus. Sekaran.g ini terdapat tiga buah ~ekQJah
yang melakukan tugas ini.:
- -

Saru:mnya yang Diumumkan
Weishaupt berseru agar djdirikan suatu pemerintah dunia
Y.~.!J'& terdiri at~ or~g·o.~~ns__yang jeniu~) yang Ju.ar bii5a kehebatannya, yang terdiri atas para perrdkir. Ia menyatakan bahwa
inilah tujuannya mendirikan majelis itu. Banyak sekali para pemikir yang tertipu oleh seruannya ini, barangkaH sampai dua rihu
orang, di n1ana tcrmasuk orang...orang terkenal di bidang sastra,
sa.ins, ekonomi, poiitik, seni, terutanla sekali guru-gum besar di
universitas--universitas. Semua mereka ini dicakup oleh mej!elisnya
yang beru sia 1am a i tu.
Tetapi apakah benar -apa yang diun1umkan Weishaupt itu'?

a. di kota Gordonstown di Scotland ia

....

-

I.

.Menggunakan cara me_!!y_Q(Ok dengan

Caft\<.3ra yang Dipakai

Untuk mencapai tujuannya itu~ ia teJah mengamanatkan
kepada para pengiku tnra ajara.:n-ajaran berikut :
gunakan seks dan

·Y!'Yl!!!.~

,~JiUS,

dan juga tncng-

cantik, deiigafi maksud untuk

menguasai oral!g.1ang berp~ngaruh dan terkemuk@, sehingga
orang·orailg~ltu dapat diperalat ''Kelompok Cahayau untuk

J

..-:

8

.--.-----

Jerinan
-- ,
di kota .A..navry ta di Yunani..

b. di kotapraja Salem di

c.

'

r-

Apabila para mahasiswa yan~ n1enonjol ini telah ke1nbali
ke neg~ri mereka masing-masing, rnaka .,Kelompok C~haya"
akan berusaha untuk mengangkat mereka ke _gosisi y~r;~g
!inggi dan pen t~g, agar mereka itu dapat melaksanakan
ke bijaksanaan-kebij;.iksanaan yang telal1 digariskan.

Tujuannya yang Sesungguhnya
Sebenarnya orang itu berrnaksud)' di balik seruan yang
~ diumumkannya itu, untuk menghancurk:an-semua PJ~111erinta~
han dan juga menghan~:kan_seJ.l)ua aiama yan~ ada.

Para guru gesar dari "Ke.lompok £ahaya ,, hams memperh~tikan Jl}~~~'!~~aha~wa yang menonjol baik pemikuanny a maupun kecerdasannya, dan juga mahasiswa-

3.

Menguasaj
media
massa, sepe.rti racliot suratkabar dan lain..
..................
..,......___

Jain. 2>
\Veishaupt telah tnempersiapkan rencana untuk _menghanc_yrka!l dua negara besar di dunia pad a abad k~ 18~ yaitu I.!!Dr_is
dan Pera~. Caranya adalah dengan jalan meminta kepada
anggora-anggota nKelompok.}-ahayau untuk rnengobarkan Perang
I) Goy.im JtaU Joyim ad:dtth kata.J:3ta ~·ang h¢rsrti sd:e!ompo'k m~nu~u, ysng digunakan otang Yahudi 1.1ntuk mcrntnjuk ktepada orang-ortlTig pcn.gikut agama~ama lain_
Westhauptju~.:;~t mengguna.k3n kab·t.i."lts ini.
- - - · - - ·1) Cobal~ remjnJk.an hal

fni. Dan hubungkanWt deng3n kc!di:lan ttnda sek~r3ng. And a
tenru l\k:tn membp~ti penprub dari ~eneana tn.i.
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Jmperialisrne untuk 1neJemru1kan lmperhun lnggti~, dan juga
mencetuskan revolusi di dalan1 negara Perancis. Termas.uk dalam
rencana ini adalah mengobarkan revolusi pada tahun 1789.
Dibuk3kannya Rencana Weishaupt

Rencana yang teroristis ini tentunya harus di~mbun)rikan
dengan am at rahasia. Tetapi T.HJum telah mena.kd irk an bah wa
rahasia ini dibuka, dan disiarkan se~.nuhnya tanpa ada kek.urang-

annya.
Tahun 1784, \Veishaupt me.ngirim sepucuk s.~at kepada
"K;.,ome,ok (;_ah~ya''. di I>erancis yang herisikan reJl£~na selengkapnya, tetapi ttba-hba orang yang memba\va surat 1tu sesarnpainya dj kola Ratisbon mati disan1 bar petir. pada waktu ia sedang dalam perjalanan daii Frankfurt menuju Paris. Petugaspetugas ke.amanan Bavaria 1J telah mcnemukan mayatnya dan
juga menemui surat itu.
Pcmerintah Bavaria tnelakukan studi yang •nendalam dan
hati-hati t.erhadap surat itu, lalu ia n1engeluarkan perintah untuk
menduduki Majelis Tilnur Raya, dan meny Ha apa·apa y ::.mg ter~

dapat di dalamnya, dan mcmbuka dengan paksa run1ah·rumah
para pemuka kelornpok itu. Hasil dari lindakan ini ada1ah bah wa
P~merintah Bavaria telah mempcroleh se.kun1 uta
a i dokumen-.
dokun\en rahasia yang mendukung ha -ha! yang ter apat

ciiD

surat
_... itu.

yang mengancam singgasana di Perancis, dan juga mengancam
gereja. Jawaban yang diberikannya kepada surat itu hanyatah
sebagai berikut .~ Adapun n1engenai Perancis saya berpendapat
bah wa kekha\vatiranmu mengenai Fre.emason:ry di negeri ini
terlalu dllebih-lebjhkan. Kepentingannya di sini jauh J~bih kecil
daripada l<epentingannya di ten1pat~tempat lain,~.
J}

Masuknya~!o~ok Cah~e DaJam

MajeHs-majelis

Se.tc1ah kan1panye yang dilakukan terhadap ~fajelis Ke··
lompok Cahaya di Bavaria, maka Weishaupt mengelti'arkan perintah ke.pada para pengiku tnya untuk masuk p~rkum.2!_~a.n
F~.~nry ~Hij~ut dengan syara t bah wa anggota~anggota Free·
mas'onry yang '1mn tidak holeh masuk. kecuali jika ia telaf1 membuktikan da]am bentuk yang meyaldnkan baik daJam pe1nikiran
maupu n d :.Jam perbuatan bahwa ia telah menerirna prinsipprinsip "~matnjyahu (inttn1asionalisme), dan me&~u~hkan diri
dari Allah Swt. Hal ini telah dimulainya dengan dirinya sefiaira ..
di mana ia telah iku t da1am salah satu majelis
Munich.
- --Agar anggota Kel.ompok Cahaya dapat menyelundup ke
dalan1 rnajelis·majelis di lnggns, maka perkumpulan i tu telah
mengundang John Robil1son~ guru hesar filsafat alami di Universitas Ed in burg: dan Sekretaris Jendral Royal Society di sana. dan
salah satu anggota FreeJnasonry yang terkemuka di Scotlandia,

untuk berkunjung ke beberapa negara Eropa. Robinson

r~.lah

Tahun 1786 Peme.rintah Bavaria telah n1enyiarknn dokumen..

memperkenankan undangan ini, dan menunjukkan sikap yang

dokumen itu dalam sebuah buku yang berjudul Tulisan-lulisan
Asli dari Sisl,iln dan A-lazhak Oran.[Morat'lj{ Caha,va. satu naskah
Cfaripadanya dikirimkannya kepada pembesar-pcrnbesar negara
dan gereja di sebahagian bes.ar negara~negara Eropa. Tetapi rnereka
ini tidak menganggapnya penting, lalu terjadi1ah peristiwa yang

luwes dan bijak.sana schingga anggora-anggota Kelomtok Cahaya
merasa percaya kepadanya_ 1'.-lereka laJu menyerah ·an kepadanya rencana
-.._.. yang telah djperbaharul yang telah dipersiapkan
o!eh \Veish@.lipt unruk dipelajari dan diberi tanggapan. Tetapi Ro·
binson ,*" karen a 1nerasa am at kage,t dengan keseran1an rencana
ini, mulai n1em berikan peringatan kepada bang5anya akan bait!)' a
K!!_g..mpok Cal.!_!ya, dan mendesak bangsanya untuk menentangnya. Tefapi peringatannya itu tidak mendapat perhatian
apa-apa dari orang lain. Terapi ia tidak merasa purus asa. Malah
pada tahun 1798, ia telah menerbitkan scbuah buku yang berjudul B~1kti Adanva Pt!rsekongkolan untuk Mengllfl«'urkan
Semua Pemerintah dan ~1mua . 4~ama.
~

-

telah terjadi itu.
Bahkan RaLu ft;laria An!Qinette (1755 ·- 1793) tidak pernah

nlcmperhatikan surat-surat yang dikirisnkan saudara perempuannya yang me.mberikan perjngatan kepadanya tentang. bahaya
l) Pro£,i.ns:i 1,\avsrj~ :U.n1p~ti \!llun 1870 ~dzb.h su::uu ne~ar' Jerman y.ang b~rdid sendirL
Lalu P"d" iihun atu, ia ber~r3bung k~ ~bi3ID Pctsa_EJ_an Jtnn&!) y~ng d~bang\ln Ql~b
Bism~rck.
---·

1l
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Kematian Weishaupt
1

Weishaupt meninggal tahun 1830, > dan ia meninggalkan
untuk para pengikutnya sebuah repcana .Er!Jitis yang an1at teliti.
Sampaj sekarang ini ummat ma.§sia selalu m~iliaita sebagai
akibat dari kejahatan rencwa ini.

Mazzini Mengepalai(!{elontjWkCallajjj)
Abad ke-19 dipenuhi oleh orang-orang yang telah memain·
kan peranan penting dalam sejarah Kelomgok Cahaya, dan yang
paling terkemuka di antaranya adalah.....-p-emirnpiri* Jtali Gi~seP.!S..
Mazzinill yang telah dipilih perkumpulan itu sebagai diretiturnya
unfilk. menjalankan rencananya di dunia. Ia tents mernegang

jabatan ini sampai rne ningg.al. Kit a akan melihat peranannya
yang besar, jika kita nanti me-mhicarakan ,;ejarah Kelomp.ok
Cahaya di Amerika Serikat.
Lzszzaq

-

~ompok Cahay3}Ji Amerika Serika1

..

Sekarang marHah kita tinggalkan Eropa, d i mana K~ok
.... C~ya telah berhasil ~engu~uhkan d iri dan b~rgem bira ria. di
sega1a penjurunya. Marilah k1ta arahkan perhat1an. ke Amenka
Serikat, dengan maksud agar kita dapat nlenggam barkan kegiatan Kelompok Cahaya di sana.
Jefferson menyiarkan Prinsip-prinsipt!_etonlp ok Caha);)
K~lompok

Cahaya telah bcrhasil menyelusup dengan amat
mendalarn ke dalam majelis-rn.ajelis Amerika, sehingga merupakan
suatu fe.nomena yang gawat, yang jelas tampak pengaruhnya.
dikcmukakan WWiam Guy Car dabm buJrunya yang berjudul BidiJk·
Bldak dl A toY Papan CDlld. Teljernab:tn Arab. h. 16. Dmm K12mus FDham da1t Pe:1rs:·
ikut Fnem.awnl")l, wsun.an Alex M~:llor:"' Dic.tionnail'e d£ Ia Franc.ntc:umene et de:
Francnru:,on~. Paris, 1975, dl](cmukakan bahwa i3 meninggal tahun 1811.
2) Seorans pGPJbnpin tevolu~ioner bcsar (18?5 - ~872). Lahir di Jcnewa. ~rketnna di
ItaU dan mendiri;;.an pcrkumpulsn u.hMi.;l I.~ ~!uds.. Ia mtmprnktamnk3.n Repu~
blik ital.i di Roma tahun184~ setcWt perju:~ngan yang 4ma.
_
Sa)o·sns ~kali bsln~·a pemikir3n-pemikiran Maz~ini, te~t~m.!l pengc_r~anny3 (enlang
b:u~2-n , tc:lab tnendap3t stmbutan baik di k~langan scJUmbh pf;nukar Dunlm Anb,
l) ·lnilalt yang.

"'

dan diajarka.n dcngan ~rills di falallm-fakultas hukum di 5ana_
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Semuanya itu adalah berkat kegiatan Thomas Jefferson yang
kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat 1)· Jefferson teJah
menjadi murid Weishaupt:P seorang pendukung gagasan dan pendapatnya dengan amat bersemangat, dan dia1ah yang telah menyebarluaskannya di Amerik.a Serikat..
Petunjuk Terhadap Bahay;rKetompok~
Agar ki ta dapat mengctahui sampai ke mana bahaya kelom·
pok ini cukuplah jika melihat kern bali pidato Presiden Unjversitas Harvard yang diucapkannya di depan suatu pertemuan universitas tangsal 19 Juli 1798, dimana ia memberikan peringatan
kepada sarjana~saxjana yang diwisuda akan bahaya Kelompok
Cahaya. Ia juga menyingkapkan luasnya pengarun merei{a di
K11ahgan politik dan keagarnaan.
Tahun l8UO. organisator majelis-majelis Freemasonry di
•.&\merika Serikat, yaitu John Quincy Adams~ mencalonkan diri..
nya untuk jabatan presiden::o melawan Jefferson. DaJam karnpanye pemilihan itu, ia selalu mengemukakan bahwa Jefferson
telah mengeksploitir majelis-majelis Fr~asonry untuk tujuantujuan destruktif. Hal ini dijelaskannya dalam sur~t-suratnya
kepada temannya Kolonel William Stone, dan sampai sekarang
surat-surat tersebut masil1 tersimpan -baik di sebuah perpustakaan kotapraja Philadelphia.
Tahun 1826, Kapten \ViJliam Morgan telah menyingkapkan kegiatan Kelom.pok ~a.Jy.ya di depan publik opini , dan di
dep1n saudara-saudaranya anggota-anggota Freemasonry. Ia harus
rnernbayar hal ini dengan jiwanya sendiri 2)
1) Lahir t~un 1743, meniPggal r:thun 1826, dln memangku jabatan pr~iden :mtara

tahun 1801 - 1809.
2) Ke!ornpok c:lh:aya telah mell;gad.;k3.n r3pat di man~ di}:alunkan hukum.ua m~ti atas
did Morpa. ka~na ~ telah menyerang kolompok meretA d,UJ menymgbpkan babaya meN-\:.3. M~rek:~ mcnugssku. $~lan uoran, dad merek.&t yaim orang lnggd!l
Rkhard Howard. unt\lk melaksanakan h.ukum~n ma.ti hu. Karemt mendapst pering:t·
tan dati teman-temaunya. MQrgan clip at kn.em bunyi u ntu k sc:mentua wakru _Ktmu·
dan ia belUsahll uriruk pcrsJ ko Canadot. Tetapl Ro\\-ud selalu menpwasinya dan
mengikutiaya,. sampai ia berbasiJ membunuhnya di perb~ta.wl. Dala.m pemerikS~tan
orang ysns bem.ama Athiri AUcn ttWt mengelu:ukan :SU!ru ke~3.ksi3.n di mana la •nenYiltakan b!h\\'ll ia mendenp.: Hou·ard ltedang rnengcmu.k:~k:m laporan dalam sebuah
peneml.l<m pt:rktnnpulan rM.a-5-Ul di New Yo1k, perkurnpulan yang bernuna K~ale:ri
Kuilt di m11na ~ mc-njelukan bapimans ia mtla~tn.3bn hukuman mati ltu. Salui
ini jl.1ga mcnFfnukalcan b1pimana earanya Howard. dlkirim b lnggris untuk mombcbulcmt d;ni pemba.bun.
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Pembunuhannya ini menirnbulkan pengaruh yang amat
dalam pad a jiwa anggota-anggota Freemasonry, sehing'Ja 40%
dari mereka yang berada di AJnerika Utara menarik diri dari

keanggotaannya, dan memutuskan segala hubungan
perkumpuJan itu.

dengan

Pertemuan Pentin~§pok Cah~

Tahun 1§-'2, Kelompok Cahaya mengadakan suatu kongres di New Yor~ di mana berbicara salah seorang dari mereka,
.orang lnggris yang bernama \Vrig_ht. Ia mengumumkan llahwa
Kel2QWQk ,£-;a.biya telah memutuskan untuk menerima penggabungan djri kaum ~is dan ~is~ serta anggota~anggotadari

•

keloinpok~kelompo~ destruktif Jain. Semuanya i tu akan c.ligabung.. kan dalam suatu organisasf internasional, yang bernama Komullis...

.

----------------

~-

m_JSa

kan kehidupannya di daerah Solio di kota London ketika nlereka berdua mcmusatkan perhatian meneti li dan menu lis buku
Das Capital dan Communist JUanifesto, dengan pesanan dari

k,ekuatan destnJj(tif.
Lahirnya Teori Superioritas Ras A.rya
Pada waktu yang sama ada pula bagian lain dari Ks~ok
£ghzya yang tdah memberikan tugas kepada Prof.Karel Ryter3}
I) Karl Heinrich ~brx (1818 - 18~4). $eonng Je1mm rtu' YPhudl, diluit d~ri Jenn~n
dan fr-Ancis ~aren. .kegiat:u1 re ..·olusi(mem~·.,. Inggru mem~rin)'3. h.ak untuk ~r·
lin dung. 1'ahun l848 ht mcnyinkan Communisl ltfllttifesto.
2) En_ge:is (1829-1895)1 orang Jermant tcm:ut Marx. dan menu!is berurn;mytl buku
K~luarga SUci, C..omm.unrst /tf.gmfe~to,

Acya

Tujuan Kedua Teori Jtu

.../

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kel?mpok Ca.lJIYa itu de ..
ngan penugasan yang mereka berikan kepiaa Marx dan Ryter!'
untuk mempersiapkan kedua teori yang berientangan itu, di
mana yang satu bertujuan internasiona1isme, sedangkan yang
kedua menyeru kepada supcrioritas suatu ras atas ras-ras lain
di kalangan manusia,. hingga pada akhirnya
dapat n1enguasai
selunlll duniaJ' adalah agar terjadi pe~rungan an tara para peng-

ia

ikut kedua teori itu, yang pada akhirnya akan menghancurkan

Tujuan dari kckuatan destwktif ini adalah untuk melapangkan jalan bagi Kelo;i;J?ok Cahaya unht k mengobark~n P.e,Derangan
dan r.sso4•si pada
!!lenda~ng. Sedang Clinton Roo~velt,
yang merupakan ayah FIJnk!in zEoo~velt, serta juga Horas Ghrili
dan Charles Daval s.cmuanya 11erusaha keras mengumpulkan
fl. uang untuk mengemukakan rencana pemildran baru. Dati uang
yang telah terkumpul inilah fS.arf .:\i arx U dan Engels 2> melanju t·

f...

dari Universitas Frankfurt untuk mernpersiapkan sebuah teori
~ yang dapat menentang.Jso;n!Jnisme. Teori ini mengatakan b~a
adalahmungkin bagi Ras
untuk menguasai Benua Eropa
dan . setelah itu menguasai seluruh dunia. Teori ini kemudian
disempurnakan oleh filosof Frederick Wilhelm Nietzsche. Dan
dari sinilah berasainya filsafat partai Nazi.
-

dan menerbitkan buk:u Das Capital tulisan

Mo..rx setdsh i:t menin,ggnl.
3) Ryter (1779 - 1859) o:rang Jerman. guru bc'ar scj.arah, ilmu bunii dan ilmu politik
di Unworsitas Frankfun. dan kcmudi~ di Univenitas Bertin.

daripadanya. lni selanju tnya akan rnem binasakan
dan menghancurkan salah satu bangsa di dunia. lnilah yang me·
mang benar-benar terjadi dalam Perang Dunia 11.
salah satu

Kiliah Pike.
Tahun 1840, seorang jendral Amerika yang bemama Albert
Pike n telah memulai tahap baru dalam kehidupannya, setelah

ia 1nenerima prin!ip internasionalisme dari Mazzini dan apa yang
diiinginkannya bagi dunia ini. la demikian bersemangatnya terhadap prinsip-prinsip itu, sehingga ia menjadi pemikir terbesar
dari Ke.lompok Cahaya
dan penga\\ras dari segala rencana destruk4

t.if mereka.

·

Pike Mengnrganisir Frecsnasonry

Pike memperhatikan bahwa

Kel~npok

Cabaya dan

~is

\'la,ielis Ijmur Raya telah mulai di!agukan dan dicurigai di seluruh
l} Ia 3dalah stor!flg Freemuun. terkmal. bhir t.ahun 1809 d:m meningg1l cahun 1891.
b $eorang pen}·3ir Y~!Pintu, juga penuli.r; bukti Moralitas dan Kl!p~rc.ay/Uln. yang.
cHsiarkann}'3. t~hun I 87 l di mana ia mcngelllarlcan pwgertian·palger1Jan
y!.ng
mcndahm dari rumus-rumus tingkat-tinskat tcrtinggi daJam Preemas<Jnry.
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penjuru Eropa karena kekacauan-kekacauan yang tela~\ ditimbuJ..
kannya. Karena itu ia rnerasa berkewajiban memikul tugas yang
baru dan mengorganisir Freemasonry atas dasar-dasar kemazhaban baru. Ia mendirikan t$a,.dew:n tertiU~gi yang dinmnaka~nya
Baladiyah (I~ di Charleston di negara bagian CaroHna Sclatan
di Amerika Serikatt (2~ di Ro1na, dan (3 ~ di Berlin. ThtP,·tiap
dewan ini berisi 23 cabang yang tersebar d'i tcmpat-tempat yang
strate.gis di dunia.
Semenjak i tu dewan-dewan itu tdah n1enjadi pusat r asia
pimpinan umum gerakan revolusioner internasional. al ini ma~
sih ber1angsung sampai sekarang.

Di Antara Rencana-ll.encana Pike
..

Zezz._

Antara tahun 1859 dan 1871 .. Jendral Pike telah menyiapkan sebuah rencana unt11k mengobarkan tiga perang Q.y.nia., dan
t$a buah revolu_si hesar, yang telah ditakdrrkan baJlwasemuanya
itu terjadi pada abad ke-20 ini. Yang menjadi dasar dari rencanarencananya itu adalah tiga buah gerakan interna:;;ional~ yaitu:
Komunismet Nazisme dan Zionisme. Ia juga berpegang pada
lain~ de.ngan tujuan untuk
gerakan-gerakan 1ntemasional
men,gobarkan peperangan dan revolusi yang telah dian tisip asi-

yang

kannya.
adalah
Ia menganggap bahwa tujuan dari Peran Duni·
untuk menjatuhkan sistem Csar di Rusia dan menjadika negeri
itu benteng komu nisme.
Tujuan Perang Dunia@ meningkatkan kekuasaan politik

Zionisme, hingga ia mampu mendirikan Negara Israel di Pales~
tina. Demikian pula mendukung komunisme internasional
hingga dapat berkeml)ang menjadi sesuatu kekuatan yang dapat
mengimbangi dunia Masehi.

Sedangkan Pcrang Duni II adalah bertujuan untuk Inenyampaikan dunia kepa a suatu ~ea aan ketidakberda.yaan total dalam
kehidupan pemikiran> keruhanian dan perekonomian, di sarnping

penghancuran manusia di seluruh penjuru dunia.
Peperangan-peperangan ini tidak akan mungkin dikobarkan
selain dengan mengadakan persiapan-persiapan tertentu terlebih
dahulu, di mana persiapan-persiapan itu telah dite-ntukan oleh
J!ike daJam sebuah re.nc!!fa yang amat teliti.
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Persiapan untuk Perang Du nia I adalah dengan mengeksploitasi pcrtikaian antara 11!$ris dan Jerman yang te1ah ditimbulkan
Kelompok.Cah!}'a dalam kedua negara itu.
- JSersiap=;n untuk Perang Dunia II adalah perselisihan antara
Fasisme (yang mencakup Fasisme dan Nazisme) dan gerakan
Zionisme Politi~ dan akan berakhir dengan dihancurkannya
yang perta1na sesuai dengan apa yang teJah direncanakan.
Sed.angkan persiapan untuk Pcrang Dunia Ill akan merupakan pt;rtarungan yang dikobarkan orang-orang .-Caha~ra an tara
Zioni~ politis dan perninlpin-pemimjin Dunia Islam, di mana
yang salu al<arl' menghancurkan yang Ia1nnya~i) Dalam-pertarungan ini harus ikut serta negara-negara dunia yang lain yang merasa
dirinya tertarik kepada salah satu kutub pertarungan itu.
Dokumen yang Mendukung Tujuan Perang Dunia ill

Di antara banyak dokumen tentang rencana jni, kami kemukakan bagi para pem baca tercinta dan kami pil.ihkan sebuah
dokumen yang berupa sepucuk surat tertangsaJ 10 Agustus 1871
y~ng ditulis olehJ!les di mama dijelaskan tu]ilan PerafiDillii1a
n I. SUral ini d'fsin)pan dalam Musetun lnggris di London. Dalam
Sillat itu dikatakan ;
nKita aka.n membebaskan sebebas-bebasnya gerakan-ger.akan
at!li,!sme dan gerakan-gerakan nihilis yang des truktif. Kita
akan berus~a n!cncJ.pta.k.an suatu t::sedi toJ=!ll untuk 1!!!!:.
mat 1nanus1at d1 mana akan ternyata dengan jelas kekejamannya-yang tidak pu tus·pu tusny a bagi setiap bangsa1
schagai hasiJ dari atheisme yang mutlak. Mereka akan meuhat di dalanlnya sumber kekejanlan, stunber kegun~angan
berdarah yang amal hebat. Ketika itu para w~uga negara
semua hangsa akan menemui diri mereka dala1n keadsan
terpaksa nwmpertahankan diri dalam m enghadapi kelompok minoritas yang terdiri ata«i para p~yeru revolu~ internasionaL lvlaka mcreka bersiap-siap uptuk menghancurkan
orang·orangnya yang menghancurkan kebudayaan--·kebuda~,.aan. Pada waktu itu akan kita temui bah wa sejUln lah ma.ssa
ba.ngsaku menyadari kcbtnl!l!ln ini? ApakAh mcreka berdap--slap untuk
m.e nttltado.p my 11?

l) Apablt
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Kristen

J

akan n1endapati pem ikiran-pemikiran teoJogis
mereka telah kehilangan tujuan dan tanpa arti. Massa ini
haus akan s9atu idea1isme, haus akan sesuaru ke mana mereka menujukan ibadat. Ketika itulah dalang ke.padanya
Ca.haya yang sesungguhnya yang terdiri atas ~epercav.aan
setan
yang •nurni yang akan menjadi suatu tenomena in__.
'1::1'
temasional, dan yang akan datang sebagaj akibat dari -reaksi umum terhadap dihancurkannya ai¥,na Masehi dan
A.!heisme juga sekaligus''.Ll Demikian1ah teksny a.

GRAND
GtNi:RAL

~
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0 rd.re des Chevaliers de
~fengapa Kita Me•nbicarakan

Weishaupt dan

~~

Pike Agak Panjang'?
Para pembaca yang budiman mungkin bertanya mengapa
kami agak panjang Iebar dalam mem bicarakan \Veishaupt dan
Pike. Jawaban kami adatah bah\'.la hal itu kami sengaja karena
dua hal:

I.
2.

Kedua orang ini telah m;n;a ainkan peran an yang penting dalam sejarah Freemasonry, dan juga dalan1 sejarah selunth
dunia.
Ada beberapa peneliti yang membantah bahwa Freemasonry
terpengaruh oleh kedua orang-inT. Me.reka beranggapan
bahwa Freemasonry tidak mempunyai hubungan apa~apa
dengan kedua orang ini. Tujuan-tujuan dan prinsip-prinsipnya, tidak akan dapat menyukai pemikiran yang menyeramkan yang dikemukakan oleh W~ishaupt dan Pike ini.

Jawaban Bagi Orang yang Berpendapat bahwa kedua Orang
Jni Tidak Ada Pengaruhnya Terhadap Freemati.onry

Ordre de la Croi~ Rouge
Super Excellentissime Maitre
Maitre Choisi
l\11aitfir Royal

Mn~on de Arche Royal

l1 du Solei!
G~d Commandeu.r du Temple
Prtnce de 1\'Ierci
Chevalier du Serpent d'Airtf
Prince d 1 TabernacJe
m
Chef du lTabernade
Prince dq, Li ban
Patriarche N oach.ite
Vooch·ab
rand lfiaitre
Grand Pont.li~
Chevalier
·-Croix
Chevalier
et 'd 'Occident
Prlnce de ~....- ..
.<.1

ChevaUer
-

.

Trea Excellent Maitre

Maitre du Passii

Kami berpendapat bahwa mengatakan kedua orang ini tidak
ada pengaruhnya terhadap Freemasonry~ tidak ada gunanya
dan tidak ada nilainya, dan pada hakikatnya tidak lain daripada
usaha untuk mengemukakan Freemasonry daian-1 bentuk yang
menar.ik:ll sehingga dapat menggcmbjrakan orang yang tnempcr-

ublime Prince d u Royal Seeret
Inspecteur Inquisiteur
ier Kadosch
nd Ecossais de Saint Andre

Maitre de Marqu~

Sublime Ma~on

Chevalier de Ro
Arche
Grand Ma1tre
·tecte
Sublime Chevalier · u
Dlustre Elu des ~NIItjt.u
Maitre Elu des Neuf
Intendant ~es Bitim
Prevot e t J uge
Secretaife InUma
Maitre Parfait
Maitre S~re
Maltte

l) mdak.bidczA. di AliZs P~J1'fln Oztur, oleh WiJUWl Guy Carr. hal. 19. Al;utgbh bany:~.knya
persW~s.m,

bflhkan !!¢$tUi ~k!li dabm mau.lah ini den&an a:p:. yang t~;n;ebut dalam
buku Protokol Orrmg-cn:mg BijakSfllltJ Zionif.
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cayainya, dan dapat menarik perhatian orang yang memperha·
tikan bentuk luarnya.

Alasannya adalah karena ti£!ak

a~a

seorangpun dari kalang-

an p eneliti ini yang meng~mu kakan prinsip kepada kita, atau
tujuan Freemasonry yang S::!,tngguhnya,Sebelum diciptakan oleh
\Veishaupt dan Pike.

Kami meras.a amat yakin bahwa rrcen1a.'ionry dalam setiap
tahap sejarahnya, walau bagaimanapun berbedanya majelisnya
dan timbulnya, sela1u n1e-nyatakan sebahagian dan menyembunyikan :wbaha~ian yans.Jain seperti akan jdas kita lihat pacta bab
yang akan dataitg.
"""
'Valaupun misalnya kita terirna sernua ucapan yang dikemukakan para peneliti ini, tanpa memperdebatkanny a sedikitpun~
maka kenya taan Freemasonry itu sendiri men1pakan tamparan
yang scsungguhnya terhadap kata-kata mereka ini. Siapa yang
memperhatikan sejarah Freemasonry akan dapat melihat bagaimana sisten1·sistem Freemasonry itti telah dic.ampur dengan
aparat-aparat Cahaya ketika diadakan Konperensi Filmsbad
lahun 1782. Karena itu anak~anak Freemason di se.luruh penju ru dunia telah !lll}duk kepada Kslmn£zok C8baYa dan orangorang yang m1rip dengan mereka, baik sadar ata.u tidak.
Sebagai alasan dari apa yang telah kami kemukakan itu;

l

pun ia membebani kita dengan berat. Dari n1anakah datangnya

kung.k1.lngan ini'! Manakah dia? Tidak seorang pun mengetahuinya,
atau selffirang-kurangnya, tidak seorang pun yang mengucapkan
separah katapun tentangnya. Pt;trkumpulan ini bersifat rah.asia.
WaJaupun terhadap kita sendjrL kita ya.ng n1en1pakan orang-orang
ahH lama tcntang perkumpulan-perkumpulan rahasia".
SeleJah mengetahui itu semua, masih adakah seorang yang
men1punyai pikiran dapa[ membenarkan apa yang dikemukakan
para peneliti ilu?

Mt~nyingkap

Tahir Rallasfa rleemasonry yang ditu·
lis oleh KarctinaJ Kars Rorcfs, Uskup kota Santiago, yang disiar·
kan tahu n 1925 berisi keterangan yang panjang Iebar ten tang
perkumpulan rahasia yang te1ah didirikan Kelompok Cahaya di
pusat Freemasonry I ntemasional. Dalan1 buku j lu ia mengen1ukakan se.jumlah besar dokurnen yang sah, yang membuktikan
bahwa kepala~kepala Freemasonry itu scndiri, yang telah memiliki tiogkut 3 2 dan 33, masih tidak tahu apa yang tetjadi di Majelismajelis Tin1ur Raya~ dan majelfs-JnaJelfsbaru yang telah diciptakan
Pike yaitu majelis-n1ajelis Tata Cara Ba1adiyah. dan maje Jis,maje lis
khu~us yang mengikutinya, lnilah sehuah surat yang ditujukan
Maz.zini kepada pernbantunya~ DrJlride Jenstejn! di mana tersebut: "Kita mt!ngadakan suatu perkumpulan yang terdiri dari
saudara·saudara yang tersebar dj setiap penjuru bola dunia ini.
K..i ta in gin n1emecahkan setiap kungkungan. Tetapi ada sesuatu

maka buku

ya•ng tersem Sunyi, yang

tiOaK dfrasa'Ranoleh seorang pun walau-

20

21
•

PRINSIP

l

Pembicaraan tentang pnns1p-prms1p Freetnasonry adalah
pelik dan rnempunyai banyak segi. Banyak orang yang telah
menulis tentang hal ini, baik secara panjang lebar maupun secara
ringkas.
Kami akan mencoba menjelaskan garis-garis besar prinsi-prin·
sip ini sekadar diizinkan oleh pem bahasan k ita tidak terlalu
pe.ndek sehingga tidak jelas, dan tidak terlalu p anjang sehingga
membosankan~ Dcngan demikian kami dapat memberikan kepada
pembaca suatu garnbaran yang je1as dari prinsip~prinsip itu.
1

Sifat-sifat Freemasonry
Dapat karni kemukakan bahwa sifat dan prinsip Freemasonry
itu antara Jain adalah kerahasiaan dan kebatinan. Sebelum kita
menjelaskan prinsip-prinsipnya, kita harus berhenti sebentar pada
masing-masing sifat ini.

SlF AT{fERT Mf~1 KERAHASIAAN
Sifat Seruan yang Destruktif

-

Siapa yang pernah merenungi sejarah gerakan·gerakan dest!!:!.k.Uf di selu1·uh dunia. dapat memperhatikan bahwa setnuanya
itu didirikan secara rahasia, dan akan selalu tetap rahasia walaupun
anggotanya telah terscbar di segala tempat, telah rnempunyai pe-

-

ngaruh dan

tenaga~

tetah mempunyai kekuatan dan kekuasaan.

Se1nuanya telah bisa hidup dalam lubang-1ubang yang ge1ap. telah

terbiasa dalam udara yang pengap~ st!hingga waJaupun ditawarkan
sebuah mah]igai kepada mere.ka, tentu mereka akan menolaknya.

23

Sifat Seruan yang Baik.

Siapa yang pemah merenungi seruan-seruan ke benaran, kebaikan dan sifat utama, akan nlelihat bahwa ia mem bentangkan
kedua tangannya kepada cahaya, kepada kehidupan dan kepada seluruh manusiat dengan maksud agar ia dapat memeluk selun1h urnmat manusia itu dengan penuh bahagia~ penuh rindu dan penuh
sukacita.
Dalam sejarah para Nabi a.s. dan kelotnpok-ke1ompok yang
beriman ki ta dapat me!ihat bukti-bukti yang paling benar.
lnilah ~iusa a.s. yang membawa risa!ah tauhid kepada f'jr,aun
dan kaurnnya. Ia mengemukakan risalah ini kepada mereka, ketika
mereka sedang mengadakan festival, yang dinantakan ,'Hari Perhiasan" pada waktu siang sedang terang·te.rangnya. "'Agar rnanusfa
~emuanya dikun1pulkan ketika ma.tah.ari tengah naik"'.
Demikian pula Muhammad saw. penutup segala Nabi dan
penghulu ummat manusia, menyeru kaumnya dari temp at yang paling tingg.i, yaitu dari ... Bukit Shafa~' dan di samping Baitullah yang
mu lia, yang pada waktu itu merupakan temp at pertemuan mereka
yang paling besar. Dan ketika kaumnya telah berkumpul di sekelilingnyal ia sampaikan kepada mereka ajaran pertarna dari ajaranajaran Islam.
Dalam sejarah Asl!-habul Ukhdud (Orang-orang y .ang Membuat l)arit). kita temui suatu kelompok yang beriman yang mengcmukakan seruannya secara terus terang pada ,,hari yang telah
dijanjikann, disaksikan oleh manusiat sernua manusia pada waktu
itu menjadi "saksi dan disaksikan".
Dalam kescmpatan ini kami ingin mengemukakan bahwa
pada pennulaannya dakwah atau sen1an itu mungkin perlu diraha-

siakan sedikit~ agar orang-orang yang melaku kannya dapat terpe·
IH1 ara dari kekeja.man dan sik!aan,. dan juga tindakan kesewenangwenangan. Hal seperti inilah yang telah dilakukan oleh Ash-ha!:J..d
Kahjj (Pengh.uni Gua) yang melarikan agama dan keperc.ayaannya

itu dari kekejaman penguasa dan keaniayaan pembantu-.pem bantu
penguasa yang zalirn dan serangan mas.sa yang tidak terkendali.
Tetapi kcadaan ini biasanya tidak berlan_gsung. lama. karena suatu
seruan kebaikan tidak akan hidup dengan haik~ se1ain dalam
cahaya yang terang benderang.

Bukankah k.ita melingka.l'i tanaman yang kecil dengan pagarpagar untuk melindunginya dari hem busan angin, dari injakan binatang-binatang dan lain-lain" tetapi apabila telah besar~ berdiri di
atas kaki sendirit dengan hatang, cabang dan rantingnya yang kuat,
1naka bersama dengan pohon-pohon besar yang lain~ ia akan meng-

harumkan udara dl sekitamya dengan wewangian bunga-bunganya
yang mekar~ memberikan keindahan kepada mata dan jiwa, serta
menggembirakan setiap orang yang memandangnya?
Free1nasonry adalab Seman Rahasia
Freemasonry adalah salah satu gerakan yang paling ru.hasia
yang pernah dikenal urn mat n1 anusia.
Kita telah melihat bagaimana gerakan ini dilahirkan secara
rahasia, sampai sete1ah ia besar pun ia selaiu terheran-heran~ ketika
ia membalik·balik lembaran sejarah, mencari tanggal kelahirannya:!'
tetapi ia tidak mendapatkannya. Cukuplah kalau k.ita katakan
bahwa ia @ahirkan 91 dalam sebuah gua.yagg gei.ap di.lmmi~ yang
tidak kit a ketahui di mana tempatnya. Kit a tidak tabu kapan ia
dilahirkan~ kita tidak tabu siapa ibu bapaknya, dan termasuk
kaum kabilah mana dia.
'Ia besar dalam gua, menjadi remaja di sana~ dan ketika telah
dewasa, ia keluar dari gua itu dengan muka penuh alat kosmetika
dengan tubuh yang dih.iasi dengan pakaian indah berwarna-warni,
berdiri di tengah ja1an raya, berhicara kepada orang-orang dengan
kata-kata yang amat n,anis! dengan kalimat-kalimat yang mengagumkan 11, n1engajak orang·orang itu untuk turun dan masuk
ke dalam gua, mem berikan janjj yang muluk-muluk~ ''sedangkan
apa ya~g di~.njik._!n s~t!,n kepada mereka i tu adalah t.ipu day a
se.mata' .
Sampai kalau orang telah mengikutinya ke d alam gua i tu, ia
dapati dirinya dalam kegeJapan. Segal a sesuatu yang terdapat di
sekelilingnya adalah r2bA.sia. pintunya raliisia1 kursinya rahasia.
pakaiannya' raha~ia. Kata-kata adaJah dengan tanda, tanda-tanda
dengan kode. dan siapakah yang mengetahui kode-kode itu?
Orangorang bu.ta, baik yang kecil maupun yang tua, bagaimana

--

1) Hal ini d3p.a.t kita pcm:atik:m nMlti

.
ketik~

metnbicarakan. prinsipnl•a ys.ng diumum-

kan.
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mereka itu akan dapar mengetahui kode-kode rahasja itu? Semua
persoalan akan tetap tinggal menjadi rahasia. Maka keti.ka si buta
itu meninggal dunia, ia tidak pernah melihat cahaya matahari.

Bukti-Dukti Kerahasiaa n
Kerahasiaan yang am at san gat ini terbu kti dari sun1pah~sum·
pah berat yang harus dilakukan orang pertama kaH ia masuk ke dalam kuiJ, dan ketika naik dari salu tangga ke tangga yang lebllt
tmggi dalam je.niang-i~iapg Freemasonry, yang jumlahnya ada~
tingkat, di mana orang bu ta itu berdiri.
~

Bagaimana Rahasia Terbu ka

Tetapi kerahasjaan yang menjadi sendi utama gerakan Freemasonry ini, yang menjadi dasar eksistensinya dan kelestarian bidupnya~ kerahasiaan ini relah disi11~kapkan oleh bebe.rapa orang FB~
'/... m_..M2n ...i!H senc!!if. yaitu orjllg.oran~x!ng masjh mem~J.LD¥a~ti
n~wi. Mereka ini tcrba~gun .bersama dengan terbl tnya_ faJa~
kenyataan yang telah mula1 bers1nar. maka terbu kalah raha~1a dan
batu batu penindas ini a > Demikian pula kerahasiaan itu telah dapat
dibukakan oleh beberapa ucapan yang tidak dise.ngaja yang ter1ompat dari lidah anggota-anggota Freemason yang lain, yang masih
berada dal~ ~ma itu, dan m~ngira bahwa mereka benar dalam gua
itu.
Kiranya Freemasonry mempunyai alasan untuk lahir daL1m
gua, tetapi apakah alasan yang dapat diberikannya untuk rerus
-1- tmggal dalam gua itu dan ti.Qak mat;~_me£!_nggalkan~a, sedangkan
piaa banyak negara di dunia ini, ia telah menj adi suatu kekuasaan
d1 alas kekuasaan-kekuasaa.n lain?
Kalaulah bukan kar na ke·aha an >'ang tersembunyi di relungrelungjiwanya, ten_lllla ia akan keluar dari gua itu.
Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerahasiaan in.i, berikut ini
akan kita coba mehhat:
a. Cara manusia terbenam ke. dalan1 gua itu.
b. Cara manusia menaiki anak tangga demi anak tangga.
c. Bahasa apa yang dipakai da[,un gua yang gelap itu.

-

~

-
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A. JALAN KE DALAM GUA
Berdiri 1-lit'a dt De pan Pintu; Orang yang tertipu oleh kata~
ka ta
is sampai ke de pan pin tu gtJ.a itu, yang oleh orang Free·
rnason dinamakan '!I'"Kuil'!t, tetapj didapatinya pintu itu tertutup~
dikunci dengan seribii"Sem bok~ Lalu orang itu mulai merasa heran.
Kemudian dikatakan orang kepadanya; "Sesuatu hal yang
ama t bernilai jtu harus mempunyai pin lu yang kuat dan penj aga
yang perkasa. Tidakkah anda perhatikan keJahata.n terdapat di

man

mana-1nana1 ,,
Mendengar itu rasa heran mulai hilang. Ia tems menunggu.
Padanya mulai terlihat tanda-tanda kehlnaan, rasa menyerah dan
patah hati. San1pai ketika ia te.lah n1ulai rnerasakan putus;9:S-a, maka terbuka~ah sebuah lubang kecil yang terdapat di pintu itu.
Laiu ada orang yang mi1~~intip dari lubang itu, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk memberjkan sekadar harapan pada
hamba yang hina dina yang teng.ah berdiri pcnuh harap di pintu
kecil itu.
~~sarnpai

kapan?", Katanya heruiang-u1ang penuh kepedihan.
Lalu datang jawaban ~ Tidak lama lagi pintu akan t~buka.

Masuk ke Dalam Kamar Gelap

Pada waktu yang telah di~entukan, orang itu dibole.hkan masuk ke dalam gua itu. Ia diterima seorang pem.Jndu? dan dibawa
ke dalaru sebuah ka~ar yang ~lap, yang dinamakan Ruansgn
Meditasi. Ruangan ini dipenuhi oleh rangka-rangka dan tengkoraktengkorak dan ular-uJar berbisa dari kuningan, tuJ!.ng tangan dan
kaki manusia. Kemudian semua pakaian.!!Ya dib~ka, juga bendabenda seperti jam tangan dan cincin. L~tlian kanannya, ~1ya
bagl.an kiri dan lututnya yang kanan juga dibukakan.

-

Pertanyaan Kepala
Penjaga pintu tadi selalu mengulangi pertanyaan: '•Apakah
anda masih bersikeras untuk n1enuntut Cah~a E-re.emasgnty?".
Jika orang itu terus-mer1erus menjawab kata.kata .,Ya!~\ maka ke·
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dua m_!!!nya ditutup dengan sehelai kain h!,!an1.u dan dilehernya
diletakkan sebuah taiL
_., Setelah itu ia cukeJuarkan dari karnar itu
ke arah pintu kecil yang terkunci itu. Kemudian pemandu itu
mengetuk pintu dengan amat keras.
_.Oari dalan1 terdengar penjaga bertanya; l'Siapa lt'ang nlengetuk?"
Pemandu menjawab: "'Seorang penuntut yang malang dalam
keadaan gelap gulita. Ia telah mengajukan pennintaan untuk nlasuk gerakan Freemasonry atas kell'Crbdak sendiri. Sekarang ia datang untuk mendapatkan cahaya di dalarn kuil yang mulia inin.
Penjaga di dak~m hertanya lagi: ''Apa yang diinginkannya?"'
Pemandu: ''Sejarah hid up yang baik dan keBepas!!!._..g_aris

kt:tlJrunan ~'.

-

-

1\·Iasuk ke uala1n 'Ruangan Kuil Be:S;)r
Hal ini disampaikan penjaga kcpada kepala yang duduk di
at as sofa yaitu sofa Sulaiman. la n1emetintahk.an agar si Pt;tJJ.,.q_hon
itu dimasukkall l<e daJam ruangan~ dengan diapit oJe.h'" dua oong
penjaga, diba\va berjalan dengan berbelok-belok. Jika ia tersan~
dung dan hampir jatuh, n1aka kedua orang itu meluruskannya
kembali . Jika ia telah berada di dekat barisan-barisan dan kcpala
yang duduk di a tas sofa itu~ m aka n1ereka bertanya: ''Siapa ini?
Dengan apa ia mengharapkan dapal n1elihat cahaya?'~ M~lka pemandu itu menjawab: uDengan seiarah yang b!,ik dan dengan
k~erd~kaan i,!Jris keturunan?'. Den1ikianlah. sampai mereka itu
berkata: )tLewatlah,. hai orang yang mempunyai garis keturunan

i

\
I

-

-

--

yang bebasr n

,

Be rdi ri di An lara Du a Tinng
Ken1udian si pemohon itu b~iri di antara dua tiang. dan ia
dihadapk.an kepad a p~rtanyaan-p~anyaan kep ala. Ke.rnudian

kepafa itu mcn2akh iri scmua perlanyaan itu dengan herkata:
im cu kup b:tnr•k. Dalmlu y~uli lc-tkt.•mu·
ka di 3.nt3ta.D}'il ~tdalah Pender.. Louh; Sycikll\• , Jend~ral Turk.i J(:!tad Rifilat :\ thai

l) Syulrur

Di anta~ ~nda-bendo yang terdapa11hlam Kamar Gelap
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$4!'k.:ili hahw:a juml.s.h

Khan. dj,n

sd:ar~ng

C~I3n~ !i~pc-ni

ini adal.\dl Dr. M\lh:mlmad Ali Az·Z." •bi. S.:mua mcreka ini t"lah

me ncapa.i j~njang te rlingi ..
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uEngk-au telah lulus d alam suat\.1 uHan yang am at berat. Engkau
hanis bersun1patl di atas Kitab Suci dengan nama haikmu dan kehonnatanmu. Engkau akan menandatansan.inya dengan darahmu. Apakah engkau masih tetap da1anl pem1ohonanmu? Engkau
metnpunyai waktu yang cukup untuk berfikir. Engkau juga berhak
untuk menarik diri, sebelum melakukrm sumpah ini."

-·-

Minuman
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metnberinya segelas air_~. Kemu-

dian segelas lagi berisl air yang palut rasanya. Bam saja ia merasakan kepahitan itu, kepaia terseti"ut berkata: ''"Kehidupan manusia
juga dapat menjadi pahit. Engkau harus suka akan hal itu, agar
engkau selalu b~ia'"'.
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Maka si pemohon itu menyatakan keinginan dan tekadnya.
Setelah itu si kepala
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Pe rsiapan Sumpah
Kepala menyuruh agar tangan si pemohon itu di!apu dengan anah. Lalu ia bersujud dengan rnen.iatuhkan lll_1l11 kir\ ke anta1, scJ;1gkan lu tu t~yjng kcwan s.eperti siku-sikll tegak ]Unt:!Ja sudah

siap untuk disumpah, dan tangannya telah diietakkan di atas
Bulm ~uci (baik P~anj~n Lil'ia, · maupun P~;mji:ut Barn a tau
Aj.-Our-an). Buku itu ter etak di at as sebuah p2Qium yang tin~~jJ
dan di atas buku itu terdapat s~buah ja!!£ka dan sebuah ko..!!)pas.
Kepa]a lalu berbicara kepada si pemohon itu :
"Engkau telah lama tinggal d alarn ke_ge1apan. Organisasi yang

engkau bennohon untukmenjadianggotanya ini mungkin meminta
tetesan darahmu yang terakhir. Apakah engkau masih bersikeras
un tuk iku t nlenjadi anggotany a?u
.Jika ja nlenja1rvab: uya~\ maka dikatakan orang kepadanya~
~· Apakah

yang engkau inginkan sekarang'?''
'''Cahayar '\ jawabnya.
Kepala menjawab: "'Berika.nlah kepadanya cahaya!',
Menyingkap Tutup

Baru saja tu!UP JUj.ta yang hi tam itu di buka dari mata

~i p~

Sa!Jh satu upac.ua Freema.St.mJY

m~h~ itu,ia langsung melihat di depannya ped~ng yang
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terhunus yang diarahkan ke jantu_ngnya dan ke mukanya. Pada
saat itu si kepala berkata:

-

Pedang-Pedang
'tPedang-pedang ini dimaksudkan untuk memperl!!lan.kan
'!i_rimu jlrrkeadaan memerlukan. Tetapi juga untuk menikan1mu
jika e~kau berkhianat terhadap sumpah dan janjimu. Tali yang
berada di se~liling ~~u adalah untuk mencekik dan ~ggan
tungmu jika temya ta engkau menunjukkan bahwa cng.kau berniat

melanggar sumpah.
•

Beberapa saat yang talu engkau adaJah orang asing bagi keluarga kami. Kami berbicara kepadamu dengan menggunakan kata~kata Y'Hai sj pemohon!'~. Sekarang en&ka~ telah ll!.~!li~1i s~rang

saudara sesama Fre-emason. Engkau berhak untuk mendapatkan
apa yang didapat oleh saudara-saudara yang lain. Engkau juga memikul tanggung jawab sama dengan saudara-saudara yang lainnL
Pad a saat i tu, si kepala menyerahkan sarung tin~kat. pertama~
dengan mengucapkan ka.ta-kata berikut:
~~Ini adalah tanda penghargaan yang setinggi-tingginya. Engkau berkewajiban untuk meniaganya., sebagairnana engkau menjaga nyawatnu sendiri. Engkau hanya boleh memakainya bila engw

--

kau membawa perdamaian dan pers~daraan kepada semua yang

hadir''.n

--

Teks Sumpah
Sumpah yang dilakukan itu berbunyi sebagai

beri~t:

,~Saya

. . . . bersumpah di dep an Allah yang Maha Tinggi
dan Maha Kuasa, Pencipta Alam Semesta yang besar ini, dan saya
berjanji dengan kehcndak dan pilihan saya sendiri, untuk menjaga
dan n1enyembunyikan rahasia-rahasia dan kode-kode rahasia
Freemason, yang sekarang dan pad amasa n1endatang akan dibukakan kepada saya. Saya tidak akan men1 bicarakanny a dengan seorang pun selain dengan sau~ra yang dapat dipercaya,.dan Il)ajelis
yang adil dan sempuma serta teratur, setelah me1aku kan peneliSllah :13.tu upacara F.eemuonry

1) Dr. Mllhammad Ali A%- Z.u'bi, A-t~asomy Tt~npg Th rup, c~t. ke- 3, tahun 1975,

h. l2 - 24.
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"'f(

r ian dan ujian, bahwa saudara itu n1emang patu t dipercaya. Say a
berjanji tidak akan menuliskan rahasia·rahasia ini. juga tid ak akan
mencetak dan mengukirnya, atau memperlihatkannya daJarn bentuk apapun. Saya. akan me1arang siapa saja yang bermaksud me1akukan hal seperti itu~ baik dengan huruf, atau dengan penjelasan
a tau dengan garn baran~ baik secara jelas atau dt! ngan yang tidak jelas, baik terhadap diri saya sendiri maupun kepada orang--orang
lajn yang dari diri saya. Sehingga dengan demikian maka rahasiar~ia Para PJ:m bangun yang. Behas. (Freemasons) tidak akan ter··
buka. Say a juga berjafi.U akan rn erasa terikat oleh peraturan-peraturan M_&e.lis Alam Semesta ~ Besart serta pertimbangan-pertimbangannya. Saya bersedia pa tuh kepada m ajelis say a, yaitu
M~e~ !l,Omor • _ .. yang berdasarkan perahaan lt.·1ajelis A lam Semesta~ yang akan selalu saya anggap sebagai Majelis saya yang
utama~ Saya bersumpah atas scmua itu dengan stu11pah yang
jelas tanpa ragu-r.abru lagi, tidak ada yang dis~m hu nyj kan dan tidak
ada penipuan. Jika saya meianggar sun1pah saya ini, n1aka Jeher
say a berhak dipenggaJ, lidah say a herhak dipotong. Maka lolong~
lah saya, hai Tuhan Yang Maha Kuasa. Berilah sa}• a ke tetapan sepanj ang hid up untuk dapat memelihara sumpah inj, yaitu ~umpah
yang telah saya Jalrukan pada tingkat pemula. 1)
Jnilah. tingkat pert am a dalam Fn~cm asonry ~ d i mana si pemohon rnelalui upacara-upacara yang am at aneh. dan mendengarkan
kata-kata yang tidak pen1ah dipikirnya sebeJumnya~ sedangkan
kedua rna tanya dalam keadaan tertutup. 1adi terjad i suatu proses
di manamu1a-mulanya rnata yang ditutup, tetapj kemudian llati
dan pe~kiran yang ditutup. Segala sesuatu yang dilihatnya adalah
kode-kode rahasia. lni secara perkenalan di antara para anggota
perkumpulan itu.
Hari Kelahiran f'reema.sonry yang Sesungguhnya

Hari lahir manusia yang sesungguhnya adaJah hari ia nlen~e
rahkan dirinya: sedangkan hari-hari sebelum itu dapat dianggap sehagai hari~hyL kos.ong ti~a berarti. Karen a itu kep ada seorang
anggota Freemason tidak ditanyakan.: ''Saudara di tiQSkat berapa?), Tetapi yang ditanyakan ad alah ''Beratl_a umu.nnu?"
~

1) Dr Muhammad Ali A2 Zu 'bi, HQkilnz t
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Fr~ema!.-onry.

-

th 1974, h. 2 8- '29

B+ KENAIKAN TINGKAT
Orang tinggal di dalam kuH itu memberi makan pemikirannya
dengan prinsi-prinsip dan nilai·nilai Freemasonry, untuk suatu
jangka waktu tertentu. Sampai pada akhimya ia te!ah tlianggap
pantas untuk diberi kenaikan tingkat, atau kenaikan beberapa
tingkat, sampai ke tingkat 33. Pad a waktu itulah ia rnenjadi penjaga kuil dalam lapisan yang tinggL
Naik dari satu tingkat ke tingkat yang 1ebih tinggi harus di-

lakukan dengan upacara-upacara baru. Kami merasa tidak perlu
untuk mengemukakah upacara-upacara ini dengan segala tat a cara
yang terdapat di dalamnya U, tetapi kami kira telah cukup jika kami kemukakan kata-kata sumpah Freemason, sewaktu ia naik
tingkat dalam Freemasonry.
lleberapa Bentuk Sumpah

Be.ntuk kata-kata suntpah pada

tj~kat ke-\l])adalah sebagai

berik.ut:

l'Saya. . . bersumpah dengan

ped~ag ini!

yan_g me.rupakan
lambang k.shcranian. dengan dihadiri oleh sernua an~_Q~ta kavaleri
yang mengelili.ngi saya, bahwa saya sama sekali tidak akan m~·
"/.

bukakan rahasia tingkat ke-18 yang akan diberikan kepada saya
sekarang ini, yaitu tingkat pasukan kavaleri yang bijaksana, dan
juga tidak akan mem bukakan rahasia-rahasia yang diamanatkan
kepada saya. Say a berjanji akan mencurahkan pem ikiran say a un·

tuk metnberikan cahaya kepada semua saudara-saudara saya. Saya
akan mempertahankan me.reka. Saya berjanji dan bersumpah tidak akan menyeleweng dari jalan inr. Bahwa saya akatl berusaha
sekuat tenaga u ntuk Jnempunyai sifat-si.fat keu tamaan. Say a
akan meJaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Say a akan
menjaga segala undang·undangnya_l,
Pada

li~t ke-Q2)kita bertemu dengan st!!!!Pah ini:

""tS.aya.... bersumpah dengan seJuruh kehormatan saya dan
jaminan saya bahwa saya akan mencintai kebenaran dan mcnca·
1) Lihar penjd:asan Dr. Az --Zu'bi. Freem4SQruy T~npa Tutup. SinpayatJ~ lngin perinci·
army:~ dapat memporhal!k;m bu.ku ini.
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semu a pemimpin agama dan dunja. Satu·satunya yang akan say a

rinya. Say a akan menyin~kapkan rahasia k£PR-bbngan dan kemuna-

patuhi,. yang rnerupakan ikatan .saya yang pertama dan ter.akhirjo

~n. Say a

akan menolak ilusj-ilusi yang bo rok, serta dongeng
nan kefanatik:an, dengan s.egala cara dalatl1 kemampuan saya} walaupun binasa karenanya. Saya tidak aka,D, memhyk~an rahasia

tingkat k~-30, yaitu lingkat kavaf@ yang b:rani~ yang sekarang
akan diberikan kepada saya. Saya akan nlcnJaga undang-undang
dan peraturan-peraturan de\van yang mulia, Sa~·.a akan patuh kep ad a se luruh p~rin t ah pimp i nan ter tin ggi,
Saya bersun1pah akan me1aksanakan tanpa ragu-ragu , walau-

pun untuk itu s.aya haru.s menyabung nyawa, semUJJler1u,tah 2:
.!dJ..@JL Saya akan n1enerJ[n~ .&ernua syari'atj undang-undang dan
)( p~raturan-peraturan ~kabilall) Saya akan menjadikan iman saya
sepe.rti iman anda (ia berh1cara kepada kepalanya).
.
Saya ben:umpah akan selalu patuh kepada semuajhnpinai1
saya yang sah dalam Fre~mason:y, Saya akan s~t1a m~megang
j'ariji sampal mah. Saya akan menJaga semua rahas1a perw1ra kava·
JerL Saya menghorrnati kenang-kenangan para syuhada kepercayaan dan kebebasan. Saya akan mencontoh mer~ka dalam kematian

v

tanpa ikatan atau persyaratan, adalah hubungan saya dengan sau. .
dara-saud.ara sara an~ota~a~gota Freemasonry. Saya akan memp~rtaJa~kan mereki~~ayaan me.Jepaskan mereka d~i penjara.
Saya tidak akan hertan1ng n1enentang mereka. Saya t1dak akan
mem balas walaupun mereka menyeraBg say a, dan waiaup1:1n mereka n1 el aku kan per'buat an yang tid ak baik. "'

--.sewJa

D1 ant arany a te rdapa t juga sump ah se bagai beriku t ;

'lt

~'. • . say a akan memu tuska,n
hubun~an~ yang mungkin
mengikat saya dengan s:eorang manus1a lain, seperti l.Q..u, b~ak:
saudara-5audara kandung, balk Jakl-laki maupun perempuan, suatnt
atau isted, k.arib kerahat dan ternan sejawat~ raja. kepala. . kepala
yang baik.. dan semua orang yang ~.engannya say~ telah ~rsumpah
untuk jujur dan patuh, dan berjam1 untuk berter.una kasih kepada-

nya."

l}

sek.uat mu11gkin, den1i untuk menjaga sumpilll-sumpah saya.

Saya bersumpah akan berkurban, dan akan menduk.-ung dengan segala tenaga ~ segala perintah yang diberikan kepada saya.
Saya akan mempertaruhkan kehjdupan saya untuk itu, Saya ber,
sumpah bahwa mulai dari s.aat inj sampai selanjutnya, saya akan
selalu menjadi seorang u tus.an yang tctal1 menyerahkan jiwanya
.sampai matr'
...... .

Sul!lDilb hilgnah menyeluruh bcrbunyi:
nsaya... bersumpah dengan kehormatan saya, dan dengan
diti saya sebagai hikmah yang menyelurub, sebagai gun1 Freema,
son, bah wa saya akA n mencu rahkan sege nap ten aga dan k~ ku atan
untuk melaksanakan kewajiban dengan penuh kepercayaan kepa&
da posisi yang saya te]ah dipilih untuk mengepalainya, Sa).ra akan
m_.t,njap;a seluruh peraturannya, da.l ju~a peraturan umum ~·an
1 -rf$ini$i) S.aya akan memaksa orang la1n untuk menghormahnya.
Saya akan patt1h kepada semua putusan Dewan Tertinggi.
Saya berjanji bahwa saya akan memutuskan semua hubungJ.n
dan ika tan yang menghu l' "'1gkan :;aya d~ng.an kerabal~kcraba[ ~ ternan sejawat, s.audara kanaung, pertalian darah, nasional~ dan juga
1
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C. BAHASA KUIL

Kuil itu mempunyai baha:sa terstndiri sebagaimana setiap
rn anusia semu a manu sia ~ juga mem puny aj bahasa kh usus mereka
'
terse n di ri.
Bahasa kuil itu terdiri ata.." huruf-·l!£I!.lf, tidak seperti yang
biasa dikenaJ manusia, Mereka mempunya.i k9de-kode rahasia dan
tanda·t~a rahasja. ltulah yang dipakaj untuk berkenalan dan
bcrbicara.
Tanda-Tanda Alfabet .Baru

•

Huruf-huruf yang djpakai, berbeda bentukny.a dari yang bias a
and a pakai. Dalam Freemasonry Prancis kit a dapa.t i. huruf-hun~f
yang ditulis dalam benluk seperti berikut: 1 >.
,
. .
Juga terdapat serangkaian hu ruf 11!fBnS. yang laml' demiklan
1) Ktrmu~ F.re~mfl.S.f)tt7j', hal 63; Ha.k.lkat 1-"Yu.mJU.onry. l"ut,L _190~ deng~ .$1ed~kh :perb&daan dabm kn111k .e:m:p :U hu !'llf terakhir 1 bUn:l f~hul'Uf lR1 m..engal:am I p ~rk:em ban gan
y.tutg t'\l·kup Jam.a, :s<:l'\i.ngja t~ks Ffeemamm:y Pr11.nds lama be1bedu dad apa YLln,C
k~i k:~:wt~ukakan dj sinL
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pula huru f-huruf B:,!inda! yang tidak akan kit a jelaskan dj sini.
Sarnpai sekarang kami belun1 herhasil rncnemukan bentukbentuk yang mereka ciptakan untuk hun•f·huruf .1,olb, walaupun
kami telah berusaha me.ncarinya_ Bukan mustahil bahwa seruan
agar bentttk·bentuk hu ruf Arab diu bah,. adalah hasH pemikiran
Freemason.

mar, ___ .•

Ka1nj merekomendasikannya kepada sen1ua ternan-ternan
y ar1g mulia, dan m in ta agar 1nereka n1enga.kui dan menyalnbut nya

secara resmi.

Ungkapan yang Kabur
Se.kiranya ini sampai kepada soal peruh~an bentuk huruf saja, maka hal itu tidak begitu s.ukar. Kita tcntu akan dapat Jnemahami apa-apa yang mere.ka tuliskan_
Tetapi orang yang mencoba memperhalikan tulisan-tulisan
mereka. amat kaget rnembacanya karena an1at sukar dan pelik,
amat ~r~ dan juga susunan kata·katanya ~{ tidak j~as.
Saya mengharap dari para pembaca yang mulia untuk mencoba

merenungkannya setelah mernbacanya, dan bertltnya. kepada dirinya ten tang apa yang dipaharn i.nya_
Gambaran ljazah

Ting~'lt
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Universi Terra nun Orbis Architectouis Ad Glor.iaum lngen tis
Untuk Ken1uliaan Pencipta Alam Semcsta Raya
1\olaje lis Ray a Syria Arab

Dewan tertinggi
Kami Perguruan Tertinggi Majc.lis ... dan daerah-daerah Arab

dan Timur, membenarkan bahwa saudara yang teramat mulia .. _
secara huk111n telah dirnasukkan ke da!am tingkat gllru bes.ar

rahasia) maha guru lengkap ~ pemegang rahasia yang dapar dipcrcaya, hakim yang adH, pengawas bangunan, guru besar yang dipilih dari 19 anggota kavaleri yang perkasa! guru besar pcm ban gun,
pintu gerbang kerajaan, yang terpilih untuk kubah sud yang
agung, pahJawan Timt~r dan pemilik pedang yang tajam! Penguasa
Yerusaletn, Pahlawan Timur dan Barat, pahlawan Salib Jingga,
pahlawan Prussiat yang d•hormati dalam setiap majelis biasa, Kepala Keagan1aan Tertinggi, pahlawan kerajaan, kepala te.mpat

peribadatan, penguasa tempa( peribadatan, pahlawan ular tetnbag:a yang kunjng,. Ikos tcrbesar, pernunpin tertinggi Kuil yang Suci"
Ikos yang besar, pah1awan matahari,. 1kos yang terbesar hagi Para
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Pen1 ban gun Be bas., pahlawan yang arif, pengawas yang leliti; se.kre.taris kerajaan, penguasa yang memerintah, dan pengawas agung.
Namanya telah didaftarkan d.aJam buku besar dengan no-

Pangeran Penguasa Pcngawas Umum Tertinggi 33
Bendahara Umurn Agung~ Pcnguasa Tertinggi,
S ekre taris T ertinggi. 1 )

Dalam teks ini jelas kelihatan kode-kode Freemasonry tertentu. Setiap kata-kat.anya mempunyai pengertian khusus di ka~
Iangan mcreka, berbeda dari pengertian kata-kata yang biasa.

Angk:a-Ang ka
Freemasonry tidak hanya mengubah hu1uf tetapi juga me·
ngada,kan angka-angka tersendiri. Dalam daftar berikut dapat dilihat huru f~huruf dan angka-angka yang sepadan dengannya:

A = 70
B = 2

F = 20
G - 30

C

H
l

D

=

3

= 12

E = 15

K = 9
L
10

P
Q

~ 33

M

R

)

N = 60
0 - 80

J ) •38

=

== 40

= 8
= 82

U ~ 86
V - 90

= 83
S ~ 84

X -

91

Y -

T = 85

Z -

94
95

Jika mereka bermaksud untuk menyatakan kata-kata tertcn~
tu:t atau ungkapan tertentu, n1ereka tuliskan dengan angka-angka~
Umpamanya kata-kata Freemasonry dapat dituliskan sebagai
berikut: 60,80 3, 70,40. 1)
Mungkin pula orang..orang Freemason sengaja n1t.!1~gubah angka-angk.a ini kru:ena takut diketahui orang lain, seperti mengalikan
5

l)

h. 188 - l89. Dapat kami kemu kakan bahwa 9t: tiap is Lilah
yAng rer:s~:but dabm ljazah itu merupa.kan tlngki1 t ·t ln~kat (.C:rt&:ntu dal:un t~nw
tana:a. Fr"ma!onn•. Untuk m~anami. h.a:rap lihat Kbnua FrtctMtt.mnJ. h. 61 diUl
selanju tnY 11..

Hakikat

Frt>C11UlSOW'Y r

l) Lib a.- bu lru d i a tas, h rli. t 89 _

39

angka·angka itu, dengan angka dua.- atau mengaJikannya sekian

kali. LaJu angka yang baru ini terus dipa.kai untuk suatu jangka
waktu tertentu. Kemudian diperbanyak lagi dengan angka tertentu, sete1ah jangka waktu itu be-rlalu. Dan demikianlah seterusnya_

ALPHABET
des 1roas Grades Sym boh,ue.s.

:J ::J D. D. C C.
g. h<h. a. I m. n

..:J U. U L L.
b rk d e. f

_j
d

"llnnr
. . . r. > >. v. <. 1\
p. <I·

0

r

s

~·

ab

cd

~h

.a

up

qr sl.

l.

U. V,

X.

kr~n

I

-

J. z.-

au n

Rumus dan Kode

Freemasonry am at tergila·gi1a kepada rumus-rumus dan kodekode. J angka bagi mereka merupakan kode dari rene ana bat as
dunia di tangan Pembangun Agung.
Tanda-tanda adalah hahasa perkenalan.
Se tiap tingka t mempunyai kode-kode dan tingkat·tingkatny a
tersendiri, yang tidak mungkin diketahui orang kecuali jika orang
itu telah n1encapai Ungkat itu. t)
Freemasonry memberikan nama khusus kepada setiap tingkat
itu. Di sini kita sebutkan sebahagian daripadanya.
Tingkat 30 adalah tingkat pahJawan kavaleri Dadoucha.
Tingkat 31 adalah tingkat pahlawan ~&!lng .
Tingkat 32 adalah tingkat pahlawan dari segala pahlawan
.
.....
Tingkat 33 adalah ting.kat guru besar tertinggi.

.1brianf,u
V <. 0. V V, A.>. < A l... l.l.J l!J
J.l( k u " x. J. z. l!l ;r, or. c ch.

Ot:!ffl!t

z~

I

I

~,

4-

J. A' 7

J, ~. 5, fi. 7
/iJrf1UJ.ban

()v ."'<.>
I

~.~,
1 .1. 4_ .J, G_ '1,

,

Xv 0 ~ ~
cf ~ 0

\I'll\-

Adapun tingkat (tertinggi) adalah tingkat yang di atasnya
Majelis Alam Sen1esta. Semua tingkat lain berada di bawahnya.
Tingkat ini diadakan Freemasonry tahun 176 7.
Tetapi tingkat yang paling tinggi di kalangan Freemasonry
adalah (Tingkat Rgja yang DitunggU-Tunggu). lniJah tingkat yang
telah dicapai Emperor H~ile Sslas~i,. dan juga teJah dicapai olch
Raja-Raja lnggris~
Pakaian dan Bintang

Freemasonry n1empunyai pakaian khusus yang menunjukkan tingkat pemakainya. Pakaian ini hanya dipa.k.ai dalam majelisn1ajelis dan dalam pertemuan rahasia.

..)C'IC

..

J'. 9_ 0
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l) Untuk rnengetahui kode-kodc dan tanda~tanda nh»b itu. Hh.at buku Dr. Zu'bl.
Hakikt~-r .Freema.sonry dan lrh!tmasomy TtmpD Thtup di m:ana cuk:up b:mysk dijo·
[a5kan mengenai masalan itu.
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Kanzu.s Freemasonry Jnenyebutkan sejumlah medali dan
bin tang (hal 81) yang dipaka.t s.ebagai. penghias dada daTam-sjdang-

gi(Ja:rlg Freemasonry sesuai dengan ti11gkat orang yang m~makai·
nya. tni juga dipakai sebagai tanda pengenal hagi Ung~t orang
yang men1 ak ainya i tu~
Zaman Khusus

Freemasonry rnt:mpunyai z.aman khus.u5:. Tidak sama dlengan bulan-bulan yang dikenal orang, dan tahunnya jug.a berbeda sama sekaH.
Da!am tabe.l beriku t in kita liha t rvenanggalan -t.re. emason~
ry ~ 1)

r

~Freemasonry
Naisan Thn 5843

Jaitar
Saifan
'Tammuz
Ab
Ailul
Tisyrin
Syisfan
Tislif

Tsaubat
Ssyifat
Azar

Harinya

Tanggal Masehi

30 hari
29 hari
30 hari
29 hari
30 hari
29 hari
30 hari
30 hari
30 hari
29 hari
29 hari
29 hari

31/3{1843
30 April (Nais.an}
29 hlei (Ayyar)

\-.

Bahasa !wil itu juga terdjri a tas kode-kode dan La.nda~tanda
rahasia.1uga terdapat pakaian-pakaian khusu;:- mcdali-rneuah dan

-

bintang-bintang kehormatan

khusl!s. Masing-masingnya ITU mem-

punyai peiffi~tian tersendir1 yang memperlihatkan pemakai atau
pen1iliknya yang mengam bil te.mpatnya secara wajar yang sesuai
de ng an tingk atny a.
Setiap ta.nda r~hasia itu metnpunyai kekudusannya tersendiri dalam hati n1erc ~t Bahkan sampai sa!ah seorang dari mereka
yaitu Idris Raghib, berkala: "1Setjap tanda ralJ.asia, setiap hu ruf
mcnunjukkan kel!Jamaan sifat tertentun. Tetapi tentu ini hanya
dari segi pandangan n1ereka saja.

-

*

-~

1

*

29 luni (Huzairan)
29 Ju]i (Tamrnuz}
27 Agustus (Ab)
25 September (Ailul)

25 Oktobcr {Tisyrln AwwaJ}
24 Nopember (Tisyrin Tsanl)
24 Dese m ber ( Kanun Awwa1)
22 Januari (Kanun Tsani)
21 Februarj {Syu bbath)

K~impulan

Dari semua yang telah terdahulu dapat kita simpulkan bahwa
l)ghCJ§1 qH itu terdiri atas huruf-h,!!..ruf yan~ be~beda dari hururwhurur yang biasa dipakai dalam bahasa nj20USJ.a blasa. Kadang-kadang
bentuk huruf itu berbeda,. kad~ng~kadang angka.. a~nya berbe.~
da -dan dari waktu ke \vaktu semua bentuk ini Ilijtt:W?hla¥::£Slll~
bahan
puJa.

-

U l.ih:d Kamu$ Fnt:mllsonry. nal86_
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tahui terfebih dahulu pnns1p-pnnsJp yang diumumk.aJmya, dan

demikian pula prinsip-prinsip yang dirahasiakannya.

SIFATjKED~/
Be~mbunyinya

Kita tjdak akan membicarakan semua prinsip yang diumumkannya karena jumlahnya banyak sekaiL Kita hanya akan memjlih prinsip-prinsip yang berkcnaan dengan keim~,nan, dengan aga!lla:t dengan budipekerti dan dengan politik_
-

KEBATINAN

Sifat-6ifat yang destruktif.

...-e..~

!}

Sejarah menceritakan kepada kita bahwa pnns1p-pnnslp

yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, sifat keu tarnaan,
hati nurani dan perasaan keamanan kemanus.iaan 1 semuanya ini
tidak pernah menampakkan dirinya secara terbuka,tetapi menutupi dirinya dengan selimut-selin1ut yang dihiasi dengan huruf-hu-

ruf yang ditenun dengan benang-benang berwarna, diwarnai agama) kesusilaan, kem anu siaan atau nilai·nilai keind ahan y ang lain.
Prinsip-prinsip sepcrti itu d apat menipu se.bahagian manusia
karena tutupnya yang diukir dengan demik.ian

ind.ah~

Amanat-Amanat Lama n (Old Charges), teks berikut ini:

sendiri. Ia tidak akan menyeleweng satu langkah pun tanpa
minta pendapat Tuannya yang harus seJalu diikutinya daJam
tujuan-tujuannya yang mulia. Ia tidak akan tnenceritakannya
dan rnenyingkapkannya rahasianya kepada siapapun. Dia tidak akan menyimpang seujung rambutpun dari perintah yang
telah diberikan Majelis kepadanya, dalam keadaan bagaimana pun) dan kemanapun ia pergi ... ~,

Freemasonry Adalah Kebatinan
Freemasonry adalah salah satu dari prinsip-prinsip destruktif

keja]1atan yang terdapat dalam Freemasonry itu 7 haruslah kila ke~
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.

"Diwajibkan atas Saudara ci!l!,a Allah dan Gerej.a yang
suci, dan Tuannya yang mengawaninya. Henda~lah ia
memelihara tiga pr.insip ini, sam a dengan m en1elihara jiwanya

tidak semua orang terjatuh ke dalam perangkap nya itu. ·Orangorang yang telah te.rperangkap pun dengan cepat mengoyak-ngoyak jaringnya itu karena rapuhnya, jika orang itu telah mengetahuj kenyataannya yang pahit itu_

prinaip keagungan yang lain..
Tetapi pada hakikatnya ia adalaJl sebaliknya dari semuanya
itu. Ia mempunyai kebatinan yang atnat rumit, atau katakanlah
bahwa ia adalah kemunafikan jenis khusus.
Agar kita dapat mengetahui kemu nafikant tipu day a dan

Kehnanan kepada Allah

Freemasonry menya takan bah wa ia n1enyen1 kepada keinlanan kepada AllaJl Yang_Maha Tinggi dala1n bentuk keimanaii' yang
tnutlak, tanpa...peny~lcwengan~ tanpa nod a.
Kita dapat membaca dalam Pesan UmumJI dalam kurnpulan

Tetapi

yang telah kami terangkan di atas. Ia malah pemuka dari semua
pdnsip itu.
Ia telah me.ngatakan pendiriannya tentang keimanan terhadap
Allah Yang Maha Tinggi, te.rhadap agan1a-agmna dan syarf"at-syarrat, terhadap kesusilaan dan keutamaan,. dan terhadap prinsip-

a . ,. 7.

Amanat ini adalah teks pertama yang dihadapi setiap orang
yang baru masuk majelis. Di dalamnya juga tersebut: usetiap anggota yang baru rnasuk ke dalam perkumpulan meletakkan telapak tangannya di atas telapak tangan pembimbingnya, kemudian
kepadauya diberikan satu naskah dari Amanat Umun1 .... u
adalah dokumen yan:g ~rtua ).'.all.g p-c::rl:\ah dlU:tahui t~ntang Ftean.e.scnrr. Teks
ini dlsalln olth Daud Ka'li dcnsan t1.llisan t.angann:ra. Sejarahn)'a t:ampai te beiaknng
ke tahurt 1734. Nask.ab tni ter:;imp~n dcngan ba.ik di Museum Inggds bag[an "lUble".
lcmari nom or 17 ~ rak nomor A.
·

J) l.Eli
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ment, nou.! rl!servant de reporter 6. un chapttte ultericur l'ttude du 33• degre qu'il convient de rattacher
~ la c.reation du Supr~me Conseil du Rile EcoS!ais
Ancien et Accepte. Voici tout d"abord le Tableau des
trcnte-trois degres des Grades J!c-ossais (ao}.

te:r

Loges Dleut.s ou Atelius Symboliqua.
degr!
Apprtnli.

2e~

degre

3e degre

7e degre

s-o

de~gre

9~

degr!

Joe

degr~
degr~

tte
12~

degre
t3e degrc

14~

15•

degre

d~

IG& degre

17e degre.
18• degre

19~

degre

23e degn!
24e degn!
25o d<!gre
26e

dcgre

2711: degre

Compagnon.

Maftn:-

Altliers de Pu(tdion.

.fe de.gre
5e degre
6e degre

22e degre

28e dcgre
29-e dcgre

Areopttgu.
Grand Ponlife ou Sublimt Ecossab
dit dt la J trusalcm Cele.sle.
Vtntraol~ Grand Maflrt d~ toultl
lt..S

Loges rtgulitrcs ou Mailrt ad

Vitam.
l'loadr.ilt ou Chwallu Pruuiar.

Ecas.sai .., Trinilaire ou Prince. dt
!tlr.rcg.
Grand Commandeur du Ttmple ou
Souvtrain Commandeurdu Ttmplc
de Jerusalem ..
Chtval icr du Solei I.
Grand

E'r.ossais

de

Saint-Andre

Tribunaur.
31 e degre

Grand Inspccleur, lnquisiteur-C.om-

rnandeur.

Sublime Chwaliet Elu.
Grand Jl!aUre A rchiltdt.

Chapilru.
Chevalier d·Orient ou dt l•Epte.
Princl dt J~rusalem.
Chwalier d"Oritnr tl d'Occidenf..
Souverain Prince Rose-Croiz.

Cht!ualier du Strpenl dtA€rain.

Grand Elu Chevalier J(adosch ou Clu~
-;iiiier-deJ1Aiglr Bla11c d Nair.

Jlluslre Elu dts Quinze.
ChtJJalier R()yai-Arche.
Grand Elu de la Voul~ Sacree ou
Sublime Ma,"Ott.

du Liban.
CJJef du Tabernacle.
Prince du Tabernaclt.

d'Sco~se.

!r!aUrc s,crt:l•
~1ailre Parfait.
Stcri.Laire lnl int~.
p revol el J ugt.
/nft.ndant dCl Bdtimtnls.
A.J ailre Elu des ...~' tuf.

Chtvalier Royale-Hache ou Prince

Cons( stoirc.s.
32e dcgni

.

Sublime Prince du Royal Stcnt.

-------------------~---

Supreme Constil (8').
Granll 1nsp~cteur Gtn e-

----..

~---

Le system.e des Hauts Grades Ecnssais se divis.e en

deux series assez diRcrentes. Cellcs des grr.dcs du 4e au
14e degre indus qui sont de5 grades de vengeance ~alo
mo.njcus en corrtHation avec Ia Recherche de la. Parole
Perdue (1!.3), sc rattachant au cycle de PAncien Testament e~ partant, a Ia Kahhale hcbrafque. Leur intCr(·t se porte surtout sur Ia ShtkinaJz (&t) et tout an ordre de
recherche est a accompJir en ce sens, que nous ferons
plus tard dans un autre ouvrage (&.a). Cependant ce~
grades se rattachent a des traditions persanes ou. egyptiennes comrue dans Je Neuvieme (£lu dca Ncuf) ou

Tiugkat·tlngka.t F n:cm oooney
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Dari amanat ini dapat kita perhatikan bahwa Freemasonry
1nenganggap kecintaan kepada Allah itu scbagai suatu ke.wajiban
yang harus d ilakukan.

Pem bu ka dan Penn tup Si dang
Walaupun begi tu, setiap sidang resnli dimu lai dengan kalakat a berikut-: ~ .. Dengan nama Allah Pe.ncipta (atau Pembangun)
a.lam ~erne-sta ray a ini
H. Sidang itu juga ditu tup dengan kataka ta yang sama~ Tctapi da!am penu tupan sidang ituj- ketua nu~narnbahkan ka.ta-kata berikut:
r

•

r

MellJhormati Agama

Freemasonry dalam setiap kesempatan menyatakan dan mengumum k an d engan suara Ian tang bah wa ia ~n,i.!:g__r;na ti agamaf
semua agama, dan bahwa agama mempunyai kesucian;='k~nonn""'itan. keagungan dan temp at yang tinggi. 0 h ; - -..,
~ .r 1,)

-

.r.,.. ,-.....- .,'

Uc.spAn ilillam Sidang Penerim aan .!

r

"Hai Tuhan Yang Maha Kuas.a atas sega1a sesuatunyas
Yang Perkasa atas segala hamba-Nya. Limpahkanlah pert~

longan-Mu kepooa kam L Dan herikanlah tauflk kepa.da
hamba-hambaMu, yajtu mereka yang telah membuka sidang
ini dengan keamanan. Jadikanlah akhirnya keselamatan:
Engkau Maha Kuasa tnelakukan sesuatunya.
Amin!').
Kemudian semua yang hadir rnengucapkan: ''A.rnin!,'.
Doa Penerimaan Pclamar Uaru

Da1am sid ang di mana d i te rim a seorang p e1am:ar baru l se tehm diadakan upacara dan pidato-pidato serta gerakan·gerakan
tertentu, maka orang yang baru diterl.ma itu mengucapkan sumpah 1) serta menerima ucapan seJamat, maka ketua mengucapkan
j

doa ini;
~ ~wahai

Tuhan yang berkuasa at as segaia sesu atunyal yang
berkuasa atas semua hamba-bambaNya. LimpahkanJah kepada
kami Jindungan dan berkat-Mu. Beri taufiqlah ha1nbaMu ini:t
yang sedang mengajukan Jamarannya tlnluk masuk ke da]am
keluarga ka bilah para pem bangUn yang be bas! agar ia dapat
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2)

Da.lam sid ang p enerim a an angg.ota baro! ketu a be rka ta ; •• Ketahui1ah hai pemohon:a bahws dalam Freemasonry ini tidak terda·
pat suatu hal pun yang bertentangan dengan undang-undang dan
peraturan negara, ataupun de.na-an ajantn·aJar.an agarn a. Yang diterima di daJamnya hanyalah orang-orang yang cinta dan setia kepa~
da tanah airnyaj mereka yang menganut ma2hab-omazhab yang
mengakul adanya Allah dan meJakukan ajamn·ajaranNya.. u
Ap a yang Tersebut dalam Kon stltusi Freemasonry
- Dalam Konstitusi Freemasonry dapat kite baca teks be..
rikut ini; usaya mengamanatkan kepadamu untuk menghonnati
syari'atmu dan .rnengUduskan Kitabmu, dan agar kamu mengang~
gapnya sebagai konstitusimu "•.
- Dalam Kons ti tu si F reem aronry itu juga terd ap at ke wa·
jiban basi anak·anak (anggota-anggota)majelis untuk menghormati
agama-agama lain. Di sana juga terse but~ 'tPatuhilah prinslp-prinsip
agamamu. dan honnatilah agam.aMagama orang lainu.

Jj Budi Pekerti
FreemasonTf mengumumkan bahwa. dia itu adalah suatu
lembaga kemanusiaan yang hanya menyeru kepada budl pekertl
dan sifat-sifat keutamaan.

Semboya.rt F reem as(Jnry ~ Kemerdekaan, Persamasn dan

Persau~

terus kuat dalanl patuh kepada-Mu selama hid up~,,

daraan

Lalu semua yang hadir menyan1but: •·Amin!"

Semboyannya ada tlga buah kata, yang masing·ma~1ngnya
mengandung niJai yang tinggi yang did am bakan jiwa manus1a,
y altu: Kemerdeka ant Persam a.a n dan Pers au daraan~
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Alangkah banyakny a yang telah dikurbankan umm at manusia
untuk kepentjngan kemerdekaan, sehjngga setiap huruf yang terdapat dalam. k.ata-kata i tu m enyenluh hati nurani setiap makhluk hidup_
Persan1aan juga menjadi sebuah k:a ta yang didendangkan
oleh setiap lidah yang herdasarkan satu-satunya prinsip manusiawi yang dapat d.iterima oleh scn1ua jiwa. Manusia ini semuanya adalah sama, tiada perbedaan antara yang tua dan yang
mudaJ antara yang berkuasa dan hina dina, antara pria dan wanita.
Di depan kebenaran setnuanya sama. Di depan kewajiban~ juga se·
rnu any a sama.
Persaudaraan •nempunyai a:sal-usulnya pada satunya jenis
un1mat maou~ia. Hukankah semua kit.a keturunan Adrun'? Kalau
memang de1nikian keadaannya n\aka kita semuanya bersaudara)

wal.aupun rasJ warna kuHt; jenis
beda.

kel~in

dan tanah .air berbeda-

Seroan K.epada Kebena.ran
Freern a sonry meny a ta kan bah w a kehidup an di a tas p 1anet in i
Lidak mungkin akan menyenangkan dan bahag.ia, jika tidak berdasarkan budi pekerti. Karen a itu, bagi Freemasonry, pemelihar.aan
budi pe.kerti adalah tujuan yang seJalu <liperjuangkan. 1nilah yarlg
diusaha kan saudara~saudara Freernasonry .
Ketua bertanya kepada yang nHdia anggota yang bam mas.uk:
~)Apak.ah tujuan saudara-saudara Freemaso1~~~ '~.
J\.taka anggota yang baru masuk itu menja\vab·.
"Memcrangi kesombongan dan cgoisme. Agar kedua sifat itu

j:arah hidup y~ng baikl dan siap sedia unruk mengorbankan jiwa~
nya g.una me realisir usaha-usaha kebaikan, berjuang menentang
kcbat1lan dan mendukung kebenaran~ seJalu mendambakan kebe·
basa~~ persau daraan dan persamaan, dan masu k ke dala.m nya sebagal anggola at as kemauannya sendiri dengan be bas tanpa paksa-

an, dan bukan karena db~.babkan ketakutan kep:.da seseorang. n
Setelah anggota yang ba.ru masuk itu m~ndapat kehormatan

menerin1a persaudaraan Freemason) maka ketua yang (erhormat
berkata kepadanya sebagai berik.u t:
Freemasonry~ Kebenaran dan Kebaik.a.n

'"Wahaj 5audara-.soodara yang kekasih! SeteJah kami 1nembcri~
kan rahasi,a-rahasia kcp11darnu, dan engkau telah n1 enjadi salah seoran~ . dan putera-putera keluarga kabiJah, maka adalah m~njad.i

kewajJbanmu un tuk melakukan segala sesuatu yang d iwajibkan
oleh syarCat-syari'at kit a yang terdid atas dua sifat K:eu tamaan
yaltu kebenaran dan ke baikan,. y aHu kedua sifat paling terpuji
yang. harus dipunyai oJeh :scora1lg Freemason. Kita sen1ua harus
jku l serta dalam mem hantu orang yang ditimpa mal ape taka sedang mengalami kemalanganJ schinggn mereka men de rita ke~ is-- ..
kinan dan kepapaan/,

~

Tidak Be rpol i tik

itu berkata:

..Freemasonry m-en~atakan bahwa ja tidak bergerak di bidang
pobtik. Ia menghormatl ~ekuasaan yang sedang n1emerintah t ter·
lcp~s dad apapun ben tuknya. Ia patnh kepada segala apa Y'-lng di~
perm ta.hkan kepadinya.
Semuanya itu jelas ses.uai dengan prinsip dan nilai yang dinyata kan Freemasonry.

Freemasonry Berdasarkan Taqwa dan Keutamaan

1\lenghonna ti Penguasa

"KetahuiJah wahai pen1ohon bahwa Freemasonry adalah lem·
baga kemanusiaan yang paling besar yang didirikan atas dasardasar yang paling kuat yang terdiri atas ketaqwaan dan sifat-sifat
keutamaan. Seseorang tidak akan dapat menjadi Freemason selain
jika ia men1punyai garis keturunan yang merdeka~ menlpunyai se-

Dalarn Perjanjian Kerajaan disebu tkan: ~:!'Kan1i menghornutti
setia_p kekuasaan yang d itegakkan dengan cara yang legal~ dan
kann1 akan pa tuh kepadanya dengan segala kepuasan hati balk
ia Freema~on atau sjpitH
~
Peraturan-pcrnturan F r~entason yang dicetak melarang Jn~o
ta-anggotanya un tu k meJakukcn pem bicaraan ten tang masalah-ma·

digantikan oleh kebenaran dan keikhlasan " .
Dalam perayaan menerim a anggota baru .. ketua yang mulia
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salah m i liter, .a tau soal-soal polHi.k 1 ) .. Siap a yang meJ ak u kan ha1
itu diancam akan dikeluarkan dari kekerabatan.
.- ..... ..
- ..-- -·- ..-..
~ Prinsip-Prin.~ip Y!!lS Dirahasiakan
'-----.
Prinsip-prinsip yang dirahasiakan d_alam Freemason~ banyak
sekalL Yang akan kita bicarakan di sin1 hanyalah pendtrtan kerabat yang bebas itu (Freen1asonry) t:r~adap k~unanan kepada
Allah, terhadap budi pekerti dan politik., sesuat dengan urutan
~

*

yang teJah ki ta pakai sebelumnya.

(9

Berin1an

kepada~s§lfi·

l
l

'

Setan
..... Adalah Tuhan

'Memang, setan itulah Tuhan. Tetapi sayang sekali Adonai l)
adaJah juga Tuhan. Yang nlutlak tidak ak.an lllUngkln aaaseperli
dua Tuhan. Dem1kianlah, nlaka k~.percayaan de.ngan adanya
iblis2> saja adalah kekafiran dan ketidak percayaan. Agaana yang
sesungguhnya, falsafah yang murni, adalah kepercayaan kepada
setan seba&iJi Allah yang sama dengan A.d anaL 1·etapi setan yang
.,.. merupakan Tuhan Cahgya dan Tuhan Kebaikan~ berjuang menentang AdonaL yaitu Tuhan K~,~gclapaiJ dan K~jahatan."

--

Anggot a Jtlaje lis Prancis U mumny a 44.. theis

Anda dalarn keadaan kaget, tentu akan bertanya k~pada
kami; Benarkah mereka itu beriman kcpada setan?
Kami akan menjawab: Dokumen-dokumen mereka menyatakan begitu.
·'

Orang-orang Freemason TennU~k.lGolongan SetarrDalam s~.huah pjdato kehormatan dari Guru Besar Lising
Freemason terdapat kata..kata berikut:.
''~amj Qt~ng~rang Freem~on .te~asuk ke d.alan1 ~eluarga
b~1 r (~~.Lu~ifeil Salib kanu s~ 1J&a. Dan kul1 kamt adalah
M_.ajelis"~.

' Surnt Pike
Dalam sebuah surat yang tertanggal 17 Juli 1889 yang dikirimkan olch Jenderal AlbertJ_i_ke kepada Kepala-kepala Dewan
Tertinggi yang- telah drorganisirnya 1 >, kita dapat nlentbaca kata-

Buku Kamus Freernasonry telah mencalat adanya kelompokkelompok Freem as.on yang sebahagiannya m~ng.ingkarj ad any a
Allahl sedangkan sebahagiannya Jagi mengakui adanya Allah Yang

tvtaha Suci. Ada di antara mereka yang rnengingkari segala norma
dan susiJa. Buku itu mencoba untuk rnempertahankan Freemasonry dan membcrsihkannya dari segala luduhan itu. Tetapi pada
akhirnya buku itu rnenulis bahwa gagasan~gagasan ini '~tidak akan
dapat kekal untuk selama-larnanya~ !Sekiranya tidak terdapaE orangorang atheis di dala1n Maje.lis Raya Prancis, sekiranya n1ereka tidak
merupakan golongan mayoritas di Timur Raya."3)
Demikian pula kita dapat membaca tulisan sc.orang jagoan
lama Freenlason~ yaitu ~uan Abdul Halim Hxas Al-Khuri, yang
berbunyi sebagai herikut: Tuhan yang sesungguhnya ada/all
benda. 4 >
~~--~ - --

__.

Keperc3;;aan Kepada A!!ah Hanya untuk

:"Di.

1) 'fersebut di b.abman 214 ooku Kamus Freern4S(1fl ~~3Pi berikut:
daLam MajeJ.il..ma.~ dil:u.ang membicatilkan m&JaWl-tnasalah politikdu\ agama ... • •
l) Libat buku ini h:daman l5 dan seterumya.

lli>doh

Di temp at lain dalam bukunya itu ia herkata:
"Orang yang n1asih percaya kepada Allah~ dan kekekalan jiwa,

kata herikut;
· b ·
1 'Kjta harus mengatakan kepada massa bahwa k~ta
erunan

kepada Allah dan bahwa kita Inenye~ bah-Nya. Tetapt ~l~ah ya?g
kita sembah itu tiuak dipisahkan ilusL dan k~turafat dan k1ta._ K1t.a
t :o-lah sampai ke tingkat-tingkat pengena.lan yang tertmgg1,
yang c
l ·t k
an setan"•
berkewajiban untuk n1~ihara kebe~t a~_:__epercaya

Orang~orang

[nitah nam1 yang dipakai orang-<;~ram:. caha;·~ (Slf:tan-selan) terhadap tUh:1n yang
discrnbah. Hal itu d.apat dilihat-ail3m kamus-karnus hahau Latin untuk mengeianui
asal kara-kata lnl. yang berbunyl Ajmlts. yang bentukjamaknya A(lonai.
l) Orang.o0rang cahaya membedakan ant:ara kata-kal3 sww d.an Lucifer. Akibatn:ra
maka ]!:ala-kala yang pcr•ama dipaka.i dengan pense~tian 1blia, sc:dangkan rang kodua
dcngan pengcttian 1e~n. kauna kedua kat ..-kat:.t ioi sama ddcatnya. kepada k<1.1a-okata
a.slinya.
3) Uhat blllam!tll 74 dari KQmus tenebu t.
4) Lihar ~em11wnry Yang Tidok Dike/Jill, bal. 43

l)

53

hanyalah orang-orang yang tolol dan dun&11! ,,
Sebab Hu para pembaca yang budiman:t anda boleh memilih
sendiri, apakah and a mau menjadi sea rang Freernason, a tau un tuk
menjadi seseorang yang percaya kepada Allah, wa1aupun karena
itu pcmikiran Freemason akan n1encap anda dengan sifat-sifat
yang dianggapnya pandaH

agam..~____!!imasukkan_ .k__daJ~ kandung~~ __Eerundang·
und"angannya karena me rasa taku t kalau ha1 itu akan me1necah
be1afi para anggotanya 7 karena haJ ini amat bertentangan dengan
tradisi kekerabatan, dan bertentangan dengan konstitusiny a. u

...-

Penafsiran ulnsinyur Alarn Scn1esta R.aya,,

Kami ingin menyebutkan bahwa ada orang yang telah tertipu
karcna dalam sumpah nya ia telah bersumpah dengan nama lnsi-

nyur Alam Raya. Semesta. Ia tadinya mengira bahwa yang d.irnaksud dengan ungkapan itu adalah Tuhan Yang ~laha Kuasa. Tetapi
daJam kenyataannya bukan itu yang dimaksudkan Free1nasonry.
Alam Sen1esta Raya b~inya bera.rti ukeJs_uatan rahasia.,. lnsinyur
itu adalati Aduniram, U yaitu presiden keempat dari kekuatan
ra.h asia i tu.
l.

~)eratur3!_1

Sikap Awas Dalam 1\otenghadapi A,sama
'

r

j
I

Ba b kedua n1enghilangkan sam a sekali sik:ap hati·ha ti inl~ di
mana disebutkan:
,'Freemasonry tidak akan memaksa orang untuk mengikuti
agama tertentu? tetapi ia menga·· r a untuk berfikir dan berlukar
pendapa t untuk mend a a1tkan cahaya dan berjalan sesuai dengan
otaknya dan IJati nuraninya.
·----

-~-

_

...._ _

-

'

0 tak f\.lenjaga Agama

"Jika orang agum~ m~an~r persyaratan-persyaratan ini, ma-

akan

!\femerangi Agruna

Kare.na Freemasonry teJah menolak adanya Allah Yang ~·laha
Kuasa, dan ia telah menyembah setan~ arau benda, atau tidak ada
satna sekali, maka sikapnya terhadap agarna yang telah diturunkan Allah dari langit, adal.ah sllia.£ peanusuhan~ sikap musuh yang
memerau,gL Ini tidak dapat diragukan lagi.

-

ka Freemasonry
mcnganggapnya sebagai pu tera yang baik
~
--~--dan ikhlas terhadapnya. Tetapi tetapi ia tetap melaksanakan agamanya dan ia percaya bahwa temp at keselan1atannya h anyalah d i

luar kerangkanya) dan ia membunuh kebebasan hati nura:ni, 1naka
kepatuhan seperti ini tidak sesuai dengan jiwa Freemasonry_''
Dengan kata lain, Freemasonry~ berdasarkan teks konstitusi
[tui menjadikan o tak Jnaqusia scbagai ee9iaga a;am..a . Jika ia menjumpai dalam agatnanya 1tu suatu yang t1dak sesuaJ dengan otak-

Buktinya Dalan1 Dokumen rtlereka

nya, maka ia hatus menolakny a.
lnilah jiwa Freemasonry.

Kita dapat mengernukakan sebagai bukti teks-teks merekaJ
tulisan-tu1isan mercka yang berisi pemikiran mereka~ serta putusan-putusan yang telah tnereka ambil daJam konperensi-konperensi
mercka.
Pada Bab I dari Konstitusi Freemason untuk Prancis Tin1ur

Selebaran Freemasonry_. tah_~n 1856 Yang Terns Terang Mengu- ·
mUnlka(PerangTerhadap AEiililll)

terdapat kalimat beriku t~
Dari Konstitusi Freema.c;on

.

"Freemason bukanlah suatu agama. Ia tidak ingin peraturan1) Untuk memp~bjari dabm bentuk yang lebih mcndal:am.l.ihat Kamus FremtMonry ,

hal60- 61.

.... ~

.... ----~

Tahun 1856 Majeli:s Timur Ray a di Prancis menyiarkan se·
buah selebaran Freemason~ di mana disebut.kan:
··Kaml orang Freemason lidak munZ}sfr!. perhenti dari melaku- .

"'!..E_ peperangar~Df!!ar~
aka11-men~ng.

ki!nT:de!!f!!"_!!mua agama~ Kam~ ~asti

Atau agama-Dgama 1tu yang me nang. Kam1 tulak
akan merasa puas ."iehelum kami berhasil menutup semua rumah
peribadaran iru. '~
lni menH~ng henar_ Ken1enangan akan selalu berada di fihak
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orang-orang yang. berlman, baik cepat maupun lam bat. ltulah sun-

V

natullah yang telah diberikan.. Nya kepada semua ciptaan-Nya.

Freemason Arab a,{engulang-Ulang Ucapan itu

Selebaran Freemasonry Tahun 1923 Menegaskan Lagi

Sekarang kita beralih kepada orang-orang Arab anggota Free·
masonry, maka kita dapati rnereka juga me·m punyai pendapat-pendapat yang teJah kita sebutkan di atas.

Dalam selebaran Majelis Raya Prancis tahun 1923, dapat kita
ba.ca kalimat beriku t:
''Pemuka-pemuka mencoba untuk n1 enguasai masalah-masaLah dunia. Kita harus berus.aha sekeras rnungkin untuk berpegang
kepada ke be bas an kepercayaan. Ktta tldak al«zn ragu·ragu untuk
menyatakan perang kepada .semua agama, karena ia merupakan
musuh ummat manusia yang sebenarnya~ dan telah menjadi blang
keladi dari pertarungan an tara lndividu-individu dan bangs.a·bangsa
dl sepanjang sejarah." ~~ 'i ~ 7

Konperensi Internasional Tahun 1900 Memutuskan untuk Meng·
hUangkan Ora.ng. orang Deragama dart Dunia lni

.

Pengertian yang sam a dapat pula kita perhatikan dalam be rita
acara Konperensi Freemasonry intemasional yang diadakan di
/
'J

Belgia tahun 1900, dim ana disebutkan :
,1<ita tidak akan merasa puas dengan kernenangan atas orangorang beragama dan tempat.. tempat peribadatan mereka saja.. Tu•
juan klta yang utama adalah menghapu$ mereka semua

sama se-

kall dart alam inl. ''
Ucapan Seorang Freemason Inggris

Dalam Majelis Raya London, salah seorang Freemason her·

kata::

v

"Jtka kita bertoleransi kepada seorang Maselli atau seorang
MusUm 1), dengan membiarkannya masuk ke dalam kuU kita,
maka hal itu kita lakukan dengan syarat ag£U orang yang masuk
ltu memberslhkan dirlnya dart kesesatan kesesatannya. "
1

1) Orana Yahudi Udl&i~ diJebutkan karen a orana-ore.ns Ynhu~U~ yang monsuas.&l Ma·
Je\h-mejellt Freemll!on d.l dunia~ terutama Jettlah Ma,Jdil A!am St:me!to. menjs.(li
pe,n81Was dlrl 5emu111 ml,joD1 d! dunla. Daiam Kamus Fr.!tma5'on.ryJ nil. 1SO~ kita d&·
pati llluen tailt, ylitu s*mlah majellt. ~llngcla tldak mau me.nedrn& orang Y!hud~
I.shm d.&Ji au dha, karena 1pm a m~ toka. Jik11. mertka ingm jusa m.uu k, maka merc'ka
h11rus m~nyatakan. b2lhw. mcraka ml3u.k llia.m• Krlatcn yans tuci. P~ulb men san·
kin bihwa tcrdap&t kccendet11n.san untu.k m.cngubsh pcraturan in!.
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Ucapan Jur.fi Zaidan
Setelah Jurji Zaidan mengtnnumkan bah wa Freemasonry mengumumkan perang terhadap semua agama. 1naka kata-katanya itu
disebut oleh seorang Freemason jago Jamal yaitu Ustadz Abdul
Halim llyas al-Khury, di mana ia berkata:
Ucapan Abdul Halim al-Khury:
u~tifp _/f~Pe_rcay_aqn agama ado.Jah

kelemahan dalam pemikiran manusla. Se.tiap a!ang yang masih percaya kepada AIJah dan
·oahwa jiwa itu kekal, m aka orang itu adalah tolol dan dungu." 1l
Ucapan Aziz 1\-firham ~

Fre.emason ~Aziz Mirham 2) berkata;
,.Freemasonry ddak mengiku ti cara agama tertentu dan juga
tidak mengikuti suatu 1nazhab terten tu. Paling banyak dapat dikatakan ten tang suatu mazhab a tau suatu a~ama, adalah bah wa ia
i tu adalah ha.§.ilj{emikiranro llJl11S ia ya Jj8 1e£nn at itu ~e'l!!irl".
Cukuplah ita Freemasonry itu saja menyatakan kepada para
anggotanya bahwa semua rn azhab dan agama tidak men1punyai
bentuk terakhir yang sesungguhnya. Orang-orang itu diminta untuk mempertirn bangkan kern bali semua persoalan itu, dan menyikatnya kern bali dengan sikat day a lsrjtik. n
Abu Na 'urn Beranggapan Freemasonry Suatu Agama Dam

Anggota Freemason Jean Abu Na'um memperbandingkan
an tara Freemasonry dan agama-agama:. lalu ia berkata:
·~Fremasonry adalah agama yang rnempunyai garis-garisnya
1) »e~masom')l Y(lng 1'/dak Dlkt!tlllf hal4 2.

2) Ketua Maj~~t~lis Manii di Me.sir.
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y-··

yang jelas, walaupun untuk sementara waktu para ang,gotanya
diperbolehkan menganut agama mereka. n

Apakah para pemikir politikt para penguasa an pemu ,
negara di kalangan untmatku ini; dapat menyadarj hakikat ini?

Kompas dan langka di atas Bible dan Al Qur-an
Kami dapat mengemukakan bah wa diJetakkannya kompas
dan jangka di atas Bible d.i.m A! Qur-an dalam sernua sidang me·
nunjukkan benarnya perkataan Jean tersebut di atas, dan bahkan
juga hal itu 1nenunjukkan bahwa FJeemasonry adalah suatu asama
dl atas segala agaana. Tanpa dapat dibantah lagi, ialah yang menja-

ga semua agruna.,.

Dalam bah berikut ukan kita bicarakan dalam bentuk yang
lebih terperinci tentang Freemasonry dan agama-agruna Samawi.
Dalam aJinea ini kit a telah mem bicarakan sikap Freemasonry
terhadap agama. Nariti masalah ini akan kita bicarakan kembali
dalam bentuk yang !ebih terperincit pada waktu nanti kita berbicara tentang F.[eemasonO' dan agama-aaa1pa s~~m~wi, yaitu Ya~udi,
Kristen dan Islam.
........

~..£imle dan Pe]risahan A0ama dari N~gara adalah Buah

· 3. ' Tidak Ada Budi Pekerti

Friemasonry yang Paling Berbahaya

Salah satu hasil kampanye yang dilakukan Freemasonry terhadap agama adalah terse bar Juasnya A theism c. Dan terse bar 1uas
pulalah suatu prinsip yang aJnat berbahaya, yaitu prinsip: Mcmi~
sahkan Agama Dari Negara.

Alangkah an1at disayangkan bahwa sejumlah besar negara
Arab dan Islam telah melaksanakan prinsip-prinsip pemisahan ini.
baik dalam perkataan nHtUpun dalam perbuatan~ sedangkan seba~
hagiannya melaksanakannya dalam praktek walaupun konstitusinya 111 asih tctap mencanlumkan bahwa agama negara adalah Islam. Tetapi semuanya itu adalah tinta di atas kertas sa.ia~ Alangkah

gampangnya mengucapkanny a dan alangkah

st~ karny a

Jnelaku-

kannya.

Cu kuplah jika dikemukakan bukti untuk hal itu:
Konperens:i Besar Freemasonry yang diadaka11 pada tahun
1889 untuk memperingati Revolusi Pranci.s~ telah m engumum kan
bahwa:

'jiTgjuqtL Fr-ewasonry adalah me.a.dirikan f!,U:Ju_.. pemertnt~JI
yang tidak percara kepada A flail. u
Konpe.rensi Internasional Freemasonry yang diadakan di Paris
ta1tun 1900 telah mcnlutuskan bahwa: "Tujuatl Freetnasonry
adalah mguliril@n Slf,_GIU f€12J.lhlik t.;.f1_a,_k_b_.e._~lliioolaglloia...ma di sslH_ruh
dunia."
__.
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Segala sesuatu yang terdapat daJam Freemasonry· menunjukkan kepada tidak adanya niJai-nilai, budi pc.kerti dan keutamaan.
Apakah akan klta muJai dari sen1 bayannya: kemerdekaan,

persamaan dan pers.audaraan? Lalu kita singkapkan kebohongannya? Apakah akan kita hancurkan dakwaannya yang n1engatakan
bahwa ia adalah suatu Iem baga kamanusiaan yang dibangun di
atas dasar..clasar kctaq\\·aan dan keutamaan yang terkuat? Dan

bahwa ia mewajibkan kepada para anggotanya untuk n1encintai
kebaikan~ kepercayaan dan amru baik?
Semuanya ini harus kita perhatikan dengan teliti.
Kebohongan Kebebasan

Kcanerdekaan itu tidak pernah dinikmati oleh orang-orang
anggota Freemason, kecuali jika yang dimaksud dengan kernerde- ·
kaan itu adalah perbudakan. Ia diperintahkan untuk melaklikan
sesuatu yang tidak dapat d ibenarkan logik:a atau pun aka I se~
hat. Lalu ia n1elakukannya dengan teliti. Barangkali bagi orang
~i 12g!ka, a~l sebat dan pemjklt.;;u1 tidak berfungsi lagL Bukankah
ini yang dise utkannya dalam sumpahnya?
Kebob ongan Pe rs.aan aan

Persamaan i tu adalah seruan palsu. Freemasonry itu send.iri
terdiri alas tin~at-tirwkat dan lapjs-lapis. Orang yang berada di

c:

ting.ka t b ~a h tid ak tabu apa yang terj ad i di tingkat atas. Orang
ba.,vah tidak mengerti bahasa percakapan yang digunakan di tinskat atas. Tiap tingkat mempunyai kode rahasian.ya tersendiri,
mempunyai tanda-tanda rahasianya~ Semuany.a ini baru dibe-

Freemasonry ltfemutuskan Ilubungan An tara Seseorang dan Manusia Yang Paling De kat Kepadanya dan Juga Memu tuskan Hu bung~

rikan, jika orang telah mencapai tingkat i tu.

Freema~;;onry

Ini dalam m aje lis ny a. Sedan gkan te rhad a.p orang.- orang 1ain~
maka Freemasonry membeda.~bedakan antara orang yang be.rkuJit
putfu dan orang yang berkulit hitam. Ia membedakan anfara lakiFreemasonry Tidak Menerima Orangli@t !!!.~.~

Ki ta te lab mel ih at bah wa se orang Freemason yang sem purna

Dalam Encyclopaedia Britannica cetakan lahun 1974, di baw ah kata-ka t a "F'reem asonry 't terse but se bag.ai berik u r:
' 1Maje lismajelis Am erika tidak dapa t menerlma keabsahan anggata~anggota

yang berkulit hi tam ke dalam o.rganisas:i Freemasonry.,,.

~reemasonry Tidak MenerimaO!~~§"J
Dalam K.amus Freemasonry (hal 121) terdapat

kata-kata~

l'Sampai sekarang ini perempuatl di Prancis b€lum mendap.at
p e rsamaan d eng an laki-lakJ d al.am o rj:an is asi Freemasonry n. Dan
d~am hal ini dikemukak:an alasan bahwa wan1ta itu sendiri tidak
pantas ¥ntuk menjadi anggota majelis.
.

-----

----

~?dar~ adalah untuk Freemason S~a.
Persaudaraan itu ada1ah ikatan yang terdapat antara seorang
Freemason dengan yang Jain. Te tapi tidak ada ikata:n persaudaraan
an tara seorang anggota Freemasonry dan manusia Jain yang bukan
anggo ta Freemason., Mungkinkah terja di hu bungan pe rsaud araan
an tara sebuah battl yang terdapat di kuil dan batY. lain yang bodoh?

memutuskan segala bentuk hubungan antara seseorang dengan manusia-manusia lain yang paling dekat kepadanya.
Dan jug.a FreemasonlY memu tuskan se.tiap hu bungan dengan nilai~
nilai ketn asyar aka tan yang paling suci dan paling m ulia.
Sump ah YBng Paling Bij.aksana Menduku ng Hal Ini

laki dan perempuan.

.,....

anny a Dengan Nilai~N ilai Susila

-

kebij aksanaanny a relah bersumpah bah wa ia ak an rn emu tusk an setiap hubung.an dan il\atan yang menghubungkan.nya dengan seor an g manu S]a ]alii; sepe rti : ibu ~ bapak, saud ara baik laki·l aki m au
pun perempuan,. s.uami ataupun isteri, karib dan handai toJan~
hu bu ngan n asionalism e, hu bungan dengan pem imp in agam a a tau
pem:impin d unj a, kep aJar kepa1a yang baik, dan juga h u bu ngan
dengan setiap orang dengan siapa. dia telah berjanji untuk setia,
pa. tuh dan berterim a kasih kepad any a.
__. Marilah kita renung"kin Tu"fnpah b1i, bagaimana Freemasonry
telah mernutuskan hubungan seseorang dengan ibu bapaknyaj
dengan keluarga dan karib ketabatny~ dengan teman-temannya,
dengan orang--orang yang seagama denganny a, dengan pem erin tah
tanah ail"nya~ Dan bukanJah itu saja. 1a juga dihamskan meJepas··
kan diri dan ~egala sumpahnya, nu~n_gkhianati se.gala .!!nji yang
telah dibuatnya,. walaupun janji itu menyangkut seseorang yang
telah berbuat baik kepad.anya.
.
Ap akab niJai n1 anu sja...y,:ru1 g m as.ih t inggal iag.i~ se telah semu a
yang tersc.hut d1 atas iill?
.. ,
r

Kebijaksanaan Yang Sempu rna Itn ada1ah Tingkat Yang Baru
Dapat Dic.ap.ai Freemason Setelah Dertahun-Iahun

DaJam kesempatan ini patu t pula kami ke.mu kakan bah wa
sumpah~sumpah

yang diucapkan oleh anggota-anggota Freemason
pa da tingkat-[ ingk at di bawah tingka t m aha guru yang sempu rna
kebijaksanaannya tidak mengandung hal-hal itu. MungJdn rahasi.a·
nya adaJa1l bahwa manusia tidak akan mungkin melepaskan dirl
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dari hubungan-hubungan yang bersifat emosiona1 dan mora1
dalam bentuk yang gampang dan mudah. Tetapi kalau ia telah berha~il m endekati tingkat-tingkat yang tinggi dad jenj ang-jerijang
Freen1asonry itu,. maka semua. pemu hl.san hubungan itu menjadi
harga yang harus dibayar untuk menca}Jai tingkat maha bruru
yang sempuma ke.bijaksanaannya. Kalau seandainya n1emang
Freemasonry menyeru kepada bu<.li pekerti yang tinggit tentulah
sumpah-sumpahnya itu dipenuhi oleh p rinsip-prinsip budj pekerti
yang agung yang telah dicapai oleh orang-orang Freemason itu daJam hari-hari kehidupannya di dalarn kuil yang seperU gua itu.

Sumpall Untuk Mcngkhianati

Kewajib~1

Jg_batan

pergi demikian jauhnya srunpa i
mengkhianati kewajibannya. Dalam sumpah kebijaksanaan yang
se.mpurna kita temui bahwa ia bersunlpah untuk membebaskan
setiap anaota Freemason yang berada dalam penjara, walaupun
ia adaJah ~ seorang kri.tninal yang an1at berbahaya atau seorang
Orang Freemason tclah

pengkhianat besar. Kita akan melihat beberapa gambaran dari
pengkhianatan ini, pengk:hianatan terhadap kewajiban, terhadap
kepercayaan~ terhadap kemuliaan kerja, apabila nantl kita mem bicarakan kerja san1 a an tara saudara-saudara sesama anggota Freemasonry.

Freen1asonry Berusaha Menyebarkan Pennissiveness daJI
Kebobrokan Moral
' Freemasonry berusaha, dengan menggunakan berbagai cara,

un tuk menyebarkan paham pennissiveness yang mem bolehkan
segala...galanya dan juga semua praktek yang n1embawa kepada kebobrokan moraL Un tuk kepcntingan itu ia telah rnemasang perangkap-perangkap , agar jatuh ke dalamnya orang-orang yang dianggap
1~ya sebagai buruannya, yang terdiri atas pemimpin-pemimpin,
orang-.<>rang besar, yang men1punyai posisi dan pengan1h1 tetapi
meJnpunyaijiwa yang lemah.
Dalam Encyclopaedia Yahudi cetakan tahun 1903 di bawah
topik "Freemasonry'', terdapat kal.in1at-kalimat berikut:
"Ajaran--ajaran Freemasonry diliputi oleh kerahasiaan lotal,
yang dalam intinya bertujuan menguduskan seks. dan kebebasan
mutlak dalam menyiarkan kebebasan tanpa batas.
Cita-cita orang-orang Fre-emason dipaudang dari segi kesusilaa.n dan kehidupan manusia adaJah berda·sarkan pengorganisasian suatu ummat ma.nus1a ya.ng henar-benar bebas, tidak rnera~a
malu jika mcreka bertelanjang di depan orang-orang lain. fttiereka
tidak me rasa m alu untuk memp;erl ihatkan aJat-alat keJaminnya
scwaktu mereka kumpul di kelab--kelab te1anjang atau di pantaipantai pada musim pan as. n
Marilah kita ulang berkali~kali membaca kata·kata yang ter-

Scorang Frecn1ason l\l~dakan dari Freen1asonry Sifat Lcm baga

tulh;. d! at as, karena di sana terdapat peringatan bagi urn mat ki ta,

Yayasan Sosia1. Dan Ia berkatn Bah wa Usaha--Us.aha Kebaikan ltu
adaJah Cara untuk .1\lenc.apai Tujuan-Tujuan Yahudi

agar kita awas terhadap cara-cara Freemason. Dengan demikian kita dap at mem ben tengi d iri kita dari bahaya"bahaya memamerkan
tu buh wan ita, kelab telanjang dan pergaulan be bas serta ke bobrok-

Freemasonry mengatakan bah wa ia adalah suatu lem baga
sosial . Lalu ada seorang anggotanya yang terkemukal yaitu 'Aziz

kan moral.

Mirhatn, yang mengeluarkan pendapatnya:
~'Freemasonry buka.nlah suatu perkumpufan sosia/''. nPara
Pcmbangun Bebas sesungguhnya meJakukan usaha·usaha sosial
yang mem punyai ruang lingkup yang luas, dan mempunyai tujuan
yang bern1acam-macam, dengan menggunakan cara yang hern1acam-macam pula. Semua ini adalah untuk menutupi tujuanMtuju.an
yang diu.salwkan mencapatnya oleh Yahudi lnternasionar.P7

Sebuah Buku Pici.liian Freeruason tentang Perkawinan

-

..

Sjapa yang ingin mengetahui banyak tentang sikap Freemasonry mengenai bud i pekerti dan ak.hlak, dapat tneJihat buku Per~

kawinun yang ditulis oleh Le.on Blum, Kepala Freemasonry Pran·
cis, dan Petdana Menteri Prancis rahun 1936 dan tahun 1946.,
s.cbuah buku ten.tang: seks yang paling kotor. Freemasonry t~lah
menerbitkannya dan menerjemah kannya ke da.Jam sejumlah bc-

-

sar bahasa as.ing.
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Contoh.-contoh Sesungguhnya dari
Moral Freemasonry

Tin~!h

Laku

F

Siapa yang ingin mengetahui dari sejarah, maka ia dapat
mem baca ki~h ~firabeau, orator Francis yang am at terke.nal.
Freemasonry telah menjeratnya ke dalam perangkapnya] dan
akhimya ia meninggal setelah suatu tragedi yang amat menakutkan.
Ia hendaknya juga membaca kembali kisah itKelab Kaca" di
London, untuk melihat bagaimana Freemasonry telah mengckE]9i·
tjr se~, uang suap dan kebobrokan, demi menguasai orang-orang
yang berpengaruh dan rnempunyai status dalam masyarakat,
agar orang.orang ini dapat dijadikan bidak~bidak yang dapat dige-

_____

..,.,.
rakkan sekehendak hati oleh kekuatan rahasia.l)

(i)

Di Atas Kekuatan

Dakwaan Freemasonry: Orang yang mengikuti sejarah Free·
ntasonry akan dapat memperhatikan bahwa tutupnya yang halus
itu yang dipenuhi oleh sulaman huruf-huruf yang menyeru agar
orang menghonnati tanah air dan politiknya.
Sejarah Telah Ittem bohongkan Hallni
Tetapi hari-hari telah menyingkapkan seli:mut tutup Freemasonry yang halus empuk itu. Lalu kelihatan muka yang penuh ke-

inginan untuk berkuasa, yang s.e tiap selnya haus akan kekuasaan,
akan kedaulatan. Ia tidak akan pernah merasa puas selain kaJau
telah melihat bahwa pemerintah-pemerintah dan negara-negara
telah jatuh n1enjadi aJat pennainan di tangan pemerintahan raha·
sia, yaitu pemerintahan Majelis Alam Semesta Raya,
:
Tidak terlalu berlebihan jika kita katakan bahwa semenjak
dua abad yang lalu sampai sekarang init F~ma~ telah men.J.a·
c1!,sua,tt1 kekuatan di atas segaia kekuaJan di_Banyak negara dldunia ini. Status seperti ini dapat di"Capainya setelah meh1cuti warga

l
I

I

gota Freemason. Ia bersumpah untuk memutuskan segala macam
hubun.gan yang menghubungkannya dengan tanah airnya~ dengan
bangsanyat dengan para pem impin bangsanya dan dengan penguasa
yang terdapat pada bangsanya itu.

Teks-teks Freemason Mendustakan Seruan ltu
Sekarang ldta akan mengambil s.ebagai bukti dun buah tek!\
yang ditutis oleh tangan.. tangan Freemason yang masing·mas.ingnya
menjelaskan apa yang telah kami kemukakan.
Dalam buku Majells Raya Nastonal Sy'ta-Lebanon yang ditulis o1eh dua penulis. besar Husein Las dan Ahmad Mukhtnr Nuja,
dapat kita baca kalimat-kalimat berikut~
,.Freemason tidak ikut cam pur dalam urusan agama, dan juja
tidak dalam politik. Tetapi d aJam kenyataannya. ialah yang telah
menjungkiFbaiikkan stsiem dunia di daiim Revolusi Francis, Arnerika dan Revolusi Rusia .. n
DaJam buku Muti.ara SejaraJr Freemasonry tulisan penulis
besar, Khairi Ridha] dapat kita baca kalimat berikut~
,Semestinya Freemasonry menjadi pemimpin dari partai·
partai politik yang ia memimplnnya) dan bukan ia dipimpin oleh
p artai-parta.i 1 k arena Free masonry adalah sua ru re!J can~ J!Oli_ri k '~.
Saya tidak tahu bagaimana menyesuaikan kata-kata ini
dengan kata-kata yang berbunyi: Freemasonry tidak cam pur ta·
ngan daJam politik.
Dalam bib selanjutnya akan kita haca tentang kekuasaan
Freemasonry~ dan cara ia menggunakan kekuasaannya yang se .
ring kali dilakukan.
w

-

n;-gara dari tanah airnya, dan menjadikannya bagian dari negara

rahasia. Ini jelas sekaJi tampak dalam sumpah rang diu cap kan angI) Kiu.h Mirabe.au dbiarkan 4abun buku Bidflk.bldDk Dl A tor Pap an
Uam Guy Catt, hal 90 d.tt.; dan kisahKdab Kaca~ bal. 184 4st.
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Tiga Tingkat Freemasonry di Dunia

Majc lis-majelis yang terdapat dj seluruh penjuru dunia sating
berhubungarr an tara sesamanya:t dan semuanya Hu tundu k kepada pe tunj uk~pe tunju k sa tu sid ang~
Sebabnya adalah karena Freemasonry terdiri atas tiga lapis-

SIFA1{KETIGA1 PENGORGANISASIAN DAN

an~

TOLONG MENOWNG

1. Freemasonry S~~Ji~~ yang terdiri atas an.ggota·anggota
Yang pertruna kali ma.suk~ dan lapjs~n ini be,rakhir dj
t.ing.k:at ke-3 3.
2. Free1nasonry ~oya1t a tau Freen1 ason.ry Kantrak Kerajaan~ yaltu tingkat yang lebih tJnggi dari tingkat ke·33

Organisasi dan to]ong menolong adalah sifat yang r'llenonjol
da1a.m Freemasonry, yaitu pertgorganisasian dan toJong menolong
an tar a sesam a anak· ana k K u j I.

yang diberikan oleh tiga orang kepala yang dikena] tie:
•

Pcngorga:nis.Mian
Pengorganisasian ini je]as se.kali kelihatan dalam tingkal
tingkat, bajk dalam pertcmuan~pertemuan res1ni maupun yang
tidak resmL

Dalam M aje Us

Tiap anggota dalam majelis rnempunyai tingkat masingmasingl dan mempunyai tempat, yang da!am keadaan bagaimana
pun t!dak dapal di.1anggarnya selama ia belum 1nem buktikan
layalitasnya yang mendalam terhadap prinsip-prinsip Freemasonry dan ntemperlihatk.an kcgiatan yang positif yang membuktikan bahwa ia leiah berhak untuk mencapai tingkat yang lebih
tinggi.
Setiap anggota mengetahui te1nang Freemasonry ~esua.i
dengan tingkat dan poslsinya. Siapa yang n1.asil1 menduduki
tingkat pertama tidak akan n1ampu mengetahui s.ec.ara keselu ru·
han prinsip·prinsip dan rahasia-rahasia Freemasonry~ selain san1pai
kepa da sua tu ba tas te rten tu .s aj a.
Ba.hkan juga kode-kode rahasia~ maka apa yang dimiliki
setiap tingkat tetap merupakan rahasia dan tersem bunyi dari
orang-oFang yang masih herada di tingkat tingkat bawah.
1
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ngan kodenya Z - Y ·- H. yaitu Zerubbabil, Yoshua dan
Haggai. Yang p ertama di kalangan merck a dinamakan
Yang Maha Lemah Lembut.
3. F~eemasonry U~.i:vers~j dan ini rnerupakan lapisan puncak.
Dt tangan para angg.o ta ·Japisan jni sajalah terletak pu tusan
mengenai segaJa 1nasalah setiap majelis Freema~onry tli
dunia~ termasuk semua barang dan semua orang yang
terdapat di d alamnya.
Anggo ta Majelis U nive.rsal a tau Alam Se1nesta

Para anggola Majtli.s Alanl Se1nesta itu lerdiri aras duabelas
Otong Y(lhudi yang mewaki!i kabilah-kabHah . Tugas mereka adalah melaksanakan rencana rahasia organisasi yang .telah .dipu·
t uskan o leh sem. bl! an ora.n g Yah ud i yang meru p a kan anggo 1a
pendiri pada tahun 37, dan telah diakui oleh Maj,elis Raya lng·
gr is t ah u n 17 17 ~
Peflgu.asaan Majel.is Al:un Semesta Terhadap Mnjelis-majelis Dunia
~fajelis

inl n1engarallkan keglalan semua m Cljelis·m ajeJi~ yang
terdapat di dunia dan menggunakan anak-anak dan orang-orang
de wa sa yang m asih bu ta ,. haik secara sad ar m au pun t idak. Maka
dipadan1kanJah d alam dadanya nyala api pengurbanan yang
diminta olch keimauan kepada Allah dan Hari Akhirar. Laiu
ia dibe baskan dari kalangan bangsanya, Dan didirikannya de·
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ngan t.anganny a Ku il sc b agai temp at u n tu k mengi bar kan bend era
negaranya.
Tolong menolong
Tolong-meno1ong di antara sesa1na anggota Freemasonry
adalah amat crat. sekali~ kcras dan positir. Barangkali ia merupakan cara nlenarik yang amat penting di tangan Freema~"'nry
yang digunakannya untuk mcnangkap batu bata yang tersesat
untuk kepentingan n1empcrkuat kuil.
Pada waktu pertama kali seorang pemohon memasuki kuil,
maka te.rdengarlah di telinganya, baru saja setelah penu tup matanya dibuka, kata-kata kepala ~ uPedang-pedang ini terhunus
diarahkan ke dadamu dan ke mukamu. Gunanya adalah untllk
mempe.rtahankan dirimu jika diperlukan.,

Mengucapkan Su1npal1 Untuk Kerjasama
Sumpah-sumpah yang diucapkan ~eorang Freemason, setiap
kali ia naik ke tingkat yang lebih tinggi dalarn jenjang·jenjang
s.eluruh majelis itu:. semuanya ini menegaskan tolong-menolong
ini dan adanya ikatan yang amat kuat yang n1cmpe.rtalikan seorang Freemason dengan saudara-saudaranya yang lain yang percaya kepada peraturan·peraturan dan metoda-metoda Freemasonry.
Malah seorang Freemason bersumpah untuk menjadikan
saudara-saudaranya sesan1a anggota. Freemasonry, di atas segala pertimbangan Jainnya~ dan di atas dari segala bentuk persaudaraan yang Jain_
Segal a Sesuatu nya Adalah di Bawah Persaudaraan Freemasonry

SegaJa apapun da1am pandangan seorang Freemason, dalam
kepentingannya berada di bawah persaudaraan Freemasonry.
Scgala yang ada itu tennasuk agamat tanah air~ ibu, bapak) suami't
isteri) anak·anakt dan semu a ni1ai. Semuanya ini dalam skala
kepenti.ngannya berada di bawah kepenti.ngan persaudaraan
Freemasonry.
Untuk inilah seorang Freemason mengucapkan sumpah
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yang berat-berat, sebagaimana telah kita lihat sebelumnya.
Karena iLu seorang Freemason mengurbankan segala nilai
walau bagaimanapun t·ingginya niJai itu, dcmi menolong saudara·
nya sesama anggota Freemasonry~ Scorang hakim akan mengkhia~
nati ha H nuraninya dan kemul.iaan jabatannyu. Polisi akan mcngurbankan kemuliaan jabatannya. Demikian pula dokter, prajurit,

pegawai. Scmuanya akan menghancurkan segala nilai, kesusilaan dan kewajiban, demi menolong saudaranya sesama anggot.a
Freemasonry.
DaJarn buku-buku catatan Freemasonry banyak terdapat
gambaran-gambaran di mana mcreka merasa ·amat bangga karena
tolong-menolong in].
Sekarang ini baiklah kami kemukakan suatu gambaran baru
yang am at sediki t diketah.ui orang. Gam baran ini dapat dijadikan
sebagai bahan perbandie1gan~
Peristiwa Yang Bcnar-benar Terjadi

l,residcn Republik Dahomey di Afrika, Tuan

Kriko~

nlenya-

dari bahwa isterinya, seorang anggota Freemason,. dan Bomo,
seorang ahli hukum yang juga anggota Frccrnasonry., telal~ bersekongkol untuk memhunuhnyat dan melakukan penggulingan
kekuasaan tcrhadap pemerintaban yang bcrkuasa. Hal ini dilakukannya untuk melaksanakan perintah Freemasonry_ Dalam
hal ini kedua orang itu dibantu oleh Mentcri Dalam Ncgeri Lalu
Presiden ~menangkap semua orang ini, dan n1embubarkan semua
Sidang Freemasonry yang terdapat di negaranya. lstermya dan
Menteri itu dihukum matL Sedangkan Barno berpura--pura sakit.
Ia lalu memanggil scorang dokter untuk memeriksanya Dokter
ini juga seorang anggota Freemasonry. Ia mengumumkan bahwa
penyakit Bomo itu amat bcrbahaya, dan harus dilakukan operas.i
socepat mungkin~ Hal itu terjadi dengan disaksikan oleh perW'.:l kjlan Palang Mcrab lntemasionaL
Lalu 8omo dimasukkan ke dalam rumah s.akiL Lalu dengan
diam-diam ia melarikan diri dari rumab sakit itu dengan mcnggu·
nakan sebuah mobil diplomat, mcnuju ke kota Lu~ ibukota
1~ogo:t yang menjadi pusat Frecma.c;onry untuk seluruh Afrika.
Setelah itu: ia melanjutkan petjalanannya ke Eropa. dan
kc~udian diangkat sebagai waldl salah satu badan PBR di Da-
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kar, ibukota Senegal
Jadi, isteri berkhianat kepada suruninya, seorang menteri
berkhianal kepada presidennya, seorang dokler berkhianat kepada profesinya dan berdusta; semuanya itu dianggap sebagai
tindakan yang gampang saja untuk kep~ntingan tolong-menolong

Freemasonry.
lni bukanlah suatu hal yang diada-adakan saja.
Apa Yang Terdapat Dalam Kontrak Royal (Perjanjian Kerajaan)
Dalam Kontrak Royal ( 19~ 92) terse but seperti ini :
'lKamu berkewajiban mempertaha11kan saudaramu, sekalipun ia melakukan sesuatu yang tidak lxli~ sehingga seluruh
dunia dapat mengetahui sampai ke n1 ana tingkat kasih sayang
yang jujur dan mendaiam yang terdapat dalam hati yang Pembangun Bebas (Freemaso·nry) antara yang satu dengan yang
1ainnya.',

ja.a.n) tersebut .hasil-hasiJ yang dapat dicapai karena to}ong-meno·
long dan loyahtas. SeteJah itu disebutkan bahwa ; "lnHah faktorfaktor Yang menyeba bkan Jestarinya dan kuatnya sis tern Pemban~unan B7bas {Freemasonry) sehingga ia dapat menguasai
kerajaan-keraJaan yang kuat''

Semog~ puteca-p~tera bangsa yang be.rjuang untuk kebenaran, k~ba1kan dan stfat-sifat utama, dapat pula memikul per·
tanggunroawaban yang terdapat di pundak mercka. dengan juga
melakukan tolong·menolong dan pengorganisasian, serta persa·
tuan yang erat di kalangan mereka.
. Jika haJ itu dapat terjadi, maka wajah sejarah akan berubah.

Seorang Freemason Tidak Boleh Mencela Saudaranya di Depan
Orang lain

Di antara manift!stasi tolong menolong ini adalah bahwa
seorang Freemason tidak boleh !nencela saudaranya sesama
Freetnason di depan orang lain.
Tersebut dalam buku Freemasonry Yang Tldak Dikenal
tulis.an seorang Freemason Abdul HaJim llyas al·Khury bahwa
,,seorang saudara Freemason dilarang mengeritik atau n1encela
saudaranya di depan orang-orang asing. atau menolong salah
seorang asing itu menentang saudaranya scorang FreemaS<?n. n

(Hal. 7).
Hasil Tolong Menolong dan Pengorganisasian
Sebagai hasil dari pengorganisasian dan tolong rnenolong
ini, maka Freemasonry tclah dapat hidup dalam waktu berabadabad ini, dan bayang-bayang gagasan·gagasannya yang pcnuh
dosa itu te1ah membayangi banyak sekali bagian dun.ia, seperti
dapat kita Jihal nanti dalam ~uatu bah tersendiri.
Da1am halaman 202 da.ri Kontrak Royal (Perjanjian Kera-

.
70

71

FREEMASONRY DAN AGAMA

•
Dalam bab yang lalu telah kami kemukakan bahwa Freemasonry menyatakan bahwa ia menghormati agama dan hu·
kum-hukum agama~ Tetapi di dalam batinl ia menyembunyikan rasa pennusuhan yang hebat terhadap agarna. Setiap kali
ada kesempatan maka rasa pennusuhan itu muncul ke permukaan. karena ia memang tidak tahan untuk terus bersembunyi
di dalam dada.
Sekarang kita bertanya ; Apakah memang ini sikap Freema·
sonry terhadap semua agama samawi? A tau apakah ia mempunyai
s.ikap yang berbeda-beda terhadap masing-masi.ng agama?
D~ngnn kata lain : Apakah Freemasonry itu bersifat logis terhadap dirinya sendiri dalam menghadapi agama-agama?
Atau apakah bukan begitu?
Dengan segera kita mengemukakan bah wa sikap yang diambil FreemasonrY dalam menghadapi aga.ma Yahudi, berbeda
dengan sikapnya terhadap agama Kristen dan lslamL
Masalah inilah yang akan kita lihat di sinL

FREEMASONRY DAN AGAMA YAHUDI

Freemasonry Adalah Karya Yahudi
Sejarah Freemasofll}' telah menunjukkan kepada kita bahwa
ia adalah hasil kiUya pemikiraJ'J. Yahudi. baik kita berpendapat
bahwa ia Jahir pada zaman Musa a.s. maupun dal'8m masa:-masa
be.rikutnya.
Buktinya
Jika ada :mggOta-anggota Freemasonry yang mendebat kita
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dalam hal ini, 1naka setiap sudut Freemasonry merupakan bu kti
yang pasti dari kebenaran apa yang kami kemukakan_
Kuil
Kuil yang kita dapati pada setiap 1najelis. adalah suatu nama
yang me ngi nga tkan kern ba1i p ada Ku il Yahu d i yang tel ah d iru ntuhkan karena tingkah laku para pendetanya ~'ang tidak baik~
dan karena kejahatan yang selalu bersem bunyi di belakang mereka
itu.
Pennadani Tua
Permadani Tua yang disebutkan dalatn sumpah tingkat ke-3,

di mana terdapat gaml~aran dari Kuil Yahudi yang telah diruntuhkan itu adalah us~ untuk mengingatkan para hadirin kembali
dan membangkitkan semangat mereka untuk menyelamatkan~
ny a. Dan inilah alat-alat un tuk ·mem banaunnya kern bali Hu telah
terdapa t di sam ping mereka, menunggu tangan dan tekad mereka.

Kisahnya~

ia mempunyaj kebun yang amat lua.s. Pada suatu hari
seorang Janda miskin masuk ke dalam kebunnya itu, untuk memungut jerami-jeram i yang tercecer, lalu ia tertidur di kebun it1.1.
Boa:z. jatuh cig!a kepada janda itu, lalu rnemuaskan haw a nafsunya,
dengan '"mengeksploitir kemiskinannya, keperluannya, keasingannya dan kese.ndiriannya. Kemudian ia dapat berzina dengannya. Ia merasa amat bangga dengan hal ini karena wanita itu
bukan seorang wanita Yahudi, tetapj seorang wanita Arab dari
keluarga Kan 'an.
Kisah !l~z. ini dapat dibaca dalan1 buku Ruth (Bab 1\1 3 . 4)
dan buku Raja-Raja (Bah 7), buku Hari-Hari Pertama (Bab 3),
buku Hari-Hari Kedua ( Bab 3 ). Juga dalam bab pert run a lnjil
~
Matiust dan bab ketiga lnjil Lukas.

--

Jakin

1

A l t ar
Altar~

a tau temp at sesajian penyem belihan., adaJah nama
yang mereka pakai untuk suatu me.Ja antara dua buah tonggak
kuil yang sama dengan altar, atau tempat sesajian atau sembeliha~ Yahudi. Kedua tonggak itu adalah tonggak !!J<...int yaitu
nama dua orang tokoh yang amat terkemuka dalam sejarah Ya-

1\-leja Sulaiman

hudi.

Meja Su1aiman, yaitu meja utama yang dipakai kepala di

Bo'az.

-

Boaz ini adaJah kata-kata rahasia tingkat pertama, di mana
saudara-saudara ses.ama Free~rason berganti·ganti mengejanyal
yang s.atu me-nyebut satu huruf lalu yang 'ain satu huruf dan
demikianlah seterusnya. Jadi yang pertama menyebut B, yang
kedua menjaw.ab 0~ yang pertatna menyebut A dan yang kedua
menyebut Z~ lalu sete1ah itu keduanya bersama-sama menyebut
Boaz.
Boaz ini, seperti tersebut dalam Perjanjian Lamat adaJah
sa!.,_ah , seorang nenek SuJaimap a.s.~ y.aitu nene.knya yang ketiga.
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Jakin itu ada1ah kata-kata rahasia untuk tingkat kedua, di
mana saudarapsaudard sesama anggota Freemasonry mengucapkannya sama dengan cara yang telah kami kemukakan di atas.
Jakin ini dlsebu t juga Yakin, atau Yikin~ atau Jikin. !ni adalah
nama cucu Ya"'_g_ub a.s., dari anaknya Syam'un. Ceritanya terdapat dalam. 6uku Kejadian (Bab 46), buku Keluaran (Bab 6), buku
Bitangan (Bab 26 ), buku Raja-Raja Pert am a (Bah 7), buku Hari~
Hari Pertama (Bab 9 dan 24), buku Hari-Hari Kedua (Bah 3)
dan buku Nehemiah {Bab 11 ).

tempat utama dalam sid.ang. Apakah arti yang dikandungnya'?
Di sam ping itu terdapat pu Ia tanda-tanda rahasia Jajn yang
menunjukkan r~atnya ~!ll,tngan antara Fr.~ma:tonry dan agama
Yah!ldi. Siapa yang ingin m~Jnpcrdalamnya} dapat rnembaca·

.

nya.
Ungkapan ,,Garis Keturunan Bebas,. Sejarah Hidup Baikn

Ungkapan yang berbunyi "garis keturuwn ~bas, s~jarah
hidup baik', adalah sifat yang diberikan oleh ketua yang mulia

....
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kepada setiap orang yang ma!!.uk menjadi am;gota Freemasonry,
sete1ah berakhimya upac.ara penerimaan.
----ungkapan ini mengandu ng pengertian bahwa setiap 0 rang
yang berada di luar kuil tidak bebas garis keturunannya dan
tidak baik sejarah1iidupnya~ yaitu garis keturunannya diragukan~
demikian pula sejarah hidup dan tingkah lakunya.
Dengan kata Jain 1 hanya anak-anak kahilah~ yaitu anggotaanggota Freemasonry sajalaht orang-orang yang bebas garis keturunannya dan baik scjarah hldupnya. Mereka adalah sckJ!mpulan
m!nusia J:!ilihan~ sekelompok manusia U_!!.~.d yang berbeda dari
manus.ia lain_ Sedangkan orang yang lain dari mereka., bukan
bcgitu keadaannya.
Itulah pandan~an keangkuh.!!_n Yahudi, yang te1ah menjadikan oran.g-ogng Y}udLmeri;a sebagai bangsa pilihan di antara
bapgsa-bangsa di atas dunia Mereka adalah di atas _semua manu,!iJ. Orang-{)rang lain berada di bawah merekat ka1au tidak akan
dikatakan bahwa mereka itu sama dengan binatang atau bendabs_da mati saja. ltuJah logika yang terdapat dalam Talmud. n

-

Kitab Suci Hanya Taurat. Tuhan Hanya Tuhan Bani lsrail
Pada tingkat ke-18 lnjil dan Al Qur-an telah tidak discbut
tagi. Pad a tingkat ke-3 2~ setelah upacara kenaikan tingka~ terjadilah dialog sebagai heriku t :
Soal
; Dengan apa saud:ara bersumpah?
Jawab
: Dengan Taurat.
S
: Saudara tabu buku-buku suci Jain?
1) Talmud ada.lab turn-p\ilan dAti ke~.h.uuhan pe:ncb:pat-pendapat dan fatwa.fatwa yang
dlikeluub.n oleh pCBdct.a..pcndeta (nbbi) tWting&i ~i. Butu in.ilab Yaftl d~
pe:rapsi orang-~uang Y:lh\ldi, bu.bn Tiiiiat. Na$k:r.h iengk•pnya hanya letdap:..t <blam bahasa Anmaic._yaitu baha!a Ya.n& m~:xt:k.a
gunakan ir:etika meouli$nyt d1 pembuangan Babilonia. Kauudian orang Yahudi
mengunabn ba.hast.lbrmi.
Talmud Ba.bilooia iw mcnc..p:ai 36 jilid~ Sedmg.k.a.n Tahnud Pale1.tina ddak s:nnpai

:!iepc:iCllf'al dui TabnutJ Babilonia..
Terjemahan yang terdap~~t dalam bahasa *Sing se:ng~p d.ibu;It tichk lengb.p, kala\a
pan 11bbi Vahucti itu tidal: menwu ~ua ba£ia,nnyL Ada b~-~- yang m~m
n angpp rah:l3ia. m~b bqian ini lidak lilitu~ tebpi di11fal ~ja dabm ~•a~ :agar
Of¥1..8 bin ja!lpn mengct.hu.iay~ Tc:{jem:ahan Tabnud yaug mdah dap~l iUll dalam
bihua Prancis tebh meMapai 35 jilid.
lihat;Je.u de Pa~ ~ /.L Tdonud df! &Jbilitm 1900.

76

J

: Ya, ada lnJU. ada al Qur-an. Kedua buku ini

s

:

j

:

s

~

J

s

~

J

adalah milik sekeJompok manusia yang sudah
keluar dari irnan dan dari ummat manusia.
Saya percaya bahwa Muhammad dan Al Masih
ada1ah dua orang musuh terbesar darfkeper~
cayaan ki ta.
EA:L
Apakah saudara beriman kepada kerlua orang
itu?
Tidak. Saya a berJman _kef!:d!l.. Taurat Sei.fl, yaitu
kitab yang benar teJah drtUrunkan 'etiada Musa.
Bagahnana pendapat saudara tentang agama
Islam dan Kristent!
Agama Kristen meng.a mbil ~arannya dari
Taurat~ se<f'angkan agama Islam mengambil
aj'iiinnya. dad Taurat dan lnjil.-Manakalt yang leoih baik, yang asJi atau cabangcabangnya?
Tentu saja Y!!)s.,as1i yang 1ebih baik.

Di da1am kuil un tuk tingkatan ini terdapat dJ.!a buab P!Ltung,.
yaitu patung ~dan patung~ Lalu kepada si pemohon
itu ditanyakan :

Percaya Kepada Musa dan Haron Saja

s ..
1

s ...
J ..
s

J

Siapa ini?
JniMusa.
Yang itu siapa?

+

ltuHarun.
Apakah saud.ara percaya kepad.a yang Jain daripada
kedua orang in.i ?
Tidak!
4._.

Nabi·Nabi Selain ~tusa dan Harun Dikutuk

S : Jadl saudara berlrewajiban mengutuk yang lain dari
keduanya. Sedang kedua orang itu (lsa dan Muhammad)
datang setelah Musa.
J ~ Benar! Say a mengutuk kedua orang J tut Is a dan Mu-

-
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haanmad. Saya amat benci kepada keduanya. Saya
seJalu mengulang-ulang kutukan saya. Saya mendum
kaki Musa dan Harun.
S ; Siapa Tuhan saudara ?
J ; Tuhan lsrail, yang menolong hirail.. 1l

Dalan1 upacara pe.ngucapan sumpah tingkat Perjanjian Kera·
jaan (Kontrak Royal) yang terdapat di atas tingkat ke-33, maka
di dalrun kuil dikibarkan bendera-bendera kabilah yang dua
be las.

Setelah upacara itu, sj p,emphon berdiri ~ flu.}gl
Perjantian Lama empat kali, n1embuka selubung matanya, de·

ngan tnembaca bagian pertarna dari Buku Kejadian. Kemudian
ia turun ke ruang hawah yang amat gelap, dengan merangkak.
Kemudian ia keluar dari tempat yang gelap itu membawa Buku
Perjanjian Lama, dengan membacakan. bagian-bagian terte.ntu
dari B1!!£u_ Contoh-con~oh, Bu.k!l BiJangan dan BJ:!!s,U Z'!karia.
Seringkali ketua menu tup pem bicar.aannya di sekeliling
kuil dengan doa
....-. sebagai berikut ;

"Hai 1"uhan kamH Tu!!.an Bani lsr...PU Limpahilah ~~ah i}li
de-ngan lindungan-Mu. lnilah rum;h yang akan dik):!ususkan ontuk
1nenyesn bah-Mu!
'A!

Mereka n1engatakan balnva rah.asia-rahasia tingkat ini turon
bersama Tuhan Bani lsrail densan wooyuy

---

~ama resmi dar~ m~zh!_b Yah!!di, atau mazhab Kabb,tla 1)" yang
tidak pemah d1banlatt olen suatu bahml f\ijuk'an k'eagan1a an

Yahudi, baik dahulu maupun sekarang.,2>
Kebatinan
Kebatinan adalah salah satu bukti yang menunjukkan adan.ya
hubung~ yang am at .erat an tara Freemasonry dan agama Yahudi.
Karena 1tu m~ka seuap pem bicaraan mengenai Freemasonry dan
agama YahudL, dapat herupa tanda-tanda rahasla, dapat pula dalarn bentuk an~:ka-angka. Kalau hal itu diiakukan bukan dengan
tanda-tanda atau angka..angka, maka apa yang di luar, bukanlah
sesuatu yang benar..benar dimaksud. Karena yang benar.itu adalah
yang batin, bukan yang lahir. Yang batin ini hanya dapat diketahui
oleh seorang Yahudi, masing-masingnya dapat mengetahuinya se~
suai dengan tingkat dan statusnya.
Tanda-tanda Rahasia
Mengenai tanda-tanda rahasia! penutis buku SejOJah Freemas~nry ~Londont l 81 5) mengataiCan bahwa tanda-tanda itu terambll dan tanda-t~da yang terdapat dalam buku Kabbala.

·

Ang.ka-Angka
Sedangkan angka-a.&lika maka buku Bunga·Bungo. (Zohar)
dengan segala .. teka..t:kinya. dan tanda-tanda rahasj,anya~ tidak
akan dapat drpallam1 se1am dengan meninjau kembali angka..
1

......

1) Kabb~, }·an~ juga sec an .sal3h ka&ng-kad.;mg d~bu t Kabola. adalah suatu te.ol ~d

~tau .~,. kgnanan

Kerahasiaan
Kerahasiaan yang amat kcterJaluan itu yang terdapat dalaJn

raha.•ua Yahudi yang tertua yang pemah terdapat dl k:rl~
jan~a :m .~aliudL k.aifGta!lya 1erlm_\bil dari kosabta "al-Qabil" yang berar1i •tpe.
net:Lmaan • dan dalam hal mi berarti bahwa para pendels tel!ah menerirn~ k:;na-k:ata
Th~~ mereb ·nt~~·, dan ba!lw_a l'u'l\il.fL 'el:da mencrima kata2 mcrck3_ Densan

organisasi Freemasonry mernberikan petunjuk kepada kita bahwa
ia mempunyai hubungan keturunan yang kuat dengan Y~udi.

llU bera.rts ajsnn atau syari'at, atau pr:r$=}'aratan p~main~
t~ba1·bahk anur:1 ~hi!' d_~n!an para pernuk.a. a~a (yaitu P:i'ri;wi;:~n).Pinamak:m·
~):a T~011 den~ ,'!!!.anuan ~a·· men..clngatkan kembali ~kan usul-u~l perjan·
JUtn yang te1ah. c!r:&dakifi, :mtara; To han d~n para pi!nukaag:ma pad a mila-man yang

adalah suatu pengetahuan rabasia tentang tradisi. la merupakan

llklu, sc]2glum JUalilh NabL lbrilhim

"Sehabnya adahlli"Karena ag~Y!!lUCTI pada hakikatnya

begttu

m~ka kata~ata

a.,,_

·

Kaidab-kilidah .l'o~ok KabbaLi ini t~rdapat dalam lcitab Az ZllhU'I' Yatl! akan kita

bic:;llulc:m nann. (Lihat h31 so, cctalcan k:1ki 1)

-

1) DiAlogini dap:u dib:.tta dalam bukuH.a£.kcJt frrgmqroaP'}', h.-42 • 45
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2) A. Die~ dalam bukunya Kabbalac 1'h~ Holy •. bal S.
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angka matematika yang terdapat daJam buku Anak Kuci (Mafatih).l)
Freemasonry Mempunyai Lahir dan Batin: Demikian Pula ~t
Bahwa Freemasonry mempunyai segi lahir dan segi batin,
dapat kita ketahui dari orang-orang Yahudi. Di kalangan mereka,
buku Taurat mempunyai segi l~r yang amat berbeda dibandingkan dengan seg! batinnya. -segi batin ini hanya dapat dipahami
oleh pemuka·pemuka agama yang telah menghafa1 di luar kepala
teks ''perjanjian ~~yang asli dan lama.
-

Agama Yahudi adalah Agmna Datin
Aganza Yahudt yang sesungguhnya ada/ah agama batin
yang tidak dapat diketahui hakikatnya bahkan oieh para peng-

ikutnya sendirL Agama Yahudi adalah suatu sikap teologis yang
kemosykiJannya hanya dapat diuraikan oleh ~ para pemuka
1) BukU Bunga-bu.ngtJ (Zohar) dituUs oleh Hakham Agung Aqbah bin Yusuf, Ketua Aka~
demi Tertinggl Vahudi lnternasiona.l <•tau Sanhain dalam bahas.a Yun~ at..u
b&h~a lbrani yans terambil dati YuniUli).
Dahm b-U.ku ini terdapat primip-prinsip das:uKabbe1a. yaitu ~
1) RahiLSia Tuhan {khu.sua unruk orans Yahudi)
l) lluminali Tuhan <yaltu bahasa percaJc.apa.n d~nge.n Thhan)
3) Ekonomi l:angh.
4 C.n monciptakan clan mengadAkan manud.a.
S) Tekntk Tuh.e.n d.an Pro.ses Makhlu k.
6) a.gahnana Tuhan meniikutscrtakan pmdet:a Yahudi dlll.:un p~tahUllliN.
1) Status malaikat dan status Tunan..
8) Pungsi setan.
.
9) Mendirikan jiwa di tu.buh 1 dan eua menghubunji dan rue.rnpcng~~ jlWQ,.
10) Menghub1.1ngkm materi d~:ng;&n jlwa (111ta\l an tara flsika.dan m.~ta.fts•kl). Ini ad~lh
d.fat Tuhan, totapi dllcet.ahul oleh pemben.t·pmlb<eur ~ndeta Yahudl.
11) Sta.tus jiwa ~-e belah mad.
12} Cua mem bangJdtkan OtanJ m ati dengan memponauuhl jiwany&..
ll} Cara monggY.nakan jlwa manasia ch.J.am kehldupan dun.ia.
Semu111 prln!ip ini hanya dhamp&ika.n :$-eCua lh.an dari para Hakham (pen-deti. YlhudJI)
mub.l darl sennglll1 Babilonla. nrop.ai kedatangnn Hakharn Aqbah dm dltullsksnya
di.la.m buku Zohal'. Dikttakan ole.b ~ondekiawan Yahudl Yal\8 roasuk Krilten. s.lo·
mon Mul\"k., dillmn bukunya Lingkungtur. Filta{ar. buku W lebih tua d!ld T&Urat dan
Talmud, ku1:1nl ~dull! bUku itu clitull.s ldra·kirl 3OOG tahu n &e tel11.h mas:& Ibrahim.
a tau serlbu tahun dan mungkin l~bilt d.a.rl me.sa Muu dii1 Harun.
BukuZoJuzr inl dlp.:muhi banyu kau...Uu dan tand~t-tand.a tahali• yan1 sukar. aohingga tJdak mungkin dib~c.a orang yang tidak mempu.nyai bu.ku ~nd Zolurr.

ilrnu agama, Dalnm bagian 3, Buku V ~ dari terjemahan bahasa

Prancis Buku Zohar (hai.3 78) dapat kita baca sebagai berikut :
*HMendapat kutukJah orang-orang yang mengatakan bahwa
tulisan·tulisan T,£Uat rnengandung pengertian yang tidak dimaksudkan o1eh kata·kata yang terdapa t di dalarnnya. Katakata itu tidak lain dadpada perkataan lahir yang bersifat kulit

saja. Di bawahnya terdapat pengertian--pengertian yang hanya
dipahami oleh orang-orang yang sanggup n1eJakukannya. Sebabnya adaJah karena i1mu pen%-tahuannya dan anak kuncinya
hanya terdapat pada para imam yang langsung berhubungan
d~_g;an Tuhan. ~fereka yang nie1l]aga sern ua rahasiany a:r
Ba:Iikan nawa 1u/.lan. di kalangan orang-orang Yahudi tidak
tnungkin diketoltui oleh umlun dari bangsa pilihan itu sendirL
T.!!ll.!.n itu bukanlah ~'Yehovah ,, scperti disangka oleh banyak

orang; tetapi la juga mempunyai nama lain yang hanya dihafaJ
oleh para p~~ !a!ma yang berasal dari keturunan orangorang pertama yang telah menerirna "perjan~" ~mun Tl.ljlan
yang telah mereka pilih sendiri dari sekian banyak Tuhan yang
te1ah berhu bungan dengan seluruh kabilah datl bangsa-bangsa
yang lalu_
Pcmahatnan Rahasia Yahudi dan Freemasonry Sebanding dengan
Tingkal

Rahasia.rahasia agama Yahudi hanya dapat diketahui oleh
s~orang 1>enwka ag~a sesuai dengan tim:._ka.tnya di jenjang pew
lapisan sosialnya itu. Demiklan pula keadaannya dengan Freemasonry. Setiap kali seorang anggotanya naik tingkat, maka ber·
tambah pulalah pengetahuannya sedikit tentang tanda-tanda
dan ungkapan·ungkapan rahasianya, sesuai' dengan til~g kat yatJg
telah dic.apainya.
Buku
Zohar itu dipenuhi oleh banyak kata~kata dan tanda._
an
tanda rahasia yang sukar., sehingga atnat mustahillah membacanya bagi orang yang tidak n1cmpunyai buku Kurui Zohar. Buku
kunci ini disusun oleh Hakham Aqhah fun r··usuft yang disarnbungnya pula dengan Kamus Ta(sir. Kcduanya ini merupakan
lampiran buku Zohar, karena tanpa kedua Jampiran ini, buku

-

Zohar tidak

Dalam bahasa lbrani .buku kunci itu herjudul Sepher YetziJ·rah dan dalam bahasa Jnggris menjadj Book of.f--orrnarion.
•
-
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nlu ngkin dapat dibaca.
--

>

p
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Teks-Tck.'i Yang Mendukung Hu bungan Freema§onry dcngan

Agama Yahudi

Pcndnpllt Encyclopaedia Yahudi Eropa

Setelal1 semuanya itu:Jo jika masih ada orang yang mer~1sa
ragu mengenai hubungan an tara Freemasonry dan pemikiran
agrun{l Yahudi, maka di sini dike1nu kakan .bukt i-bukti v a11g tneQ_1~
perkuat kebenaran hubungan ini.

~'~etjap .majelis Freemasonry harus mengambil bentuk Ku[t
: ~~UJ. .s~ hap ke tu a tn aje.li:1 hams In e rupakan R"'a y ahu d i.
Sc!!!~p .dln or~ng Freemason harus men1pakan per~OJlifikasi

--

Pendapat Al·Khury

Anggo ta

Freemason~

dan

1rt~:hv idu

Pendapat

Abdul Halim Ilyas ai--Khu!'Y dalam

bukunya menu lis sebagai beriku t :
''Freemasonry d a1am lubuk hatinya bersa.rang pernikit311
Israeli. DalJm sejJrah,. trad isi rl an kode-kode rahasiany a dan
dalaJn sen1ua rahasjanya jeJas tan\pak dongeng-dongenz Y ahudi
y.ang mereka sucikan .. Ia adalah bersi/al Yahudi dn.n bersuinber
hanya dari sumber Yahudi saja. ''{haL 11}
Di bagian lain ia menulis ~
''Freemasonry mengandung ciri keyahudianj dan terdapat
k~waan Yahudi dalanl segala gtrak.getiknya~ la bekerja~ baik
dengan diilhami o1eh anggota-anggotanya maupun tidak, untuk
menanamkan jiwa keyahudian. di kalangan para pengikutnya~

dan mcnghidupkan kemhal] cita-cita Zion untuk membangun
--...
**
•
kemball Ku.U Sulai~nan. '" (h. 13)
Di bagian lain dapat pula kita baca tuJisan beri.k ut :
''Freem.asonry Kerajaan (Roya1) ~ prinsipnya~ ajarannya.

lt1hasi.a

Y ahudi. ,,

majaJah

ln1ernasiollal

untuk

Organi!Sa.~i~Or~'lnisasi

~ kh~mya kHa dapati puJa Maja/ah lnternasional untuk
Orgatu.~·asi-OI'{_anisa.r;i Rghasia~ d..i n1ana dapat kj ta ~enlui suatu
ungkapan bam ,.,~en~ahudjan Freern ason~'\ yang berarti setiap
':rang h~s Ole ntad1 Yahuqj dttJu, sebeJum masuk ke dal am
1.. rce mason~'~ h
.
Se.telah semua yang kami. ken1ukakan di at as, nlasih ada
JUgalah orang. yang berpikiran jernih meragukan hubungan an1ara
agama Yahud1 dan gerakan Freem a.sonry'?
Freemasonry Bangga Dengan Keyahndiannya

Bagaimnna orang akan ragu, karcnLI Freen1asonry du sendiri
tnerasa bangga de!!lan kevahudia!Wya itu. 2}

~eluruhnya

bertujuan untuk
menguduskw.-ap~ yang t~rdapa[ d.alam Tauratj dan membangun
kem"G"aH Kuil Sulaiman, dan menafsirkan ~umus-rumusnya rnenurut kehendak selera mereka~'. (hal 38).
tingkat-tingkatnya dan tujuannya,

Pendapa t E ncu cI op aedia Yahu di

Da ram Encyclopaedia Yahudi di bawah kata·kata

''Free~

masonry te rtu lis ka ta-ka ta beriku t :
nBa.hasa teknis, lam bang-lam bang} tanda~tanda rahasia dan
upacara-upacaranya~ seluruhnya hersifat Yahudi. Jl'
Demikian pula dala.m Encyc/opa.e·dia Freemasonry Eropa
yang dicetak di Philadelphia tahun 1906, dapat kita baca ka·
H

lima t-katimat berikut .:

I ) K4mut Fnemoronl")', h a1 149 _

l) ~)illam bu~-u Ydhud/ ~an f!'~""tt!fflQSOn~ dll!ropa. 1725- !939, y~nt di 1ulis old1 hck
Ka~. guru be-.sa.r Unr.:-er!;.H:a_s. Jbr.anl, d illl yang s.p~li~:tsinya ad:a:lah m~m ~rik.an
l<u ha.h ten l:a.n~ F r~o;:;m.uomy. d.apa l tit a ptrha ti bn b:luv11 ·F rtena~~.ln r~· t id~.k pc 1n 4Lh
m~nyem bunyi.k~ hu hu n~<W1~1 u bu ag;~nny:a deng~ ll!BJT'II~ Y ahu dl, a [;:~U mt!!t'l;~m buflYlkan krtyahud•armya: ~lilJTia du a :al'i.a.d ~J:ar::ii:u~y :11 j c-u.

nu ku lni mu ~:i -muhl. ~i_1ulis dalam bah~s~ I brani. k..mu di :.m di l-ctjemah ki31l kc d:i.ll&.m
oohas.a. lrl&,'Tt.s dan dii~r k.an ole-h U.nM!o;itas H :;t.!"VLU"d talutn l 9 71.
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FREEI\IASONRY DAN AGAllA KRISTEN

dari bennacam-macam agama dan goJongan masu k ke dalamnya,
di mana di antara mereka terdapat huhungan-hubungan rahasia

Freemasonry dan Agaana Kristen
Sikap Freemasonry terhad ap agama M.asehi dapat di.simpuJ ..
_
kan dalam satu kalimat saja: Freentasonry menganggap ,._.-=,_
lsa_ _alM~ s~ba~Ll!!!~L..~ari seg~~ngan m_~u~~ te1ah MIU~J
darJ_qpap. I~ berhak untuk diktilUk. AJ!r.ao__yani(lifia~ya
~alah tidak benar dan I!WlY-esatkan.
lni tentulah suatu pendapat yang amat keterlaluan. Karena
itu kewajiban gereja yang pertama adalah bangkit untuk mempertahankan agama yang merupakan k~wajihannya untuk nlen-

jaganya.
~.!;Ja rang

Gerakan Katolik

Free1nasonry

Katoli k tela it tnengrunr~nlkan perang
terhaclap FreemasotJry. Paus telah mengelu arkan sejumlah per·
aturan, yang schagian daripadanya akan kita nukilkan di sini,
karena dari peraturan-peraturan dan putusan-putusan itu kita
dapat mengetahui hakikat Freemasonry dan sekaligus merupakan gantbaran yang sesungguhnya dari prinsip-prinsipnya.
Karena itu Geteja.

Dckrit Paus Pertanta Th .. 1738 Yan~ Melarang
Freemasonry
$
----.
r='

I

-

Paus Clement XJ I ( J 730-1741) telah mengeluarkan uekrit
pertama mengenai Freemasonry ini. l> Di dalam dckrit ini Paus
telah mengajak ke.pada se.mua kardinal untuk menghadiri suatu
1} KQmu.s FTeernawnry. hal. 112. Dr. Zu 'bi jut;a mtn}~lJ.ut'kan b:ahwa PauR P::t~lu.~
Lr.:lu is XV tahun 1737 tclah u;.e:n.ge Lu atkan sc:bu ah d&:• 11 menc:n tan~ f reerna.sonry.
lui mcrupakan suatu kealp~n karcna paus pada nat iLU ada:.tl' (lancnt .. 5qleni ~er
lah. :sen· a k.c=m ukakan.
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konpercnsi yang diadakan tanggaJ 28 April J738 untuk rncmpeJnjnri Freemasonry. Setelah konperensi itu berakhir dikeluarkan1ah dekrit berikut :
.. Kami telah mendapat berita ten tang telah dibentu knya
organisasi-organisasi rahasia dengan nama Freemason, dan juga
nama-nan1a lain yang mirip dengan itu. l)erkumpulan-perkumpulan ini semakin hari semakin bertambah n1eluas dan berkembang. Salah satu cirinya adalah bahwa banyak orang-orang besar

yang amat gelap. Cukuplah jika kami mengcluarkan kesaksian
baln11a pertemuan ..pertemuan rahasianya ihl diadakan untu k
maksud-maksud jahat dan bukan untuk kebaiklln. Organisasi
organisasi ini benci kepada cahaya.
Kalau kami p ikirkan babaya-bahay a besar yang telah ditim·
bulkan organisasi-organisasi itu pantas menimbulkan kekhawatiran
oaik untuk perdamaian kerajaan maupun untuk keselamatan
jiwa.
Setelah memperhatikan pend apat saudara-saudara kami
para kardinal, maka dengan pengetahuan karni sepenuhnya dan
dcngan sepenuh kekuasaan yang ada pada kami! kami menjatuhkan hukuman bah,va organisasi-organisasi dan perkumpulanperkurnpulan yang dikenal dengan nama Freemason harus dikutuk dan dihilangkan. Karena itu ka1ni mengutuk tlan mengecamnya dengan am at sangat, dengan kekuata.n dekrit ini yang
kami harapkan dapat be.rlaku untuk selama-lamanya. ''
Dekrit Paus 111. J 751 Yang 1.telarang
Frectn~onry
;- ...

Tanggal 18 Mei 17 51, Paus Benedictus XIV nlengeluarkan sebuah pengumuman di mana ia meuyokong pengumun1an
yang telah dikeluarkan oleh Paus yang Jalu, didukungnya sepenuhnya~ lalu ditam bahkannya hal-hal yang berikut :
Seba b-sebab Pelarangan

"Kami mendukung putusan yang telah dijatuhkan terhadap golongan·golongan Freemasonry. Hal ini kami lakukan karena
beberapa scbab.
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Pertama. perkumpulan-perkumpu]an 1n1 berangg__o. .takan
orang..orang dari setia agarna dan sekte. Dari kenyataan ini dapat
diambil alasan ba twa percapw:ur-adukan seperti jni pasti akan
menimbulkan akibat yang tidak baik terhadap iman Katolik.
Kcdua~
anggota-anggota perkumpulan itu n1engadakan
petianjjan yang a mat berat di kalangan mereka untuk merahasiakan san1a sekali segala sesuatu yang berlangsung di majelismajelis mereka~ sehingga terjadilah di kalangan mereka apa yang
diceritakan oleh penulis Romawi tentang Sisil~s Natlis mcngenai

bebcrapa keadaannya, di mana dikatakannya : Hal-hal Y!lng b.aik
itu ingin berkembang dan n1endapatkan ketenaran. Sedangkan
hal-hal yang Udak baik selalu bersem bunyi di belakang tabir-ta·
bir pelindung dan di da]am kegelapan.
Ke.tiga, orang-orang yang n1enjadi anggota dalam perkumpulan-pmumpulan ini 1nengikat diri dengan sumpah yatlg berat ..
berat detni n1emelihara rahasja rnereka.. seakan-akan orang boleh
berdian1 diri mengenai rahasia yang merugikan kepentingan negara a tau agama. Jika para pcmuka agama memin tanya untuk
me.n1bukakan rahasia itu, maka ia akan keberatan me1akukannya dengan alasan bahwa ia telah berianji dan Qersumpah,. walaupun janji dan sumpahnya itu ti'dak benar.-Keel];.Pat, negara yang beradab serta pimpinan gereja d alan1
setiap genera~i telah sepakal u ntuk mem bu bark an semua organisasi rahasia yang tidak tern.tur,. karena desas-desus dan kejahatannya yang amat he bat, lelah cukup dikenal.
Ke.l!!!Ja~ hakikat perk1.lmpulan-perkunlpu1an Freemasonry
ini telah terbuka di banyak ne.gara, dan para anggotanya telah
disingkirkan.
Keenam~ orang-orang yang berpribadi mulia dan mempunyai
hikmah 'kebijaksanaan telah sepakat untuk menyatakan bahwa
)

-

organisasi-organisasi ini tidak jda kebaikan._nya sama sckali karena
setiap orang yang masukke dalamnya s.elaJu mendcrita ~ni-~ta
an dan kerendahan martabat. '~

--

Paus l\tcJnenmgi Freemasonry dan MeJaraJlg
rtlenjadi Anggotanya
·Kemudian Paus Pius ke-7 juga telah menyatakan perang
terhadap Freemasonry, dan n1engecam dengan he bat sekali se-
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tiap orang yang men\:en1plu ngkctn dirinya ke dalam tata caranya,
dan ia melara!J8, keras untrlk menjadi anggolaJtYa.

-

PengumuJnan Paus TI1. 1828
Paus Leo XII tanggal 12 Maret I 828 telah mengeluarkan
sebuah pengumutnan yang n1enyatakan bahwa ia tidak mempunyai hubungan apa·apa dengan Freemasonry. Ia juga menegaskan bahwa Ol"ganisasi-organisasi inilah yang telah mengobarkan

api kekacauan di be.nua Eropa.
Antara lain ia menyatakan :
"Ucapa.n kami ini bukanlah dugaa.n yang tidak terbukti.
Buku·buku yang mereka tulis memberikan kesaksian yang mem·

beratkan anereka. Mereka menghancurkan dasar persatuan n1a·
nusia. Perk'"Umpulan ini lidak menghormati agama dan tidak
patuh kepa.da yang berkuasa. Mereka dengan terus terang me-

nyatakan bahwa n1ereka mengiku H athelsme dan mat~ial~me. /
Mcreka tidak saja tnengingkari teolog{Vesus Kristus~ tetapi malah
mengingkari ada.n.ya Tullan itu sendiri. Kami telah berhasil mcnge-

tahui peraturan-peraturan dan undang-undang rahasianya, dan
sen1uanya itu amat serasi dan sejalan dengan prinsip-prinsipnya yang n1emalukan.

Dekrit Paus Th. J 86 5 Memberikan lnfonnasi Baru Yaitu
bungannya Yang Jelas Dengan Y~di
~

..!!!'-

-

~

Paus Pius IX telah menge.luarkan sebuah dekrit ta.hun ( 865
di mana ia menyatakan bahwa ia mendukung dekrit-dckrit yang
terdahulu. Lalu ditam bahkan suatu infonnasi banl~ sebagai berikut .:,
uSalah satu tujuan Freemasonry :yang paling menonjol adalah mcnghancurkan gereja, baik kekuasaan keagamaannya maupun
kekuasaan duniawinya, menentang syari"'at-syari,at dan me-nyebarlu uskan kebinasaan. Selanju tnya ia bertujuan untuk Jnenghancurkan scluruh agruna~ sehingga satu-satunya agatn a yang rn ::~silt ting-

gal nanti adalah a gam a Yahudi saja."
Hasil Dekrit-Dekrit Paus Adakdt Dilarangnya Freemasonry:
Dan Keirnanannya Diragukan

----

----

~

Sebagai ak.ihat dari semua dekrit Paus yang datang berturut-
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c/

tuna dari abad ke abad:t maka gereja Katolik telah mengcluarkan
putusan ekskomunikasi dan pelarangan terhndap semu.a orang
hlasehi yang meneritna menjadi anggota Freernasonry. Gereja
meragukan keimanan setiap orang Freemason, sekalipun ia telah menari.k diri dari majetisnya. Gereja tetap berpegang kcpada
putusan-putusannya ini sampai tahun I950~an. Setelah tahuntahun itu arahnya mu lai beru bah, dan tujuannya mu lai berbeda~
sebagai akibat dari tim bulnya be bcrapa faktor yang akan kita

kemukakan nanti.
Pendapat Kardinal Prancis Bahwn Derdialob dengan Free!nasonry dan Komunisme Sam a Dengan
_eijffi @an

ilerawinr

DaJam kesempatan ini, kami rnerasa berkewajiban untuk
mengemukakan pentlapat Kardinal Prancis !'¥1arciel Lifive.r :
HKita tidak dapat berdialog dengan Freemasonry~ juga
tidak mungkin dengan Komunisme, karena dialog dengan setan
itu tidak mungkin dilakukan."' n
Sikap Gereja Timur &1n1a Dengan Gereja Katolik
Demikianlah sikapnya Gereja
sikap Gereja Ti1nur?

Barat. Bagaimana pulakah

Sikap Gereja Timur terhadap Freemasonry adalah sama
dengan sikap yang telah diam bil Gereja Barat~ a tau Gereja Katolik.

Di antara dekrit tertua yang pernah dikeluarkan Patriarch
adalah dekrit tahun 1744 yang rnelarang Freen1asonry dan menghadiri majelis-maje lJsnya.
Jawaban Freemasonry Terhadap Gereja

Frcernasonry telah mengctahui sikap yang diam bil gereja
terhadapnya. Lalu bagaimana jawabannya?
Jawa~annya itu adalah suatu jawaban yang sudah pasti
kasar, dipenuhi oleh makar dan ti.E!!....~tt.va~ penuh kckejian dan
i 1 tika d tid ak baik.
1) Kardi.nal ini menentang pu1us3n Eukomenlkal yang. membeba.~kan or~ng-or:mg Yahu·
di dMi d11c:rall ha .r\1-m::tsih.
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Apa Yang Teljadi Dalam Upacara Tingkat 30
Dalan1 upacara tingkat 30, tarnpak di atas n1eja ketua tiga
buah tengkorak, sebagai lam bang dari pem balasan dendam , terhadap @orang. yaitu pemu ka n~ara~ ag~a dan ilm.,.u penge~
tahuan.
Dari kiri ke kanan, tengkorak itu adalah tengkorak R&)a
Prancis Phillippe Le Bel 1) • Paus Cle1nent Y 2) dan Kanse!ir
Prancis von Nugari. J adi ketiganya itu melam bangkan tutup
terhadap negara (mahkota), gereja (mahkota Paus) dan orang-

orang yang berilmu pengetahuan ( kalungan bunga).
Orang-orang inilah yang dianggap bertanggung jawab ter-

hadap penggcysyanga~ oq~an_i:;~i Kuil Ag_ama, 3) dan dihancurkannya tahun 1369 ~)' serta dihukum rnatinya gurunya yang ter·
besar Moulay. Dalam upacara kenaikan tingkat ke tingkat 30,
tutup ket~a tengkorak itu dibukakanA La1u semua orang yang
1) Phillippo le Br:l {1268-1314) menjaci raja Pr~nds: mengsantlkan b3p11knya ~Phi·

!lippt Ill Y~B BcranL l3. tc.luh mr:njalaflkan 'ur.tu pQihik y,1;DS beb:l.t tl:ui P~u~. Kl·
rena itu ja merupa'kan p~nguasa per1zma yang me-nenta.ng i::ek\lasaan dunia"'i gcrgja.

Paus Boniface VDI tel3h mcngcJuarkan bcbr:rapa pu IU,.sn yang mcnentang raja
itu. (Ringkasa.n Kamus lArouue).
2) Clemen V me:njadi Paus dari ti3hun 1305 sampat 1314, ~telah sebelumn}·a menjadi
u..~kup a~ng Bourdr!AU~. b. m~m3ndahlun keduduk:.m p3Us ke leota 1\Vigucm tahun
1309 dan mcmbubarkan organinsi Ka.valeri Kuil untuk mengambil bali ~nt.ara
Phillippe Jc Bc:L (juga dari kamus yang sama).
3) Kava(c:ri Kuil (fempliers) adalah sebuah organisasi beuenjata dan b~rsifat ke:.gamaan
yang didirikan pild9 ta.hun 1119. Pam angg.otanya telab ikul ~rta dalanl beber.apa.
pertcmpuran. \Cl\ll.lm:a di Palestin.11 keUka P~ra.ng Salib. ~fereka berhasil mengumpul·
kan harta kckayaa.n yang banrak jumlft!lhtl}'l, yang m~rcka pinjamk:1n k~pada Paus.
dan RJja-raja.
Empcro:r Phillippe lc Bel. R:aja Prtut(:t$, bcrnl::u untulc: mer:unp:u kd.;;Jy;Jan' organi·
.s.asi itu dan mel em ah kan k ckua tan mereta. Karen.a i ru, ia telab mend::an J ac.ques de
Mo;day. guru kavaleri y3ng terbesaT. dan juga ia tclln menmgkapi scmua anggot:a
ka\tal~ri yang te.rdapat di Praneis. tabun 1307. Sennm or~ng itu dibaw.a ke pengadi·
lant dan dijat\lhi hukuman bakat an tara tahun 1320-1314.
T3hun 1312 !'3UI. Clement V. denl!).an p.erintah r3.h::l$h~ raja Pnmcis, te!a.h mengelua:kan purn.san paus yang rnelarang. o.r,anhas.i itu. (Uhat Kam~,~ Larous~). Tetapi
aneh sekali ba.hwa tuduhan ~·ang dilakukan tcrbadap mcreka .adalah bahwil mer-eka
~..-enderung kcpada. blill11, dan sete13h diperlakukan dengan amu kejam, ~baglan
dad mereka mengakui hal itu.

Vang dim:lksud d(lngan KuU y:rng 4ilambangkan oleh ilrang-oran~ KJVa1eri iflj ad:ahb
Kuil S11laiman. 1Ujtl.an merek.a. adlllah ur~tuk mclindungi orang"r:mg Kristen yang
berkl.mjv.ng kc tempat-tempat suci di .Palc:nma.
4) Dr.Az·Zu'bi mcnyebutkan t:iliun 1737. Baran~k3U ini ad:l.lah ~al:=h cet:l.k. Yang be·
n:n :ublah apa y:.mg k311li kemukakan di

iUilS.
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hadir dalam upacara itu, yang kesemuanya telah rnencapai tingkat 30, bersama dengan ternan-ternan mereka yang banl! semuanya rnembawa pisau yang dicat merah di pinggang mereka. Ketika tutup ket!ga tengkorak itu telah dibuka, pis.au-pisau itu mereka hunus seraya berteriak = "PembaJasan! Pembalasan!'',_
Pada penutup upacar.a semua yang hadir menyatakan tekad
n1ereka untuk berjuang rnencntang ketiga kekuasaan itu. yaitu :
negara, gereja dan ibnu wan.

-

Freemasonry Mentccat Anggota Yang Memuji Paus

FreemasonrY tidak hanya me1akukan itu saja!- bahkan juga
mengancam setiap pengikutnya, terlepas dari tingkat dan status
mereka.., dengan pemecatan! jika mereka memuji-n1uji Paus. Karena
itulah, Pangeran Lucianne, anak paman Emperor Napoleon IH,
te1ah dipecat dari m ajelis karen a ia teJah mengucapkan pidato

yang memuji-muji paus.
.
Sentuanya itu diiakukan ·sehubungan dengan outusan gereja
untuk mengekskomunikasi dan membuang orang-orang Freemason.
Freemasonry 1\lengoyak-ngoyak Agama Kristen

Dengan Perantaraan 4!.!!J_er
Freemasonry telah mengoyak-ngoyak agama Kristen dan
menambah sek.tenya, ketika ada seorang Fre.emason yang sudah
lama menjadi angg.ota kuil~ dan d~-tlam pada itu juga ia menjadi
pe.muka agarna Katolik" mengadakan denominasi Masehi yang
baru, yang kemudjan mempunyai pengikut berjuta-juta orang di
d u nia Ma s.ehi.
Anggota Freemason itu adalah Martin LutherJ yang menyatakan bahwa ia telah memisahkan diri dari Katolik dan mendirikan mazhab Protestan.
\Valaupun apa yang dikatakan orang tcntang gerakan Luther
ini , t~.tapi di dalam batas-batas penelitlan ilmiah
. kita sekarang
ini, hanya akan. rnen1 bicarakan satu n1asaiah Sa.Ja yang n1enurut
pendapat kami mempunyai dan~pak yang sama penting terhadap
agama Kristen dan dalam pemikiran kristiani.
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Luther l\fetnuji Perjanjian L11na llerrentangan Dengan Arah
Gereja
Gereja telah Jne.larang para pengiku tnya

m~m baca

buku

Taurat dan buku-buku Jain yang berhubungan dengannyat selama
be berapa a bad lamanya.
Ketika Luther datang, ·ia rnerenabilitasi buku Perjanjian
Lanuz itu di kalangan orang-orang Kristen, sehingga selaJu dibaca
dan dicetak bersan1a-sama dengan buku Perjanjian ,fJanl, Bibel,
suat.u hal yang telah menyebabkan tersebar luasnya buku Per·
janjian U!ma i(U, rnasuk ke dalam setiap rumah dan setiap gereja.

Akibatnya
Akibat dari praktek ini ialah

~

menyelusupnya penafsiran-penafsiran YahudL ten~ tam a Tal·
mud ke dalam lnjil
(b) n1ewajibkan orang Masehi melaksanakan ajaran-~aran Perjanjian Lama~ seandainya dalam buku Petjanjian Baru tidak
(a)

(c)

ada ajaran yang mclarangnya_
menjadikan orang Kristen merasa bahwa mereka berada di
bawah pengaruh, dan 1nenjadi pcngikut dari Perjanjian
Lamat yang berarti 1nenjadi pengikut orang-orang Yahudi,
yang menjadi pendukung dari Perjanjian Lama itu. 1 )

Apa Yang IIams Di4iadari Kaum f\.fuslitnin

Kita sebagai orang lslan1 berkewajiban untuk menyadari
hakikat ini daJarn hubungan ldta dengan dunia Kristen. Kita
tidak boleh me.lupakannya, walau bagaimanapun bentuknya
dan dalam bid ang apa saja terdapatnya hu bungan itu. Jjka kit a
telah Jnenyadari hal ini dengan sebaik-ha1knyaT n1aka kita dapat

memberikan penafsiran terhadap setiap rnasalah yang kita had:1pi
dalarn lapangan pertarungan kita yang pahit dengan rnusuh kita
orang-orang Yahudi.
Hasil Pertaru ngan F rcemasonry dan Gereja
Inilah garis-garis besar pel'tarungan yang terjadi antara Frc;:em.asonry dan g~reja. Setiap pertarungan t~ntu ada akhirnya.
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Siapak.ah yang

Paus Paulus VI Mem ba tal kan Lnran gan Terhadap Freemasonry

1nenang'~

Lalu d.atangJah Paus. Pau1us. Vl lJ dan membatalkan setiap
pu tu san y ang teJ aJ1 di bua.t oleh p au s.-p aus yang lam a~ DaJ am
bulan Juli tahun 196 5, Paus itu telah mengeluarkan suatu perintah yang memberi hak kepada para pendela untuk membatalkan
sernu a pu hlsan gereja yang lalu yang berisi larangan dan ekskomu~
n) k asi bagi se ti ap orang Kristen yang Freem as on.

Se bagai akibat dari Revolusi Pr.ancis dan revolusi-revolusi
lairutya yang berkobar di Eropa:> tennama revolusi kornunls.J
serta pemikiran-pemikiran yang ditim bulkannya, maka masyarakat Kristen menjadi guncang s.endi-sendinya. Nilai-nila[ dan gagarsan~gagasannya tc1ah ter.koyak~koyak.
Gereja Tunduk Kepada Freemasonry

Ka rena i tu maka kegem er lap ~n gerej a tel :a.h mu l ai p ud a r
dalan1 hati nuranl orang Kristen. Kehebatannya dalam jhva t-elah
liada. Hal ini telah memaksa gereja untuk menekurkan kep3Eanya
di depan kebjadaban Freemasonry yang kejam. Terulama karena
gereja teiah menya.ksikan dengan m ata kcpalanya scndiri di se.bagian be.sar penjuru dunia, bagaimana Freemasonry itu telah dapat
mengump uJ ka n orang -orang besar yang mem puny ai p engaruh,
kekuasaan dan kekayaan~ serta orang-orang yang t..en1d a di lapi~an
.atas dalam masyarakat.

Pa us Paulus VI Me nerima A n-ggota-A.nggo ta K.elab Rotary
Lalu se tel ah i tu Pau s i tu se ndiri telah me nerim a sejum Iah
para anggota Kelab Rotary di !tali tahun 1965,. dan me1n beri~
kan p ember ka tan k cp ad a mere ka. Dengan Jem ikian :> maka Paus
itu teJah mela.ng.gar ajaran-'\iaran paus-paus terdahuiu yang menyata.kan bahwa. setiap orang Kristen yang menjadi anggota Kelab
Rotary t maka keimanannya diragukan. Ajaran-ajaran para paus
\

IbranL Da.lam banyak k c:lCm p lt.l n m'I!!Mk.J s.aling bC!l'kirim u c:ap :m ~"G1amat.
Detnikian c.intanya ia ke:pad:. u:tang-otang Yahudi, sarnp:U ia. menent:m~ putus!iill
pem ~.rintah ltaH yang mdar:!U1~ Qr.=l.ng Ita: II k:lv.in deflg3ll wanita-•••;:·anita. Y ahudi
[a bcrp~n d.<!. pat bah wa p\au san .ini ada.l:1't1 ~·:su i1tu pta t\':5:im rang Salah· yang be rd iJSilr·
kan t-e:Qri-tl!.o ri. y;m g bohoog dan berbaha]"'a ". Ia jus a m..::: lanng p.clldda Affi(:rib
Cou.¢.in. K~ tua Parl:a.l Kris•en Amerika., Unluk menyerang QiiUl,I;-Orillng Y:l.hudf..
Ke-cin t3 an ny a kt.pada or:.ng Yahud i ini rebh 5-amP ai ~e tingkat -sed~ ik.iaJJ (l.l pa
.s~hingg:a ia mcra!!ia re.yd orong un n- k mtH'IYt:Iang p t:me.rin tah Itu..ll~ ap 1!1 bil3. jB, m.elfuat
bahWl::L p~erlm:ah l[:uli itu mt!:rt.p:Eu:!.!k:an s.ua01 pumsan yang tid:fk mc.ngu.ntunsk:s:n
Yahudi. ]n~h )!<l:fl.@: tel..ah m~n}·el.'la.bkan Hiller ti-d3..k mau men'li!:rimany:a k.elilc3. ia
b<:rkunju.ng k.;:: kQ!il Rama • .s.c h-:: lilh ia m~ng-c: mm. i b:~.ln\'i! ]):j],lJiS itu k"=tu. rnniifl Vah1Jd.i
d3n <Lmat t:inl3 k<::pad.a oran~ Y:ithudL

Barangkali fak.to:r yang menyebabkan gel'eja mengambil
s.ikap seperti ini adaiah masuknya o.r.ang-orang Freemason dan
orang-orang Yah u di ke dalam Iingku ng an ge rej a dengan me nggunakan berbagai cara dan topeng.

Gereja Tidak Menja wa b Serangan F reemas-u nry

Bertekuk-lututnya gereja ini tampak de.ngan jelas s.ekali
dalan1 diamnya gereja dalam s.eribu bahasa] dal am Jnenghadapi
pulusan-putusan yang t.elah diam bil Freemasonry di Bruss.el
setelah Perang Dunia ll~ yang telah diumumkan ke s.eluruh dunia]
di mana terdap at sua tu p ernya taan perang lerh ad ap ge.rej a~ u s.ahausaha untuk lnengitancurkannya dan menghapuskannya :san1a sekall dari aLam nyata ini. Pada waktu itu yang menjadi paus adalah
I)aus Pius Xll,, menggantikan Paus. Pius XL 1)
1) llmu Wiln E. H.ipp!i dal:am bukll ny·.a &tku SUci UH nr.k Ba~..lJ~ngsa yang Xt~W1,
h ii.L 256. m~nga.l!.k;rn ba1'1 ~:a P'.o.us Pius X.l, yang mtmegang jfl.batan in! d oui t3hun
1922 s:Jmp~i 1939, berasal. dad Sallb Puteri lepman yang Yahudi- I~ s~rn~:njak
d.ui ke~;:il telah ma.~k Gl!rej:J, dan n3.ik mu lai d.arl j111 bat an y illlg rcndah :semp.lt.i m M,
jad.i l::c:palg d.lri 700 juta QZang Ka[olik, b. mempun.yai hubunga.n yang rapat .&~:kaH
d-enga:.n para H~kb.a.m ipend-tila} Ya.bu di di k-Dta Mibn yang mengajar.in~· a b3h 8.!5.1l
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Paus: 1n.i puilll:dl ~-an;g Ieiah membisikkan kcpa.da. pa.~;a: ka.tdinil.l un.tuk mem:ilth Ka.r-

dlr'l.al PnO!!IIi ~tcoosal pcnu,anlinya. k:lr~na i:ll juga pcnduk~n~ YiU"uHIL
•
Tarnv::fk. bahwa para k:ardinal hu t~lah mene.dm:a. nit!iihal p~us,. kaJt:Jlil me:rek~ 1d:ah
mcmilih Kardin:d Pa-c~lli YP'S r..likenal deov•l n.'Lma Pa.U$ Pius XII (1876 -1958).
Ia mcnj:odi p:.u:s. p.-d:. tilhun l9J9. S:alan s.LJ:W p·cmiki:r.o.nJU';) yllflg ;]f(Jat m-en¢njol
adalah ba'hw;~ ia ~~hun 19.SO telah f.i'l(::l\YeJUkan 5lll!l b1 k.ep ercay.aan oar\1 y an;g ~t~
p<:nd~piH b.;l;h'L\-a M~.n'3.!Jl tela:h n4ik 'ke bnpt. d.an unmk irn ia. lelilh m~ngldakan
upa~::ilm kr:agam.1;:m kh.ustu,. yaitu. s-etiap l311.!1:1!lal15 A,gusru! uthp U1.bunnra.
Kev e:rcayaan s:Eper ti ini i.alrir u n tuk pen.:una j.mlin:~ra d al:;un i~jarah 3gam a Krist~: n
{Lih :;-. t b ta -k :11 t:::~ •• An:omp tion .... dalam K.amr.J; Ltuou!!e, [e rb~tl::Ln uhu n l 9 74}.
I)

P3~$ 'PaUhl$ VI d~a:hirkan di lttll Uta:-a d, kr.::tl::l: ~res;ei3. t~un l897. Ll menduduk:i
kursi p:.us mbun 1963. Tilhun 19-65 il tcWl mcmttu:p Synod~ Ekuminik:d 'k-c-2:
y a~ fig tcdah m-~::mu hu tugasnya seme.njaJ:: tahu n 1 %2, y aim p ada rnasa f .iill s: 1oh:n

XX:lll. Dl antata purosan ~iiiLm,s. itu y:ms tcrpenlin.s ild:ilah mc:nyata.k3ll
Ql11l"'8:"'1lr:tll,g Y:!ltu di lid:a.k bc:rS.aLa:h dalam 1-. Ill p-enumpahan d atah Isa ai-.MaJ:n\.

bshw~
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yang terdahulu itu juga mengatakan bahwa para pemuka agatna
Katolik dilarang menghadiri jamuan~jamuan makan yang diadaka.n
oleh Ke1ab Rotary.
Kita Jnerasa he ran sekali dcngan sikap yang baru ini yang
telah diambil paus. Bukankah sikap ini menunjukkan bahwa
paus-paus yang terdahulu, sejak tahun 1738 te1ah melakukan
kesa1ahan besar dan tersesat1 sampai datangnya paus yang baru
in i lalu ia menunjukkan jalan kebenaran dan j aJan yang scmestinya?
Pcndapat seperti ini tidak pernah dikemukakan orang. Yang
benar-benar terjadi ada1ah bahwa Paus Paulus VI karena kecenderunganny a yang am at sangat kepada orang-orang Yahud •~ telah
men gam bil put u san-pu tu san yang telah kam i se bu tkan dl a tas.
Tetapi ini tidak aneh. Orang yang telah rn em bebaskan kaum
Yahudi dari darah Isa aJ-Masih! yang telah melemparkan teksteks buku lnjil yang suci ke belakang dinding, tentulah tidak
akan ragu-ragu untuk memuji Freemasonry dan juga tidak akan
ragu~ragu pula menginjak·injak ajaran~ajaran pemuka-pemuka
agama Kristen yang lenJahuJu_

FREEMASONRY D_.I\N ISLA!\-1

Freetnasonry dan l-.;lam
Pcndapat Freemasonry tentang Rasul, Al-Quran dan 1\luslunin
Tadi te1ah kami kemukakan teks dialog yang berlangsung
dalam upacara kenaikan tingkat bagi orang yang telah berhak
untuk naik ke tingkat 30 dalan1 Freemasonry. 01 dalainnya dikatakan bahwa Muhammad sa;y. adalah ~su, bahwa ia tidak
ada mengemukakan sesuatu yang baru, dan bahwa Al-Qur-an
yang mulia itu adaJah ca~n~ lla.ri .b~ Tautat. Nabi ini felah
mengepalai sekelompok manusia yani terdlri atas musuh-musuh

kcin1anan dan ummat maru~sia. ''Menlang atnat besarlah kata~
ka ta yang kelu ar ·dari nullut merekal padah.al yang mere.ka ka-

Gereja di Ti.Jnur dan di Barat ~lembolehkan l\lasuk FreeJnasonry

takan itu hanyulah k~bohon~an bel aka."~ (Al-Kahfi, 5)

Tetapi bagain1anapun, gereja baik di Timur maupun di
Barat telah mern beri izin kepada orang Kristen untu k n1asuk nlenjadi anggota Majelis Freemasonry tanpa dihalang-halangi dan

Margoliuth llerpendapat l-;1am Orga.nisasi Freemasonry

tanp a dip e rsalahk an.
DaJam bab berikut akan kami coba metnbahas betapa penga·
ru h Freemasonry di du nia Islam.

Orien talis Margoliu th, guru besar kajian Islam di Universitas
Oxford berpendapat bahwa. "Islam itu adatah.. suatu or ani asi
Freemasonry, yang menggunakan sebagai tanda per en a annya

u'Capan Assalamu ~alaikuJn.n

1)

Dagi Orang Freemason AI·Qur-an Adalah Buah Terbaik Freema-

sonry
Dr_ Az Zu .. bi menu lis : ''Saya bersumpah bahwa saya pernah
mendengar beberapa orang pembicara dalam majelis-majelis di

Beirut yang mengatakan bahwa AI .. Quraan itu tennasuk hasil
terbaik yang pemah dihasilkan Fm];mason.ry, karen a yang mendiktenya kepada Muhammad adahth guru yang maha besar ~
~ si. Pe ndeta .... ll
1) Liha\ buku kami -:AI QE~r-an In I Dari Mana?, y~ sedang dicetak.
2) Uhat buku J-"'wematonry Tcnptl Thtup, hal. 74.
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Freemasonry Baru : M.N.M.
Di .Beirut terdapar scbuah Majelis Freemasonry yang baru
yang memp unyai tanda yang terdiri atas tiga huruf : M.N.M.,

yang tnerupakan huruf-huruf pertama dari kata-kata : !\.1asoniyah. Nashraniyah dan ~{uhammadiyah (Mohamedanism),-yaitu:
FFeemasonry Islan1 dan -Kristen. l\.tajelis ini tnengiku ti ~ aielis
~EJa, Majelis Ray a Timur yang dinamakan PcrkumpuJan Feema·
sonry Kristen Tslam:l atau Majelis-n1ajelis Timur Raya Arab.
Juga dikatakan bahwa Penguasa J..t~e1is Raya itu menamakan di.rinya Mahdi yang ditunggu-tunggu:r karen a garis keturunannya di satu fihak herhubungan dengan Nabi Daud) dan
di flhak lain dengan :Muhammad.
Dalam Perkumpulan Majelis Ray a ini berkumpu llah b.anyak
kaun1 Muslimin baik 1aki-laki maupun perempuan untuk menerima
ajaran~ajaran dan prinsip-prinsip yang dikatakan oleh pcndidnya
bersifat universal.
Dalanl m em bicara kan u ndang-u n dang d asa. r Per ku mp u1an
Maje.1is Raya ini~ cukuplah kalau saya ken1ukakan beberapa alinea
pentjng daripadanya, sambiJ mempersilakan para pembaca memberikan komentarnya :
-~ Di halaman 3 dikutip ayat-ayat di AI-Qur-an yang ditafsiri oleh Cahaya dengan penafsiran yang memberikan kesan
mcmbenarkan bahwa lsa AI Masih telah dis'!Jib!t kern bali ke tubuhJ

nya~

dan bangkit kembali dari kematian.
- Di hal am an 6, disebut ay at-ay at AI-Qur~an yang ditafsirkan da)am bentuk yang n1emberi kesan n1embcnarkan Trinitas.

- Di halaman 8, terdapat pem bahasan nle.ngenai 't'Demikianlah Allah mencintai alam sen1~sta sehingga Ia mcngurbankan putera-Nya yang Tunggal''.
..- Di halaman 9, terdapat ayat-ayat yang membenarkan
bahwa Is a it\!. ada laf:l Tnban~

-- Dt halaman 10, Muhamrnad dikatakon tneny,gJ!!Paikan
Risalah lnjil.

·
·
- Di halaman l2 J kita mengakui syafa'tat (penyelanlatan)
dari Sayyidah J\.iaryarn yang Perawan, yang slH.:i secara total keseluruhan, hahwa ta itu adalah lbu Tuh4'ln.

- Di halamap J3, d ikatakan bahwa Bis1n illah.jr Raltm!.oir
Rahim artinya ~arna dengan nDengan Nama Tuhan Bapak, Tu-
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han Anak dan Ruhul Kudus.

- Di halan1an 13. bahwa agama yang benar di sisi Allah
adalah Islrunl maka yang dimaksud dengan Isian\ di sini ad alah
agama Kristen, karena itulah agama yang sesungguhnya.
- Di halaman 19, Risalah Muhammad itu adalah Risalah

Mase.hi murni.
---. -· - Di halaman 20, dalam AI-Qur-an banyak terdapat rahasiarahasia yang hanya diketahui oleh orang Frct;m~P saja.
Kata-kata Ar Rahn1an jika dihitung dengan angka-angka sam a
dengan lsa.
Jnilah sebahagian dari ajar an Majelis-m-a.l!lis Ray a· Islam -

Kristen.
Un tuk upacara pene.rimaan sebagai anggota1 m aka cal on
anggola itu mengulang kalimat berikut : "Saya bersaksi bahwa
pjagam Petunjuk Islam - Kristen yang te)ah disusun Al Mahdi
adalah sesuai dengan hukum. Jadi orang yang pa!.uh ~a
di berarti telah pa!!!,h Tf!l2!!4a Allah. dan siapa yang dwrhaka
kepadanya berarti telah durhaka kepada Al1ah. (halaman 23).
Bersan1a~sama dengan sen1ua orang yang hadir dalam m £\ielis
itu n1aka si pemohon bedanji :
"Cahaya, wahai cahaya bangsa"bangsa, limpahilah kan1 i.
Kan1i akan mengangkat bcndera di kampung kekekalan.

1f!!!h·

1

'

1

Cahaya adalah nyanyian Allah dalan1 perkataan.. Nya.
Cahaya 1nereka menjalar di depan mereka.

Nabi Muhammad Saw. telah meminta kcpada Allah Yang
~i aha Kuasa agar dapat menyempurnakan kemegahan keruhaniannya dengan perantaraan seseorang yang gclarr;~ya
adalah Cahaya. MuhamcnarJ..n.dizlall seonuJs:..Kri;.Jen ..n!!R.f!.knya
]'uga seorung Kristen. Kata·kata :Muhammad" itu sendiri
berasal dari kata-kata ,Mu•amn1adn (yangb berarti ~ Orang
yang tclah dibm,tiskan, pent.) (hal. 33 ).
Mldrammad tidak ada mengemukakan agama yang baru.
tetapj ';a men ernukakan suatu car .r b - 1Hasehi. sama halnya
dengan Ge(CJ~. <Jrth2--ox a.t_~u Pmty.§_lan.

Laki- aki liU mengulang nyanyian- nyanyian :
Siapa yang dikehendaki AlJah dapat petunjuk
Maka cahayalah yang mcnjadi petunjuknya.
Nyanyian ini disanlbul pula o1eh seorang wanita :
Allah telah datang
--....._ . - .kepada
_____..... ki!_a dengan cahaya
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Cukuplah bagi kita ridla&Nya dalam cahaya.
Undang~undang

dasar Kelom£Slk Cahaya ini dicetak secara
rahasia, terdiri atas kira-kira 40 Jtalan1an. Say a mempunyai satu
naskah. yang berta ngga I 2 Pe bruar i l 9 50. l)

FREBIASONRY DAN DTJNIA

.
Freemasonry

~

Negant Tanpa Suara

Dalam dua bab yang te]ah lalu kita telah meJiha£ Freemason·
ry diga.m hark an di at as kertas. Seknrang akan kita cob a 1nera.sa~
kannya te•ukir di kuht manusia .
la ada di sini~ ada di sana_ Ia ada d i ~egala tempat eli benuabenua bumL Itulah kenya.taan yang .se.sungguhnya. Tanpa diragura gu kan Iag.L
la dahulunya terdapat di liga Bangsa-Bangsa (Volkenbond).
Ia sc ka rang terd apat di P~rserika tan Bangs a~B an gsa. Ia n1 e ndudu ki
tcn1pat-temp at yang penting di kehanyakan kantor-kantor dan
organ is asi-o rga nh.asiny a_
Di Afrika Jntsalnya~ ia telah bersanlng d i otak dan pem ik iran s~jumlah b~s.ar para pemimpin benua lni. Sebagai contoh
kit a sel'Ju tkan Sengbor, Pr-esiden SenegaL yang telah mendapat
kehonlla ran me nt-rim a Alfred Zeel~r, 1) Kepala Freemas.onry
yang terbesar~
Di sejuml.ah hesar n.egarA dunia, ia 1neuguasai. sejutnlah
universitas yang pent ing-p en t i ng, de nga n tuju an nl enye bar Iu ask an pemikiran~pemikiran Freemasonry dan pemikiran atheisme·
di dalam otak manusia, juga di dalam hatl m-ereka.
Kalau kit a pe•·hatikan segala seginy a, ten tu kira hams ber~
panjang kat a. Tetapj yang kita n1aksudkan di sin i adalah menge~
mu kakan garis-gads besar dan ciri-ciri u tam a dari Fre~n1 asonry
ini~ sebagajmana yang tampak jelas di dunia Yahudi~ di dunia
Kristen dan di dunia Islam_ Garis-garis besar dan ciriMciri utan1an:ya
injJ ah yang harus diketahui semua orang.
ll Di kalonp.n Fre..nnasofU'Y 1 ia din:1.m:;1k.;m gutu, la to~:latl mcl;:~.kukm pc:rjall:IHn lo:H·
Un! di Afnk~ dan dj betb.agai [l e nju ru d u rlia

1) Lihat
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Dr.

Az Zn ,f. H"'k tkat F~«mt~.umry. h :al. S 4

-So.

lain n~· ;a.. d~ns<lll m aksu (lu n tul:: rn cndi rik;m M.jl.je lk-rt'l~je lis Freemasonry Y:iDS baru. S:.lah s:1 tu has.ilnya )' :mg paliP.g. m ~n onj.ol
u Lli.II:J.h dt-clirik;mnya ~~bjCUSIIsrad rti Tii: l A'liv. ·
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Satunya Kesusilaan, Adat lstiadat dan Kejiwaan Yahudi.

FREEMASONRY DAN DUNIA Y AIIUDI

Freemasonry dan Dunia Yal1udi

Judul ini menarik perhatian, dan juga aneh. Bdrangkali kaml
ada/aft orang pertama yang menggunaka.tf u.n.gkapan ini.
Kalnilah Orang Perta1na Yang 1\ienggunakan Ungkapan 'Dunia
Yahudi''.
· 'Vunia Yahudi"! Apakah kenyataan 1nendukung pernyataan
ini?
1

Duktinya dati Sejarall Yahudi.

Siapa yang menelusuri sejarah Yahudi mulai dari hal am an
pertan1a sampai kepada halarnan-halaman yang ditulis di a bad
modern ini~ akan dapat merasakan le.rjhu.bJ.Uiti dari apa yang
kami kat aka n itu.
Kami tidak berada dalam posisi yang memungkinkan kami
mengemuk:akan perindan-perincian dari sejarah Yah~ di itu, !etapi dapat kami kemukakan, dengan perasaan ~·ak1n seyaktnyakinnya~ bahwa sej!r~ Y~!!!di it~ 1ne~gambarkan t~ecar
belabnya bangsa Y.almdt dan teJ£eraJ.. beratnya mereka dt ba:-"ah
sttiap bt~tang. Tetapi ada suatu benang yang ~at dan ~1dak
kelihataO: kalau hanya dipandang s~e}ntasj~u saJa, atau dlpandang dari segi kulit h!ll.n!}·a saja. Benanginilah Y_angmenghubung·
kan mereka, antara yang satu dengan yang lam,. yang mempertalikan mereka yang terdapat di satu b;tul_an .9lulia dengan n1ereka
yang terdapat di bagian__C;iunia yang lain dalan1 su1-n1 hu bungan
yang serg..si, yang muncul ke permukaan bJ~ dip£!iu~an.

.....

Sa tu ny a f\le ntali tas Yahud i

Budi pekerti. ada! istiadat dan. kejiwoan. san1a keadaannya
dengan mentalitas yang telah kami ken1ukakan di atas.
Kita, kaum ~fuslimin~ sekarang sedang melakukan suatu
perjuangan yang amat hebat dengan orang·orang Yahudi. Karena ilu kita harus menyadari kenyataan ini. Kita harus mempelajari cara pemikiran Yahudi. Kita harus memahami ciri dan
dirnensinya, tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa •neremehkan.
ltulah sikap yang, menurut pcndapat kami, menlpakan langkah
pertan1a ke · ah kernenangan yang mudah-mudahan tidak alcan
lama lagi atangnya, denp:an izin Allah YangJlaha Tinggi.
Dalam bab yang Talu telah kita bicarakan hubungan yang
amat rapat antara Freemasonry dan agruua YahudL Kita telah
rncngcnlukakan bahwa Freemasonry ini adalah hasil pemikiran
YahudL Dan untuk itu! kita telah mengemukakan buk:ti-biikti
yang cukup.

Freemasonry Adnlah Untuk I\lel.ayani Kepentingan

.

~ekarang

Bang.~a

Yahudi

dapat kami kemukakan: awk basil gagasan Yahudi

ltu tldak pemah melupakan orang tua yang telah melahirkannya. Ia tidak pernall meJupakan belaian kasih yang tefah diteri~
ntanya.
Anak ini, semenjak lahirny a sampaj pada sa at .sekarang ini
selalu berusaha dengan rajin dan sungguh-sungguh untuk men1:
berikan jasa-jasanya kepada bangsa Yahudi. Untuk kepentingan
itu ia ~enggunakan seluruh anggotanya, wa1aupun agama, sektc,
~a~1ah. atr dan negara para anggota ini berbeda-beda. Semuanya
m1 dJkerahkan untuk kepentingan m.!_mbangun KJ:!il kembali,
yang merupakan lam bang kemegahan bangsa Yahudi.

Fret!masonry akan selalu seperti init sampai orang sadar
akan kenyataan yang sesungguhnya.

(,"i.ri-ciri ulama mentalitas Yalludi adaiah satu,. hampir tak

ada

perbedaannya antara yang satu dengan yang lain, baik yang
terdapat dalam batu kepala Yahudi Rusisia, atau di ~alam k~pala

Yahudi Am erika maupun di kalangan bangs a Y ahud 1 yang htdup
di tengah-tengah bang sa Arab. \Va laupun ha tu te~gkorak Y ahudi
itu terdapa t p ada masa kita sc.~ng maupun yang terdapat
d aIam tim buna n masa-m as a falu~
'
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l'eks-Teks Yang Mendukung Hal ini
Di sini kita kemukakan sejumlah
pembaca yang

teks~

budiman membacanya dan

kaani silakan para
merenungkannva

thtlarn hati kecil dan pemikirannya_
•
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Apa yang Oibaca Pada Waktu Kematinn FreemjtSon

Pendapat Dozy
Orientalis besar, Dozy, memherikan detlnisi tentang Free-

masonry begini ; uFrUmasonry adalah sekumpulan besar dari
berbagai mazhab yang berb.e.da-beda, tetapi semuanya bekerja
untuk satu tujuan, yaitu memb~g_un !mil kembali, karena kuiJ
itu 111e n1pakan laJ1!bilJ1S Ne_gara Israel ' 1 ~1 ..
Yang Dibacakan Para Anggota Dewan Agung
Para anggota Dewan

Agung~

pad a wa.ktu mem bu ka sidang,

mernbaca kalimat-kalimat berikut:

nKami percaya kepada Tuhan yang Satu, Tuhan Musa dan
Harun~ yang menurunkan Taurat, yang telah menclp{akan bang,a
y~ telah di~ebihkan dan dipilih, dan yang telah menjadikan
bangsa-bangsa lain untuk melayani ban~l, pilihan Hu. Tanah
air kami a_9alah Jales.!!!:a. Darah yang mengalir dalam tu buh
kami adalah dariJJ]srael. Kepercayaan kami adalah bahwa kami
s.ebagai pengganti Allah di ataj buJ.!li. Beri berkatlah sidang kami
inL wahaiTtpa!!..Jsr!_el, wahai Tuhan ~!us~a~1 Harun. Amin! n. 2)

Yang Dibaca DalaJn l't1ajelis 33
DaJam majelisinajelis yang dihadiri o1eh anggota-anggota
yang te.la.h mencapai tingkat 33, dlbacakanlah kalimat-kalimat
berikut

~

nKita akan kembali ke Olasa Sulaiman anak Daud. Kita
akan membangun kembali kuil yang suci. Di dalamnya kita akan
baca Talmud. Kita akan melaksanakan segala wasiat dan janji
yang ada. U ntuk kepentingan kemegahan Israel akan kit a curahkan segenap t~naga. Celaka. celakalah perampas dan pcnjajah!
K ita a kan memotong"motong mereka d i n1ulu t singa, sebagai
pen1baJasan dendam. Balas dendam yang telah lama berdiam
diri dalam kegelapan, Bcri niknlatlah kepada kami~ hai Tuhanl
Cahaya-cahaya suci yang telah tan1pak di am bang". 3)
1) Dr .:\2 Zu 'bi ,Frum.al·onr)' TanfM 1u tup, ltal. 18.
2) Buku tetsebut di atal. hal. IOL
J) Ru ku t~ r5Cbu t d i atas, hal. I 0 I. Uc;1p :1:n ~nl te tuh dhe rj(:n\3h kan menj :1d i !::tnjak oleh
Guru Yang Maha Besar, Dr.Mustllafa Fakltri, Ketua Majclis Raya. l..eM1\gn dan ~·
ri~ dahu&u.d3ll teajemahan ini h!;Jah,dikubhkan. oleh M:JJeiU Ra.y3 di l-ebanon.

Dalam l!Pacara penguburan seorang Freemason yang belum
Jnencapai tingkat Pahlavlan Kavaleri," Yang Merdeka Garis Keturu nanny a; dibaca kan kata-ka l a beriku t ~
"Hai Tuhan Musa dan Harun! Yang meninggal ini tennasuk
anak~anak

Yapith yang busuk! Tetapi dia juga saudara dari orangorang yang-telah bertobat. Ia telah berusaha keras untuk perjuangan pembangunan ~uil. Engkau. Ia teJah berdiri tujuh kali

an tara hang B dan C~ Ia telah mengambil cahaya dari M~lbdalah
Keagungan-Mu Yang Maha TinggL Kami ingin meninggarkan dia
dalam rahmat·Mu, hai Maha Pengasiht hai Mafia PenyayangJ
Hai Ghaithana~ nl)

Sumpah Duta Kasih Sayang

Duta Kasih Sayang, yaitu Pahlawan KavaJeri yang Bebas
Garis Keturunannya, yang diutus oleh n1ajeUsnya sebagai duta
kepada salah satu tempat yang tertinggi) maka ia bersumpah :
nsaya ... adalah guru yang maha be.sar, saya bersumpah dan
bel]anji, dengan meletakkan tangan saya di alas buku Tau,rat
yan1 suci yang saya percayai adaJah Kitab lklhi yang pertama
dan terakhir~ tidak ada kitab lain baik sebelumnya maupun seStldahnya. Saya bersun1pah denga.n kebe.naran ke besaran cahaya
yang telah menampakkan dirinya di atas Bukit Tur, yang'pp tilah
rnemancar di wajah ~lusa dan Harun. Saya berjanji akan mclakukan segala tugas yang diserahkan kepooa saya, dan akan berusaha sampai kepada nafas terakhir dalarn hidup saya, dan akan
saya tumpahkan daraJ1 ~aya sampai kepada tetes darah yang penghabisan, demi tujuan rnembangun .Negara Musa
raya. yang
menyinarkan cahaya-calfaya ke"Kudusan ke seluruh un1a.
Saya akan berusaha untUk men1 balaitan de.ndlam terhadap st:mua
musuh ummat kita, yaitu u!!unat Zion yang suci. Saya akan berusaha untuk menghancurkan semua keperca)· aan Jain yang telah
dipaksakan oleh para perampas terhadap b~u1gsa-bangsa, dan
baJHva saya akan m~nantang dengan pedang yang ada di tangan
say a ini, setiap penyerang yang menyerang tanah nenek moyang
~a yang suci. Saya tan<la-tangani janji saya ini dengan da;ah

yat'?.

1

1) Mungkin as.alnya "'dari anak-a.nak
jahat $-t.lcati.

Kana~ann,

yang menuru t PCJjanjian Lama adal3h
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sayat dengan disaksikan oleh kepala-kepala orang·oran~ Jalut
yang hadir. :tt
•
..
Kata-kata rahasia yang harus diucapkan Du ta ini pa.da majcl.is·

-

majelis ray a ke mana ia diu h1s adalah Zion 1 Sllahlt!

lsi SuJnpah Tingkat Pertatna

.......

Sumpah yang diucapkan oleh orang yang masuk ke tingkat

pettanuJ. di dalarn n1aje list telah kami sehutkan teksnya sebeJum
ini, di mana terkandung ketaatan kepada syari'at"'Syari'at Majelis
Raya Alam Semesta, yang terdiri atas dua-belas orang Yahudi.
Laporan Resmi A.rab
Dalam sebuah Japoran resmi yang dikeluarkan oleh Republik Persatuan Arab musim panas tahun 1964, terdapat teks
berikut :
"Kelab Freemasonry lnggris yang terletak di Jalan Thompson di Cairo, telah ditempa tkan di bawah penjagaan. Saudara
Muhammad AJi Awadh, wakil penjaga umum, teJah mengosongkannya dari segala isinya. Dari operasi penyelidikan dan pengo·
songan ini terbukti bahwa kclab itu telah berjalan scsuai dengan
undang-~~ndang Inggris, dan para anggotany a teJah bertindak
sesuai den,gan ketentuan-ketentuan hukum lnggris itu. Pimpinan
keJab itu meJarikan semua dokumen dan catatan semenjak tahun
19 52 ke London.

Jelas ada hubungan baru dengan Israel, karena diketahui
bah wa se-tnu a p e rala tan kel ab i tu men1 puny ai t and a bin tang
Israel. Dan juga telah dapat disita dua belas buah bendera yang
meJambangkan dua be/as kabilah Israel. Lukisan-lukisan~ pe·
rabot-perabot; barang cetakan dan selebaran yang terdapat di
dalam kelab itu mempunyai ciri lnggris- israel" ..
Dalam kesemp a tan ini kami ingin pula menunjuk kepada apa
yang terse but da1am buku Sejarah Gerakan Zionirsme lJ ~ di mana
1) History of Zionism tulisan W.Laqueur, dicetak tahun 1943.

Penulis ini 3d:tlah Yahudi~ bekerja Jebagai Oirektur Pusat Kajim Scjar.:Ul Kontemporcr,Ys.itu SI.Utu lembaga Yahudl di Palcst.na Y~tng k.:HM.}.'a mengadakan kajian·kajian
ke~jaraha:n yang bemrnw ttngsj, tctJpi dab.m pra.ktcknya mdak.ukan penc.E.!matan
ilmLlh unwk kcpt::ntinpn Yahudi.
Ia telab menyiarkan beberapa buku y:mg berid k.umpulan dok-urnen yang motmbu kti·
kan adanya bubungan antara or~lg..orang Yabudi di Palestlna dtng3n ger:akan K~
rnunisme di rtegara..-n~:ua Arab.
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terdapat uraiarruraian yang terperinci tentang kaitan antara
Gerakan Zionisme dan Gerakan Freemasonry, dan jug:a dengan

l)adan· bad an keagamaan Kristen di Jnggris dan d i negara-negara
Eropa lainnyat jauh se belum ad any a Deklarasi Balfour.

Sebentar lagi kita akan me1ihat lebih banyak lagi secara
terperinci pada waktu kita menthicarakan hubungan Freemason-

rv dan Dunja Islam.
Pernyataan Frecntasonry Yordania
Pernyalaan Freemasonry Yordania yang merupakan penutup konperensi Freemasonry In ternasional di Yordania, yang
telah disiarkan oleh harian-harian di sana tanggal 7 Mei 1964,
dapat kita lihat kalimat-kaJima t beriku t :
"Free1nasonry Yordania Arab tidak pernah melupak<m
bahwa Zionisme In ternasional telah rnengeksploirir Freemasonry da~an1 benluk yang sejelek-jeleknya yang pernah dikenal
umma t manusia dengan jalan menipu dan menyesatkan ahli-ahli
pikir dan orang·orang yang beJPengaruh di dalarn badan-badan
dan sidang~sidang intemasional. Sen1uanya itu digunakan untuk
kepentingan mendirlkan negara Israel di tengah-tengah tanah

air Arab, dengan jalan bersekongkol dengan 1mperialisme asing,
untuk menjaga agar bangsa Arab jangan sadar dan jangan bersatu.
Kami mencatatkan rasa bangga dan terhorn1at kami terhadap saudara-saudara yang telah 1nerasakan secara n1endaJam
hakikat hubungan yang terdapal antara Freemasonry dan Zlonisnle lntemasional. Fremasonry telah dieksploitir dalan1 bentuk
yang sehebat-hebatnya oleh Yahudi lnternasional, sehingga ia
telah n1arnpu un tuk menggunakan pemuka-pemuka Freemasonry
di seluruh penjuru dunia untuk kepentingan Zionistnc, untuk
n1enghidupkan kembali kebesaran lsrael di tanah air Islam yang
suci di Palestina.

Kami juga, tanpa bermanis·manis mulu t. am at kagei sekaH
m~mperhatikan bahwa n\asih ada orang-orang At·ab yang n1asih
terus. menjadi anggota Free.masonry Arab dan Muslimin untuk
majelis-majelis di TimurJ walaupun n1ereka itu tclah mengetahui
kenyataan yang telah kami kemukakan di atas.
r..·tasih adakah orang yang beiPikir yang n1au menjadi main105

mainan di tangan musuhnya yang telah menghancurkannya dan
1nenghinakannya, yang telah bercokol di atas dada tanah airnya,
ke mana ia menusukkan pisaunya yang beracun?'t
Usaha Memhenarkan Sikap Freemasonry Arab dan Islam

Mereka mungkin berkata : Kami ini Freemasonry Arab,
atau

Fre.emason lslan1. Kami tidak ada mempunyai hubung-

an sama sekali dengan Fteernasonry di luar negeri ? lni yang
1ne re ka j a dik an alasan u ntuk te tap tinggal d i d alam Kuil.
Benarkah begitu keadaanny a ?
4

,Freetnasonry dahulu kala beJjalan sesua.i dengan rencana~
rencana dan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh se-rentetan

pusat-pusat internasional yang dalam praktek dan secara materi
berkuasa atas semua Freemason di dunia,. (Dapat kan1i tambahkan bahwa keadaannya masih tetap begitu sampai sekarang ini).
HSejun1lah majelis masih tetap bekerja untuk kepentingan

markas pusat, dari mana ia menerima perintah-perintah yang
seringkall bertentangan dengan kewajiban nasional. ,
,,Di Le-banon bahkan setelah kemerdekaan nasional dan
juga sarnpai sekarang ini keku.asaan-kekuasaan Freemasonry
asing masih tetap berfungsi dengan bebas, seperti :Majelis Perdamaian dan Majelis New York.,.,.

Jawaban

Apakah mereka ini lupa bahwa mereka itu adaJah bagian
dari ~fajelis Raya A1a1n Semesta yang dipimpin o!eh orang-orang
Yahudi itu?
Apakah n1ereka tidak. pernah be rsumpah untuk itu kctika
mereka masuk ke tingkat pert am a di dalam maje lis?

Majelis-tnajeUs Mesir Contoh Faktua1 dari Kaitan dengan Luar

Sekarang 1narilah berpinda.h dari kata-kata kepada kenyataan yang scsungguhnya. Dapat kami sebutkan bahwa di Mesir
pada pennuJaan a bad ini terdapat tiga n1ajelis, yaitu:
a. Majetis Raya Nasional Mesir, yang tunduk kepada rvfajelis lnggris_

Pendapat Scorang Freemason Besar: Freemasonry adalah Alat
Penjajah dan Zioni'ilne.

M~elis

Freemasonry. Di an taranya, khusus untuk tujuan-tujuan Zion is-

Tinrur Raya NasionaJ Me-sir yang tunduk kepada
Majelis yang lcbih besar di Prancis.
c. Majelis Ketiga yang tunduk ke-pada ~{ajelis Turki~ tctapi
majeli.s yang satu ini te]ah dibubarkan dalan1 Perang Dunia l.
Di antara kedua majeJis yang tersebut pertama terdapat
perbedaan pendapat yang amat besar. sampai diadakannya persetujuan tahun 1904 antara lnggris dan Prancis. Setelah diadakanny~l persetujuan ini maka para anggota kedua m ajelis itu kembali

me."

bersaudara.

lnilah pendapat guru yang besar, Freemasonry yang jem..
polan. Jadi di manakah le taknya kemerdckaan?

Jadi saudara dapat nlelnbayangkan siapa yang diikut dan
siapa yang jadi pengikut.
Apakah saudara-saudara anggota Frcen1asonry itu tclah
kern bali kcpada ke.sadaran mereka, sehingga mereka dapat nlengambil sikap terhadap Fremasonry dalam bentuk yang sesuai dengan apa yang telah diwajibkan agam.a~ hati nurani dan kcnlurnian batin?

Sekarang marilah kita baca pendapat yang dikemukakan
oleh guru besar Fahmi Shidqi AI Am ·ari:
'tp'reenlllsonry tnempu.nyai berbagai-hagai cara. Di antaran,ya)
ia digunakan oleh para penjajah S<!bagai alat untuk menyebar..
1uaskan dan men~rukuhkan pcnjajahan mereka di bawah selimut

Seorang Tokoh Freemason ~fengatakan bahwa Freemasonry
1\-lelaksanakan Perin t.ah-Perintah king
Dalam suatu ceranl:lh yang diberikan oleh kctua majelis
Beirut p ada tanggal 10 Agustus 1 968 1. terlompat ke.luar dari
m.ulu tnya kata·kata yang berikut :
106

b.
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Ucapan Tuan Fu'ad ~taghnul

Ucapan Yusuf AJ Haj

Dalam suatu kampanye yang bertujuan mempertahankan
Freen1asonry, se telah dibuktikan dengan pasti hu bunganny a
yang erat dengan Zionisme~ maka dapat kita baca dalam sebuah
buku yang beijudul Freemasonry Sebagai Sar!pati Kebr1dayaan
Kana!J.n, karangan Fu 'ad Maughnul kata-kata seperti ini :.

Yusuf Al Haj adalah seorang Freemason yang telah mencapai
tingkat 33, lalu ia sadar kern bali, dan menarik diri dari organisasTfreemasonry itu.la menulis sebuah buku yang banyak sekali
membukakan rahasia·rahasia: Freemasonry. Dalam buk.unya itu
yang berjudul Kuil Sulaiman. ia rnenulis :
.,,Freemasonry adalah cara ek:sploitasi. JJ1ilah cara yang
paling penting dari cara-cara yang digunakannya, dan yang digunak:an oleh orang-orang Yahudi."
Di tempat Jain dari buku itu ia menulis :
nAHah menyaksikan bahwa kita tida.k pemah kurang daJam
hal kecenderungan hati kila terhadap anak-anak Israel~ selama
be.rlahun-tahun kita telah bercampur dengan mereka da1am
n~ aje Us-majelis Kemerdekaan. Per$audaraan dan Persan'laan~ Berapa
kalikah kita telah bersama-sama berjalan dengan n1ereka dalam
menyebarluaskan prinsip·prinsip umum tentang kemanusiaan .
Sementara itu kita lupa akan apa-apa yang mereka kerjakan
dengan· scm bunyi-sembunyi, terpisah dari kita dengan tujuan
un tuk memperkuat persatuan mereka. l'w1creka mempersatukan
diri dari segala penju1u dunia dengan maksud untuk rnemperoleh kedaulatan internasional atas nama agama dan nasionalis-me. Padahal mereka secara terbuka menyatakan kepada kita bahwa n1ereka benci sekali untuk berpegang kcpada kedua faktor
itut dan mereka menyatakan bahwa kegu_a !:@J itu rnembah!JH·
kan masyarakat manusia . ..,
-

-

"Zionisme internasionaJ adalah salah s.atu noda yang terbesar yang menyangkut pada Freemasonry~
Di lempat lain ia menu lis :
~ ~setelah

Qadis, a tau Qaddus~ yaitu n1asa Kan ,ani, ntaka
datanglah Freemasonry Merah Alam Sentesta yang terdiri atas
pemuka-pemuka Zionistne yang besar-besart terdiri atas gunJguru yang telah menjadi Yahudi. 1\Iercka ini berusal1a untuk
n1enyesatkan selurtth dunia dengan jaJan perancua.n-perancuan
dan perubahan·pen•bahan yang mereka !akukan dalam sistemsistem sosial, baik yang bersifat agama rnaupun yang bersifat
pemikiran. Semuanya ini sama se.kali tidak ada hubungannya
dengan Freemasonry yang asli yang me.njauhkan diri dari segala
bentuk keku ranganl dan malah merupakan manifestasi dari scgala
nilai yang terbaik. t'
Jadi Freemasonry menurut buku inj terdiri dari dua b.agian.
Satu bagjan suci dan nlurni, bersih nilai-nilainya. Bagian yang
kedua telah dinodai oleh Zionisme yang rnenyesatkan dan destruktif.
Alangkah bai.knya apabna penulis itu dapat n1enjelaskan
kepada kita, walaupun da1am beberapa kallmat saja, di mana
terdapatnya Freemasonry jenis pertama ini. dan di mana saja terdapat para pengikutnya.
Kita dapal menjelaskan bahwa Freemasonry yang baik dan
bersih se.perti itu hanya terdapat dalam khayalan penulis itu saja,
dan di ujung penanya saja. Tetapi di dalam kenyataan, maka yang
be.rnama Fre.emasonry itu adalah apa yang telah saya kernukakan
di atas. Ia mengumpulkan anggota dari bermacam-macam bangsa,
dcmi melayani orang-orang Jahudi, untuk meJnbangun kembali

Kun Su1aiman di atas Masjid AI Aqsha dan untuk memb.angkitkan
kembali kejayaan Israel..

1

Kenyataan Membuktikan bahwa Freemasonry Berasal dari .Yahudi

Barangkali dj an tara pem bac.a ada yang berpendapat bahwa
kami rneJnpunyal sikap hermusuhan tc:rhadap Freemasonry
adalah karena kami kaum f!.·1uslimin. Kami te]ah merasakan bagaimana pedi11nya perasaan kam i melihat herbagai jenis manusia
yang berdatangan dari berbag.ai penjutu dunia, manusia-n1anusia

yang tidak karuant se(nua mereka datang untuk menegakkan
kejayaan mere ka di atas tanah yang demikian suci.

Sesuai dengan apa yang mereka katakant maka di sini kami
akan menye.bu tkan beberapa contoh dari apa yang telah diperbuat orang lain. yang tjdak seagama dengan kami dan juga tidak
pemah mepakan ...,__E.Wderitaan sebagairnana yang telah kami
lakukan.
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Pemerintah (p~ Abad_ XVIII_ Menyingkapkan bahwa Free·
masonnr ada~al dan y ahud.
Pada abad ke--19 pemel'intah Pral1ci.s telah mengetahui hakikal huhungan yang sesungguhnya antara Freemasonry dan orangorang YahudL Lalu pemerintah itu telah menyita perpustakaan
Majelis Timur Ral'a (Grand Orient) dan buku-bl.!lsun~a seluruhnya
d'Isimpan sebagai amanah pada Perpustakaan Nasional Raya di
Pari'i, di mana buk.'U-buku jtu berada sampaj sekarang ini.l)

FREEMASONRY DAN DUNIA KRISTEN

--""

~ Menyita Majelis-majelis Freemasonry
Di Jennan pada zaman HH1er~ pihak pemerintah mengu·a·
sai t.1ajelis-majelis Freen1asonry dan menyita segala bar~ng dan
benc.la yang terdapat di dalamnya, setelab pcmcrintah yakin
bahwa majelis-majelis itu mempunyai hubungan yang am.at rapat
dengan Yahudi Internasional.
Maka setelah scmuanya itu, n1asih adakah orang yang merasa
ragu bahwa Freemasonry itu berasa·l dari Yahudi?
Kapankah anggota-anggota Freemasonry akan terbangun
dari tidur mercka? Kapankah mereka akan sadar '?
qZ5FTF5

r:T777EE

1) Sebab dilakukannya penYitaan inl adalah ccdta scorang f'H::t'ldel3 Nastani Arab yang.
dis~mbelih oJf;lh or3.ng-Qr,:~ng .Yahudi d\· Di!lllasku~ p.a.da. :z.aman peme:dnli.ihan .MuA
h:luUm3d Ali. Konsulat Prancil y:ms t~rdapal ell Damaslna tclah m.m.buktlkan
teijadilt)•a tindak pi<lana Uu.
Lalu kaum Yahudi lnternll!lional bangkit menena~g Pri!dlds. Mereka m~nekan pe,..
mt!tintah lnggm dan pemerint:Lh A"urla untuk mcmbantu mertka. Jalu kedua
pern~rintah itu tunduk kepada teka.nr:m itu. Tebpi pemerintab P!;u1Ci!l tid~k mau
runduk clan berdiri men~nlilng tckanan YJ.hudi d.ad fuar Hu. d3.n Jt.lii d:tlam. meng·
hadapi kampanye prop3gand• yang rnenent3ng di dalam negeri s.endiri. suatu k:amp3.·
tlye yang dibia).. ai cleh Rotschild.
M:1jclis 'fimU.r Ray a ad!llah !;Wh s::~.tu cara penebnan yan~ dicunakan or:ang-orans.
Yahudi dalam m cn-c:n tang pemerintah P:rmeis. Lah1 pemerin tah Prand~ i tu telPaha
mcmu tuskan un tuk menyitanya.
Tetapi harr:a bcnda orang-orang Yn.hudi yang dikumpulknn oleh Mose& Monlefari
yang berkcba:n~aan lnggris td.ili memberilcan k.eyakinan kc:pada Muhammad Ali
~kan pc-ntins,nya men)o·elesaikan pcn,o3la.n P..:ndeta yang aerl.lunt~h itu drengan c:ara
yang ~b-aik.-baiknya. Ia l:ahl me.ngelua1kan pcriru.ah u n tuk mtm billalkan p cngadil~n
pa!a pembunuh. orang-o:tang Val1udi itu. Sebagai hilrga dati perintahny~ ini, maka.
ia tcl:lh dapat mcncrima bcbtrapa ju ta pound c:m3S1 stbaguimana diumumkan ol~h
oran~o()rang Yahudi dengan terus teilUlf;,
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Freemasonry dan Dunia Kristen
Kala-kata orang biasa yang kasar yang timbut dari orangorang Yahudi yang kotor terhadap Al Masih a.s. dan bundanya
yang perawan.

Orang Masehi Lu pa akan Perlaku an Jah at Kaum Y ahudi Sepanjang Sejarah.

--

Te-tesan darah Petrus dan saudara kandungnya Andrew
yang telah JnengaJ [r karena ped ang Nero, dan dendam isterinya
yang Yahudi Popaya.
Dan pertarungan yang pahit an tara orang-orang Yahudi
dan para pcngiku t A1-M asih.
Segalanya itu telah dilupakan orang Dunia Kristen. Sehingga
pada masa kita sekarang ini, darah segar pada roti orang Yahudi
se1alu ada pada hari raya Paskah.
Orang Kristen Lupa akan £ikap Freemasonry Terhadap Dirinya
dan Terhadap Agamanya.

Tengkorak Paus Clement, kutuk terhadap kedudukan paus.
tekad Freemasonry untuk menghancurkan gereja! untuk nlengllilangkan kependetaan~ untuk m~ngikjs habis agan1a Kristen sama
sekalil sebagaimana tersebut dalam putusannya yang teJah dikeluarkan pada tahun 1940-an dari abad ini, yaitu dalam Konperen-

si Brussel.
Semuanya ini telah dilupakan Dunia Kristen. Sehingga
dewasa ini sebagian besar dari pres.i den, perdana f..fenteri, menterimenteri~ anggota par Iemen, para hakim, tokoh-tokoh ilmu pengetahuan~ ahli pikir~ sastrawan dan tokoh-tokoh keuangan. telah
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menjadi anggota Freemasonry, menjadi anak-anak majelis dan
penjaga kuil.
Mengapa sen1ua orang ini sa.npai melupakan semuanya
itu adalah sua tu hal yang a mat n1engherankan otak dan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipikirkan.
Mengapa hal itu sampai terjadi? Apa sebabnya? Dan nn1lai

kapan?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita nlemerlukan waktu yang panjangJ lebih dari apa yang dimungkinkan
oleh kajian kita dalam buku ini.
Tetapi semuanya ini kami kemukakan di sini secara sepin·

tas lalu, dengan maksud agar pertama..tama Dunia Islam itu sendiri dapat mengetahuinya,. dan kedua agar n1usuh-musuhnya itu
juga dapat mengetahui hal inL Dengan demikian diharapkan
agar mereka dapat mem bua t pu tusan-pu lusan politik dan hu bungan-hubungannya dengan pihak lain atas dasar pengctahuan dan
kesadaran inL

***
Beberapa Masyarakat sebagai Pilihan Obyek Studi
Dari dunia Kristen itu akan kita coba n1emilih beberapa

nlasyarakatnya yang paling menonjol, demi rnengungkapkan
apa yang terjadi di beJakangnya.

Masyarakat9
Pertama~tarna

akan kita pilih masyarakat Prancis. Dari
beberapa nuk.ilan kesejarahan yang te1ah kita la~:ukan dalarn
buku iniJ kita tclah dapat mengetahui bagaimana Freemasonry
telah anembuat rencana dengan tujuan untuk memukul kejayaan
Prancis dengan jaJan n1engobarkan kekacauan daJam negeri yang
telah menghancurkan segala sendi kemegahan, keamanan dan
ketenteraman.
Freemasonry tc.lah berhasil dalam melakukan itu. ~iaka
terjadilah Revo!usi Prancis yang telah diketahui oleh semua
orang rnenge.nai kchancuran dan kebinasaan yang telah ditimbulkannya pada sa at itu. Salah sa.tu basil yang paling mcnonjo'
yang ditinggalkannya adalah kehancuran nilai-nilai ketnasyara112

katan, kesusilaan dan keagamaan dalam masyarakat Prancis.,
dan lahimya nilai-nilai baru yang terdiri atas kehancuran, kcbobrokan akhlak dan atheisme~ Se.muanya ini dibungkus dengan
semboyan ; persarnaan, kemerdekaan dan persaudaraan.
Tanlbahan lagi dengan terjadinya pertarungan kekuasaan,
dan berbagai bentuk revolusi yang saling menghancurkan.
Freemasonry telah mengadakan persiapan-persiapan yang
diperlukan untuk terjadinya revolusi ini, yaitu de.ngan mengadakan suatu kampanyc pen1ikiran dikepalai oleh tiga orang
ahli pikir mereka, yaitu Montesquieu {1689-: 175 5), Voltaire
(1692-1778) dan Rousseau (1712-1778). Mereka ini mempunyai tingkat yang tinggi dalam Kuil Freemasonry.
Dokumen..dokumen pihak intelijen lnggris nlengetahui
Revolusi Francis scbelum terjadinya, mengetahui siapa-siapa

yang berdiri di belakangnya, mengetahui perincian-pedncian
kejadiannya. Tetapi pemerintah lnggrls tidak berani mem bukakannya kepada pemerintah Prancis, karena ia sendiri juga berada di
ba\vah genggaman Freemasonry.
Para peneliti dalaan masalah Freen1asonry ini menyebutkan
adanya kegiatan hebat yang diJakukan Majelis Raya Prancis, dan
pengaruh yang amat menonjol yang ditinggalkannya dalam rna..
syarakat dalrun hal kehidupan pemikiran, ke.agamaan, kemasyarakatan dan kesusasteraan. Sebabnya adalah karena tokoh-tokoh
utama di bidang politik, ptlmikiran dan kesu.sa.fiteraan. semuanya
itu adalah penjaga dan pelayan kuil.
Pengaruhnya yang paling menonjol adalah diun1umkannya
peperangan dala1n menghadapi dunia Katolik tahun 1877) ketika
semu a pend eta yang tergabung dalam dunia Katolik diminta un·
tuk meninggalkan dunia kependetaan~ membebaskan diri dari
dogma kepercayaan dan mereka dipaksa untuk meJaksanakan
hal itu.
Salah satu akibatnya yang paling tnenonjol adalah bahwa
negara seluruhnya telah menjadi sekuler.
Majelis Raya ini juga mempunyai kegiatan yang cukup be·
sar di luar Prancis sc.ndiri, yang tidak kurang hebatnya dari kegiatan yang mereka lakukan di dalarn Prancis sendiri. Hal ini
discbabkan karena adanya hubungan yang amat erat antara berbagai majelis yang terdapat di seluruh penjuru dunia.
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Masyaraka~
Sekarang marilah kita pHih Inggris. Nukilan kesejarahan
yang telah kita kernu kakan sebe1umnya teJah n1enegaskan bahwa Freemasonry giat sekali dalam bagian kedua dari abad ke·l4
dan bahwa salah seorang darj anggotanya telah berhasil menduduki kursi Parl~men tahun 1376, dan bahwa Majelis Freemasonry
pertama yang djadakan secara terbuka~ teJah tcrjadj pada tahun
1717.
Bahkan nama Freen1asonry itu sendiri te1ah dihagjlkan
oleh otak seorang dari Skotlandia yang bernarna Anderson dalan1
suatu konperen.si besar Free1nasonry yang diadakan di London
tahun 1717.
Pada pcnnulaan abad XVIII, singgasana Freemasonry diduduki o!-eh Raja George I yang memerintah lnggris dari tahun 1714
- 1728.

Freemasonry di lnggris tents berada di puncak kemegahan
tnulai dari saat IJu sanzpai ke ma.sa kita sekarang inf. Datam menggatnbarkan bagaitnana kejayaan ini B. Hibbs dalaJll bukunya
yang berjudul Buku Suet unJuk Bangsa-Bangsa yang Kalah. hal.
283, telah menulis sehagai herikut :

"Sejak hari di mana Raja Inggris menghadiri sidang Freelnasonry, maka tidak ada lagi seorangpun dari para pemuka polilik
/n.ggris dan tokoh-rokoll terkemukan.ya yang tidak men}adi anggota sidang Freemt1$Dnry yang telah digerakkan oleh orang-orang
Yahudi tnenurut kehendak dan hawa nafsu mereka. •J
Pada halaman itu juga ia menu lis :

''Setelah badan Zionis yang bernama Kriyat Russel Street
mengawasi pimp in an intelijen I nggris yang dianggap sebagai
instansi ncgara yang paling penting dan paling berkuasa, yang
dapat n1elakukan intervensi bahkan dalam masalah-masalah
Mahkota lnggri~ Hu sendiri, maka pengaruh Yahudi tidak hanya
terbatas pada partai-partai politik saja, tetapi juga sudah merupakan sua tu kekuasaan total terhadap se1nua po tensi bangsa lnggris.
.Di~ngan demikian maka ban.gsa Y11hudi di negeri kila telah menjadi suatu golongaJl di alas dari ga/ongan-golotlgan yang lain. n
KHa amat sependapat dengan Hibbs dalam rnasa1ah itu.
Siapakah di antara kita yang tidak ingat kepada status Raja lng·
gris di kalangan pen1uka-pemuka Freemasonry. di kalangan Ma114

jclis Timur l{aya~ serta kegiatannya yang amat menonjol di
dalu~ ke~urauan Jnggris itu sendiri. dan juga di berbagai negarn d1 dun1a1 karen a hu bungannya yang am at erat dengan sejumlah besar m ajelis-majelis yang terdapat di sana.
D~Jan1 l~ll:_ bun? an ini., kam i hanya akan memilih dari kaJangan dun1a pohttk d1 lnggns, dua orang tokoh yang telah n1emain·
kan peranan yang atnat besar dalam menciptakan negara Israel,
~mru

Balfourt yang mempunyai janjinya yang arnat tcrkutuk
1~u~ dan Winston C~urchill. Kcdua orang ini telah mencapai
l mgkat 33 dalan1 ku1l. Kcdua orang ini telah mencurahkan te ..
naga untuk kepentingan Bintang Daud dan Kuil SuJaiman.
Sclan1a kita masi11 berada di Eropa, kHa harus memilih
sebuah contoh yang sekarang ini 1nen1ainkan peranan yang amat
menonjol di dunia.

Masyaran9
Russia Jdta pilih sebagai contoh dari Dunia Komunis.
Se belutnnya tclah kit a lihat bagaitn ana Karl ~farx telah
menciptakan teori komunis~ dengan pesan~n dari Kelompok
Cahaya~ scbagai pelaksanaan dad surat yang telah dikirimkan
oleh \Vright. Dalam surat itu disebutkan bahwa Kelompok Ca.·
hay a telah tnemu tuskan untuk rnengiku tsertakan kelompok
nihilis dan kelompok atheis, serta semua kelompok destruktif
yang terdapat di dunia, di bawah suatu organisasi intemasional
yang dikenal dengan nan1a komunisme.
Demikianlah lahirnya komunjsme sebagai suatu teori .
Sedangkan revolusi yang terjadi di Rus.c;ia di bawah Czar;
tcJah kita lihat scbelun1nya, bagaimana 1e.ndraJ Pike bert11juan
untuk menimbulkan Perang Dunia I untt1k mcnjatuhkan Czar
dan rnenjadikan Russia se bagai benteng· komunisme.
'
Memang den1ikianlah yang telah terjadi. Revolusi komunis
lcluh terjadi. Semua orang telah menget3hui bagaimana pertumpahan darah, penghancuran bangsa, penghancuran nilai-nilaj
yang telah me.nyertai rcvolusi inL Orang·orang yang telah mengobarkan a pi revolusi ini terdiri atas Len ill, Trotsky, dan orang~
orang lain yang juga anggota Freemasonry. f\.ialah kedua pcmimpin ini juga n1erupakan tokoh-tokoh terkemuka dalam Kelompok
Cahaya, sctelah peminlpinnya yang berkebangsaan ltali Or!a

Limi.

"
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Lalu harj demi hari berlalu~ dan kita lihat komunisme internasional memberi.kan darah dan makanan kepada negara Israel
semenjak saat pertama dari kelahirannya sampai kepada saat·
saa t sekarang ini.

Masyaraka t€_m~ri@)
Sekarang marilah kita tinggalkan Eropa. Kita pergi ke dunia
ban1, ke Amerika Serikat.
Marilah kita teliti ken1bali lembaran~le.mbaran sejarah Freemasonry. Lalu kita dapati bahwa Amerika Serikat telah n1cnjadi
t~llJ.P@l perkeJnbangan yang p~ling subur. bagi Freemasonry.

Di atas tclah kami katakan ten tang Thorn as Je(fersont ten tang
Konperensi Cahaya yang telah diadakan di New York tahun
1829, ten tang J~deral .. Pi__ke dan kegiatan Freemasonry d i Amerika Serikat. Semuanya itu tidak perlu diulang kembali di ten1pat
ini ..
Sekarang marilah kita pergi ke masa-masa kita sekanmg
ini. Kita dapat memperhatikan bahwa Presiden Jirnrn~ Carter,
salah seorang presiden Amerika SeTikat~ yang dimu"!ai ari li1ashington, semuanya itu adalah anggoJa-anggota Freemasonry.
Semuanya anak-anak majelis dan pelay.an-pelayan kuil.
Dalam se buah n1akalah yang berjudul Free.JJJE,sonrt:, Jarl
ZionisnJe yang disiarkan oJeh harian Le 1'vlonde yang terbit
P'iris tanggal ! 8 Ju li 197 8, dapat kit a baca seperU beriku f :
'"Pemerintah Presiden Carter tempat persembunyi'atJ terbesar bagi orang-orang Yahudi dan J;;eemason dalan1 bentuk
yang belum ada tandingannya dalam pemerintahan-pemerintahan Amerika sebelumnya. u

ai

Gam bar Uang Do1Jar Amerika

Siapa yang memperhatikan dengan teliti uang kertas dollar
Amerika akan dapat melihat bahwa huruf pertama dari Zion,.
yaitu huruf Z, terdapat di an tara dua tonggakt yaitu tonggak
Boaz dan Jakin .. Dan di sana d apat pula terlillat lan1bang orangorang Cahaya.n Artinya lambang-lambang yang terscmbunyi
1) Lam bans ini yang. di!unbil oleh \Veish~upft ketika ia m~ndlrikan organis:alin)':! pad a
bulan ~lei 1776. yaitu an,gka yang terruUs di r;l:pamya. dcn.g.a.n h~rul':.buruf Romawi
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Hu adalah : Pi~ ida~ yaitu n1elam bangkan persekongkolan
yang bertujuan untuk menghancurkan Gcreja Kato1ik (sebagai
'vakil dari agama Kristen sedunia). dan mendirikan suatu p-eme·
ril1 tahan dik t a tu t· yang d i peri n tah o leh su atu p em erin l ah an in~
ternas1onal dalam bentuk Perserikatan Bangsa·Bangsa. Mata
yang l.erdapat di puncak Piwnida~ yang menyiarkan cahgYa ke ..
sega1a penjuru. mebm bangkan badan intelijen dan terorisme,
seperti G:zst~po~ yang didirikan oleh \Veishaupt di ba"'·alt lambang persaudaraan untuk menjaga rahasia-rahasia organisasi
dan untuk menjaga orang.orang agar tunduk kepada aturan-aturannya dengan menggunakan terorisme. Badan ini mempunyai peranan yang amat penting dalam pemerintahao teror.isme yang
re1ah tetjadi setelah revolusi Prancis.
Dua buah kata di bagian atas lambang itu~ yaitu Annuit
Cqouis, berarti bahwa tugas (konsplrasi) kita te.(ah berllasil.
Se"(}angkan ka ta-kata yang terdapat d ~ bag ian bawah lam bang
itu yang berbunyi : Novus Ordo Seclorum~ berarti sistem Sosial

-

Baru~

yang dapat menafsirkan tugasnya.

.
Patut pula diperhatikan bahwa semboyan inj baru diakui
ole.h Freen1 asonry setelah dileburnya organisasi-organisasi Free·
masonry dengan organisasi·organ!sasi Caha~a pada waktu Kon ..
pc.rensi Fi1n1sbad lahun I 782.
(1776), dt man~ Y41il8 dhtt!akrud"Jn biJkw hari Dck.lamsi Kemerdekaan Amerik.a.
telapi tahun terhc.nruknya urgan~si ltu.
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FREEMASONRY DAN DUNIA ISLAM
Freemasonry dan Dunia lslant
Pembicaraan tentang Freemasonry di Dunia Islam belum diungkapkan dengan jelas, masih memerlukan banyak tenaga! kesabaran dan titik peluh.
Kajian yang Ada Bam Me-nget.a1tui Penggerak·Penggerak
Kejadia.n-Kejadian Dalam Sejarnh
Sebabnya adalah karena kita belun1 sampai mengetahui tangan-tangan rahasia yang menggerdkkan sejarah di durua Arab dan

Islam.
Memang kita telah n1engetahui sedikit tentang gerakan ..a..Ddullah bin Saba', gerakan Qarrnit~ dan juga sedikit tentang berbagai kelompok-kelompok kebatinan yang telah pcmah muncul di
dunia Arab dan Islam. Tetapj semua yang kita ketahui itu adalah
sedikit sekalit amat scdikit

Pentingnya Mengadakan

~tuji

yang Menyingkapkan Hakikat

Kejadian-Kejadian Sejara
Barangkali jika kita renungi rnasalah ini dalatn bentuk yang
lebih mendalam:r dan dengan tekad yang lebih kuat da1am hati
nurani kita! tentu kita akan dapat menjumpai dalatn masa lalu
kita~ dan juga dalam sejarah konten1porer kita, hal-hal yang nlenjadikan kita kaget dan berpikir. Dan tentu kit.a akan mampu untuk
bersikap di depan peristjwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah
dengan sikap seorang yang ah1i dan berpandangan luas,. bukan sikap seorJng yang masih hijau dan dapat ditipu saja.
Sampai keluamya studi-studi seperti itu, maka apa yang dapat kita lakukan adalah men1perhatikan sejumlah kecil peristiwa
dalam sejarah kontemporer, dan ki ta CDl1a tne.njel::lskannya seperti
yang akan ki ta lakuk an d alrun bab in i.
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KnuJn Penjajah Menanam.kan Freemasonry di Dunia Islam
Sebagai akibat dari serangan kejaJn yang dilakukan kaurt!..B£n~
Jajah tc rhadap Dunia Islam, m aka para penj aj ah i tu ter31i lB£.!1 alnt'inkan di tanah air kita Y~.suci itu kcbusl!..,kanJ kehanyuran, kebCMlOhan dan keterbelakangan. Di sana jug~ ditanamkannya pula
rangan-ta11gan raJUi'Sla yang berlurnuran kejahatan dan tipu daya.
Napoleon Mendirikan Sidang Isis
lni Napoleon. Ia adalah seorang Freetnason tulen. Bam saja ia
sampai di Mesir, ia langsung mendirikan S!Pan§ ~s di ~ tahun
1800.
Ia telah nlenggunakan Sidang Freemasonry ini dengan perantaraan anggota-anggotanya putera Mesir a~lil' untuk mengetahui ke-

-

lcmahan-kelemahan Mesir dan menghantam gerakan yang bertuju-

-

an jihad.

...

Freemasonry di Aljazair Berusaha ~fengadakan Persatuan
Kckeluatgaan antara Prancis dan Arab
Baru saja beberapa tahun didudukinya Aljazair oJeh Prancis!

urn aka Fremasonry tahun 1834 mu1ai menyebarluaskan keb':ldayaan dan pemikjran-pemikiran PWJc~ di Afrika, serta mendidik dan
beketiasama dengan bangsa Arab untuk n1e~e..harkan sebentuk
persatuan keluargv.. dengan tujunn untuk menciptakan suatu bangsa PrtV~ cis yang baru. •'1)

lngg.ris 1\o!endirikan Sidan.g John di

~fesir

Tentara Mesir yang n1enduduki Mesir tahun 1882~ telah mendidirikan M3j!_lis Sa~ Jo_bn pad a hari-hari pendudukannya yang

pe.rtanl a.
Gourand Menyiarkan Freemasonry di Syria
Jcndeml Gouraud, scorang yan~ ber}.iwa Pe;rnn~S~lib penuh
kedengkian, kotnandan tentara Pranc1s yang, menduduk1 kota Dam.askus, dan dengan demildan, menurut pendapatnyaj tclah dapat
1) Da.ri pt:mbilhi£S1in .,emikiran K~agsl\\aan dan K~mi~k.inan ai Kalanpn SejumLlh

pans Pc.ja bat Prancis di Aljv.a.tr pada Abad XIX", oleh Dr. Abdu.l J a.lil at-T amimi~
yang disiarkan ddlam m.ajalah ~/tutlh MtJ.ghn"bi. Tunisia, No.I, J:ltluari 1974, ealatan
kaki, hal.25.

ll9

tnengakhiri Perang Salib dalam bentuk yang sesungguhnya.U
Oja inilah yang telah men~~_barkan Freemasonry di daerah

Syria,. dan memberikan semua bantuan yang dapat diberikan, dan
menf,rubah Majelis D~skus itu menjadi ~i!jelis Raya.
Contoh-contoh Lain dari Dunia Islam
Apa yang diJakukan oleh tentara pendudukan di Mesir dan di
Syria, juga dilakukannya dengan cara yang sama di negeri-negeri
Dunia lsla1n yang lain. Di ft/JUI:Ja adalah sukar sekali untuk menemukan seorang kepala kabilah, terutama di daetah Selatan, yang
bukan anggota. Freemasonry. Jangan disebut orang.orang dan tokoh.-tokoh yang berpcngaruh dalam masyarakat, dalam dunia keuangan dan dalam du.nia pernikiran.
Apa yang telah kita katakan tentang N'JSe.Da:t juga berlaku di
1\1a{)J:..sia. di Thailand~ di lndone.')ia. dan juga di daerah..daerah lain

unia Islam:--

di

.-

***
lnilah biji-biji jahat yang tumbuh dengan kecepatan yang
an1at mcngagumkan, sehingga sekanmg ini dapat kit a Jihat di Syria,
di Mesir bahwa Majelis-majelis Free.masonry itu telah tersebar lu~
di setiap ~ota.
.._
... Dan ki ta znelihat orang-orc~.ng yang mempunyai kedudukan
tinggi dan terken1uka di bidang politik, kekuasaan, pemerintahanJ
penUkiran, kcbudayaan dan pengamhan, di an taranya juga ada
yang memakai sarung. Mereka membawa alat-alat bangunan, tetapi bukan untuk membangun kejayaan tanah air mereka dan kemuliaan bangsa mereka. Tetapi mereka g\Hlakan urttuk membangun Kuil Sulaiman di jan tung tanah air Arab dan Islam, yaitu di
Palestina. Tidak ada bedanya sedik.itpun, apakah mereka sadar
akan hal itu n1aupun tidak.
Jadi jika anda ingin, anda dapat berkata bahwa jalan untuk
1) Jenc!rD.l Gountud ini berdiri di c!~kat kuburan Sal:ahuddi:n al-Ayyubi di D:amuku$,
d3n berkat~ ; •"Hai Salahuddin! Sekazang basu Per:mg Salib ~rakhlr. dan inilah
kami telah. da tang kembali."

Dapat jUga kita inpt kembali b3hwa Jendral A.Ueuby juga mengucapkm pedmtaan
yang mirip d~n;an itu p.ada wak.IU ia :stbagai komandan tc:ncara lnu;ris mwk ke k.ota
Ba.itul Maqdis lahun 1918.

sampai ke jabatan-jabatan yang tinggi hanya dapat dicapai dengan
melalui pintu majelis.
Negeri Syria dan. l\fesir hanyalah kita aJnbil sebagai contoh.
~edangkan apa yang sesungguhnya terjadi di bomi Islam yang lain
hdak berbeda dari apa yang teijadi di sana.

***
Buah Peruikiran Freen1asonry
Sebagai buah dan hasil dari benih.benih yang te.lah ditanamkan di Ounia Islam, adalah hal.~hal yang berikut.
Dirusaknya Kebudayaan dan Sejarah
- Pe11grusakan terlradap .~ejarah dan kebudayaan lrlam. Inilah JuJji Zaidan berbicara tentang k.ota pcrdamaian yaitu kota
Baghdad tentang istana Ciranada~ tentang Masjid Jatni' lbnu n1u~
lun di Cairo. Ia mcngatakan bahwa yang n1ernhill1gun kota-kota
dan bangunan-bangUnan yang hebat-hebat itu adalah tangan-ta-

ngan Freemason.

Ia juga mengatakan bahwa pahlawan besar Salahuddin al-Ayyubi~ semoga Allah n1erahmatinya, adalah seorang Freemason.
PentiJ!han Ag3J!!! dari Nepra
_
- Agar~1~ dipi.sahkan dari negara, di bawah sexnboyan: Agama
Jtu adalah m1hk Allah~ dan tanah air adalah n1ilik semua orang.

Penyebaran Atheisme
'

- Lalu atheisme disebarluaskan. Negara diajak untuk meng-

adakan sekularisasi. Demikjan pula di bidang pendidikan·dan kebudayaan.. -..
Pembebasan Wanita
- \'Ianita dibebaskan dari ikatan-ika tan agama dan akhlak.
.-..

----

Dunia Menjadi Pusat Perhatian
- Seluruh pcrhatian ditujukan kepada kehidupan dunia s;U,a,
kepada kelezatan dan. kenikmatan hidup, serta menjauhkan diri
dari jilt~ darikemu mian.ajaran Islam.

-
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.
Kehilan~ Tujuan

- seuruh segi kehidupan Dunia Islam, telah diliputi olch ke-

hilangan tujuan, baik sebagai bangsa 1naupun sebagai individu. Tujuan tidak ada lagi. J\uth tidak pasti Jagi.

-

mempunyai penguasanya sendiri dan mempunyai pemerintahannya yang berdiri scndiri pula.
Suatu negeri yang begini keadaannya tidak akan n1ungkin
menghadapi I?~pa yang berdiri dengan kemilauannya yang gemerJapan di depan ebudavaan Timur yang Islam.
<

***
Contoh-Cont oh Nya ta
Untuk dapat menghayatinya dalam duni.a kenyataan yang dapat di.,!!..ba, maka kita akan memilih Khilafah Utsnw.Uyah (Ottoman Empire) dan Palestina, dengan ma.K"sud agar kedua hal itu dapat menjadi dua buah pelahuan yang tidak akan kita lupakan dan
dua contoh yang harus diingat selalu oleh generasi~generasi menda-

tang.
hilaf.ah Utsnlaniyah

Be rita pertama yang katni dengar ten tang Khilafah U!smaniyah se\:vaktu karni masih anak~anak. ada.lah bahwa pe.@._~_!!.tlJahan
itu adalah pemerintahan pcnjajah, yang menj!iah Tanah Arab. 1)
Adalah sangat disayangkan baltwa ajaran seperti ini masih tetap dhuarkan da~ dimasuk~a~ ke dalam o~k p;_ra_rel!!.aja dan pemuda kita samp~ sekarang tru.
Apakah iiifini benar ?

Kenya taan U1n1na t Arab
.
Siapa yang mencoha merenungk:an kenyataan u1nrnat Arab dJ
dalam kurun waktu abad ke-15 Masehi dan pada pennulaan abad
ke-16, 1naka ia akan mendapati bahwa yang terdapat di Tanah
Arab pada waktu itu hanyalah perpecahan dan perten tangan se te ..
lah teJjadinya serangan banesa Tatar yang biadab itu, dan setelah
texjadlnya Per<tng_ S.alib yang pcnuh nafsu den dam itu. Setiap ~a

-

l) Kami tambahkan b.ahwa pendapat in• juga dikcmukakan olch bcbc:r;~pa orang pcndulrung Ar~is:rn.e dan ~. di mana dik:atakan bahwa ket:ik2! tenl.ara Islam mem.bL.t lea MesTrliiik.a apa yang tc rj:adi adulah :Saluh :S:atu dm.d sc: r:lng::m.-se rrtnr;3n k ilUm
pe:njajili yang rnem·erang Tanab Kini3n :all ~sirt di s.ampin;g ~ran~an y :mp telab
dilakukan Yunani. Romawi, Pr:.mcii' dan ln~rb. Coba.lah bay3Jt8kan! Di Lebanon
s.c:ndhi terdap-at orang-olang yaflg$clalu mcngul"'ng-ulang kata·k~u bmong
~OII(;Jn~
....
.......
ini.

.,
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Masa Kekuatan Khilafah Utsmaniy.a.h
Persis pada waktu inilah bangkitnya Kerajaan Bij,nj_ Ursman
dari Anatolia di Asia Kecil rnelakukan jihad fi sa'1iilillah. Ia telah
berttasil mem buka ibu kota orang Kristen pertama yaitu Co.nstantin_QQ.]e 1 dan namanya diubah menjadi Jslambul. 1) Setelah itu, ia
n1elanjutkan derap kem~uannya ke pedalaman benua Eropa~ sampai ke pintu. .pintu kota Wina.
Kemudian ia mengaralikan perhatiannya. ke Dunia Arab; lalu
dip.ersatukannya di bawah ~ pjnmiuan. Dengan demikian ia
menjadi salah satu ncgara yang terkuaLdi dynia pada masa itu. Se-.
tiap negara men em punproses tertentu, mulai dati 1nasa kecilnyaJ
masa remajanya, masa dewasanya tlan masa tuanya. SeteJah itu datanglah masa kepikunan dan ke1emahan.

-

Masanya yang terakhir ini terjadi pad a abad XIX.
S.·dah satu Scbab yang Melemahkannya adalah Na~jonalisme
Dalan1 kesen1patan ini kita tidak. akan menyebutkan se.Jnua
sebab yang telah menjadikan Kerajaan Utsmani itu le•nah, karena
hal itu akan n1enjadikan kita n1elampaui pokok masaiih yang kit a
bicarakan dalam buku inL Kita hanya akan menyebutkan satu sebab saja yang erat hubungannya dengan masalah pokok buku ini.
Abad ke.-19 adalah nuzsa keemasan bagi nasionali5me. D'i Jer2!Jll naSionaiisme didirikan atas dasar yang, telah dikemukakan
oleh Karl Ritter. DiJ,.t!li; nasionalisme sejalan dengan te.ori yang
pa

..

-

telah dikemukakan oleh Mazzini.
Nasionalisme fttasuk ke J aha tan Khilafah
Kedua teori nasionalistne itu juga telah dimasukkan ke dalam
Daulah Utsmaniyah ]tu sendiri, yaitu dimasukkan oleh anggotaanggota perkumpulan ~'Persatuan dan Kem,!luanH, yang menyerua

l) Artinya : Kot.a Islam. Ada orang )'ang menyebutkannya dengan Js,Wnlall. suatu hi.l
)'an,g nyara.-nyata salah.
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kan nasionalisn1e Pan Tura.niaJJistne, dan juga oleb Petkum;gu)an
Arab Muda {yang menaukung nasionalisme Arab)+
• 15;ngan sampainy a nasion alisme k e d alam masy arakat Dau1 ah
Utsmaniyaht maka mulailah ~un ftu 1nengaiir ke daJarn .tongg~
ton:ggak kekuasaannya yang terkuat. Sebabnya adalah khilafah 1tu
mencakup berbagai macam masyarakat dan bangsa yang beraneka
rag am~ Yang memp ersa tu.kan mere ka i tu hany alah aama Islam.
Khilafah itu sendiri dikepa1ai oleh seoran~ Sultan yang berkebangsaan TurkL Tetapi sernua orang yang berbeda bangsanya itu menganggap Sultan orang Turki itu sebagai Khalifah kaum bfusLimin.
Semua mereka itu mcnyimpan rasa cinta din honnat di dalam da~
da mercka terhadap Sultan itu.+ Sebabnya adalah karena ~an
ituiah ya_ng memellh.ara Is1 am,. dan_ ya_ng n1 eng ayon:ti ~ad!~ t I_sJam ~
I tJJlah tiang u tarn a yang menJ ad i d asar pemcnntahan khtlafah
Utsmaniyab yang akan dih.ancurkan oleh seruan nasionalisme ka..
rena nasion ali srne itu be rdas.arkan ~ ..dan k~ bJtngs.aan., buk.an berdasar kan nil ai-ni1ai mulia.
.
Seruan semacam itu pasti akan 1nengobar-ngobarkan senlangat egoisme da1anl jlwa kelompok, dan menyalakan rasa k~enci
an terhidap bangs:a-bangsa. Jain, serta menghancurkan taJi ikatan
yang mempersatukan masyaiakat uan kekuasaan dalan1 suatu negara seperti negara k.hila f ah.
Para penyeru nas.ionalisme Turani berpendapat bahwa jenis
batlgsa J,wki (yang bcrasal dari bangsa Arya) lcbill unggul da.ripa~a
bangsa-bangsa taint juga dalam kemarnpuannya untuk memtmpm.
Para penyeru nasjonatisme Arab menyeru kepada persatuan
ban gsa Ani b, dan hak mereka un tuk mcmpu nyai negara.t dengan
bers.andarkan kepada bahasa mereka yang kekal Padabal pada
waktu itu ~_® adalah kelompok kemasyarakatan ya.ng terbesar
yang tunduk kepada kekuasaan sultan.
Lalu tedadiJah perlarnngan an tara kedua s.eruan ltu~ yang menyebabkan gedung negara itu semakjn sen1poyongan yang menlperccpat keruntuhannya, dalam benhtk yang telah dik.etahui oleh

sem u a orang+
....J

Di sini kam i me rasa h arus berhen ti se ben tar! karena kami barns mem berikan komen tar satu dua patah kata mengcnai Pgkum,..
P!!kn Pers2 tut!!l dan mai~a n+
~
.
~

Ks

Pcmbicaraan n1cngenw perkumpulan

--

yang erat dengan kata-kata Dunama
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JtU

me1npunyru ka1tan

A pakah .Arti

'~Dunan1a u

?

''DunamaH itu adalah nam.a rlari sekv.mpulan orang Yahud.i
Anda1usia yang pinc.lah ke Turki sete1ah hilangnya pemerintahan
kailffi Muslimin di sana. Mereka la1u menetap di wilayah-wilayall
Turki menikn1ati kehidupan yang a man dan tenterarn.
Mulai tah un 168 3 se bah agian dari orang-orang Yahud i rn ulai

men anu a runa Islam seca a e ura- ura,. sedangkan dengan
sem unyi·sembunyi tetap meu1pertafia an keyahudian mereka,
Karena ini mereka mernpunyai ciri khas di antara semua manusiaj
bahkan juga dari segala macam binatang. Sejarah bangsa Yahudi
penuh dengan ribuan contoh dari hal-hal seperti"itu. •
Mereka mulai menim bulk an P! I!Z_~ruh yang am at tidak baik
di daJarn masyarakat~ Pengaruh seperti inilah yang 1ncnjadikan para ah1i pikir dan or an g-0~11~ yang ~dar mem berikan p eringatan
kepada orang ramni mengenal apa~apa yang dilakukan oleh perkttmpuJan yang dikenal dengan nama uounarpa~'Dalam bahasa Turki~ ka ta--kata ini berarti nuu:tad~ atl!_eis, pagan:) alau orang kafir yang bohong mengena.i apa-apa ya~ dianutnya se bagai kepercayaan.

Ucapan Isaac Ben Levi
Isaac Ben .,!&vi~ kepala negara I~J.el terdahulu,. dalam buku·
nya yang beijudu] Dunanw yang dicetak tahun 1957 mcnulis sebagai berikut :
norang Yahudi banyak jumlahnya, dan banyak pu]a jurnlah..
nya yang hidup di antara bangsa·bangs.a lain, dengan menggunakan
dua macan1 cara: pertanta dengan cara .illla.s dan terus terangt dan
di sini m ereka mengan u t agam a rakya t di mana mereka tinggal se~
cara kelomp o k dan p ada lah irny a saj a. Cara k edua ad alah c&_a Ice..
batinan yang berbcntuk loyalitas yang sedalam-dalamnya terhadap
~
d ,,
agama Yahu L
J adi d i sini yang dim ak ~ud kan de ngan nnu n :am a~· ad alah na-

ma ke1om pok Is] aJn Yah 4d i.

..

...

Perku mpu Ian Pcrsa fH!n dan Kemaj u an adalah F reem~s on ry
!1-lereka ini] ah yang men dirikan F reemas-orny Trm "ll r yang sekular d{Turlti~ menu
c.2,Woh Majetis Ray a Freemasonry yang
terdapilt di Prancis. Ketilm OTillig-orong mulai m~r':'a
dan
syak W.!!§.£1!!gka 1nengenal MajeHs Rnya Fre,e_mason 1n1, n1a a mere ..

rut

-

cuesa
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ka rnen.gubah

namanya~

Per.satuan dan

KEwuan.

lalu dikena1 dengan nama Perkumpulan

"""

Anggot.a-Anggotanya yang Terkemuka
Di an tara para anggotanya yang paling terkctnuka adalah; Enver ~ T aJ' atJ J avid~ 1am a1 aJ-safah} Qraso, Halide. Edj b dan Mustafa
Kemal.
~

-

Seora-ng Penulis Jerman Berbicara ten tang Hubungan antnra
Freemasonry dan Ped••'"UmpuJaa Pcrsatuan dan Kem.ajunn
Seorang penulis Jennan yang besar yang bernama D~obert
von ~fa b ko sh, d alrun bukunya yang berj udul Ke1nal At taturk..§.!.b,ag~ Contoh Terti!fegi (hal. 58) 1nenulis ten tang kaltan an tara Free.., masonry dengan )erkumpulan Persatuan dan Kemajuan, di mana
ia berkata:
!o'Majelis·nlajelis Freemasonry~ tcrutama Majelis Ray a Itali di
Salonika:t menyambut hangat pcrbuatan-perbuatan Perkun1pul:an
itu. Rs£at-rapat perkumpulan itu selalu diadakan dalam ruangruang Majelis Freemas.onry, ke dalam n1ana ltda.k. masuk mata-mata
(artinya di sini lnata-nnata s,mtan), walaupun bagaimana usaha
yang mereka lakuka11 ..
Banyak anggota Majelis Freemasonry itu ikut masuk meTljadi
anggota Perkua:npulan Persatuan dan em "uan itu.
Dengan cara begin.t~ rna ~a perkumpuJan itu telah dapat melipatgandakan ju1nlah ~nij.otanya~ memperhebat pengaruhnya. de~
ngan bantuan yang d!teruna dan orang~orang yang b.eba.s. Dclnik.lan pula para anggota Persatuan dan Kemajuml itu mendapat
"' nlanfaat dari cara-cara Freemasonry dalan1 bcr.JJ.itbwu;an di JsJamJwl!o dan bahk.an juga can~-cara mendeka.tkjJp d iri kc istana itu sendirt~

..

PenuJis Lain ,._ienulis tentang Hulrungan PerkompuJan
lni dengan Orang...Orang Y ahu di
Mengenai hubungan yang terdapat antara Perkumpul.an fsrsa!1J,qa dan Kernajuan dengan orwlg~rung Yahudi, maka seorang
pcnuHs yang bernama Arn1strong dalam bukunya yang berjudul
Sgrfgafa_.fi,e:hlzu (di mana yang di•naksudkannya adaJah Mustafa
K.!!!lal; buku ini tcJah diterjemahkan ke dalam bahasa Arabd~n di- ·
terbitkan o1eh Dand Hilal)~ telah menulis sebagai bcrikut (haL 29):
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~nggota ~erkumpulan Persatu.a.n dan Kemajuan te1ah
terb~asa berlmdung d1 daian1 p.a!!,gkuan oran&:9rang. Yi:ibudi. Mere~
ka ~H1saJ1Y~• m~ngadakan rapat-rapat di ll_!mah ora_rm-oran.g Yallu.di~

• npara

ter'!_ndu_ng dan segaJa be.haya. Sebahagian besar dari mereka telah
mastik Jnenjadf" anggota Freemasonry~ Dengan demikian nu~reka
•nendapat bantuan keuangan dari berbagai-bagai pihak ...,.
J umlah Anggll.ta F r.Stlnasonrv sJJ Turki

lnilah yang dapat diceritak.anten tang Perkumpulan Persatuan
dan Kern~uan.
·
Mengenai Freemasonry} dengan berbagai majeJisnya, dikat.akan orang bahwa dalam tahun ®; terd.apat di Turki kira-kira
10~000 orang Freemason~ di antaranya terdapat sejumlat1 mcnteri
anggota parlemen} pimpinan angkatan bersenjata dan para pemuk~
negara.

Sultan Abdul Hamid
Di puncak kckuasaan terdapat s.es.eorang yang amat berbeda
dengan orang-orans iain} yaitu Sultan Ahdui Hamid ke-11~ se.moga
Allah meralunatinya. 1)
Dia benar-benar hid up dengan aktif pada masanyaJ dengan segala t~t.aJ}gan dan masi!Lahnya. Ia benar-benar menginsafi keadaan

negara, apa yang diniatkan orang bagi nc.gara ftu,. scrta ke1emahan
penyakit dan hubungan.~hu1)ungan yang terputus-putus yang telah
men;_hinggapi badan~badan dan lembaga-lembaga negara~ la beoarbenar menyadari bahwa negara telah menjadi "~'orangyang sa~itu;
sedangk.an banyak. orang yang s:edang menunggu hiJangnya nafas-nya yang terakhir, agar dapat memiliki harta benda yang ditin"iialkannya.
Ia ~at s.a_£ar akan usah.a...t!Saha yang dilakuka.n FreenHtsonry t
~

Hami~ bin Abdul ~iaji.d l (1~42 - 1918). bcrlo..'tlas.t p.a.da c.iliurt 1876 d~n djL
tutu ~k~ dari Wu.any:a t<ihun 1 'l(l.9. [a :ad alah sal ::ill seoorang da.ri p enguasa kaum
Muslim~ :r•ang 'bes:~ r. Scm ~,sa, ad 1 fi!!?~J:n! p ,.:r~di ti :r·:mg :~.dil y J:nr; memp~l:.~~j ~fi ri·
waya~ hidupnyat dan membets.i.hbn dl!m:,~a dad !UdubanLtuduhan ~·ang telah dil~m~
parkan m~sub-musuh Ymmar d:tfl as;ama tethadap dirjJJya. J:ni .sebenillnyO'I tiDeiik
...:u k~t baR1 ormg Yang: ku at t<!lt..tdnY:il. bersUl nia tnya. dan b~rtuidl a ke ras. u n tu :k
m~mb ers.ih kan s:cj~J.l h Islam dari kockotor:m-kc kotonn Yang dilimpu.kk::rn m u ~uh.

l) Ahdul
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serta orang·oran, yang bersembu!!Yi di belakanb'Jlya_, yang teJah
si.a_Q_!n~nikwn khilafah dari belakang. Ia tidak dapat menghadapi

seg.alanya i ni seca.ra langsung dan dengan kekerasan. Karen a itu kita liha t dia berseru ke pad a urn mat u n tuk m eng ad akan sua tu Persatl.lQil Islam l) :- yang dimaksudkannya sebagai jawaban terhadiP'78ruan NasionaliS1ne Pan-Turanjan ..
Abdul Hamid selalu bcrtarung dengan musuh-musuhnya di
dal3E!._.g_~g~ril dan dalam pada itu bertarung dengan kelakusan-ke·
rakusan para pep.iai ah d ari Jua.r. D i tan1 bah lagi d engan ke adaan negara yang sedang d.aJam ke3daan lemah pada umumnya, kelemahan
mana did erita oleh &e¥en ap hagi an peJnerin tab an.
Ia te1ah mem ban gun jala.n keret.a api an tara k ota Dam as ku s
dan kola Madinah~2) dan haJ ini merupakan k.ebeJhasilan dari politik Islamnya.
-Tahun 1908J ia mengu1numkan Konstitu.sj Utsmanjjo dan hal
m1 n1ennnjukkan bahwa musuhNmusuhnya telali'""6erh3.sil~ karena
konstitusi i tu ad alah hi }tin_an Freemasonry. Kon.s titusi i tu adalalt
suatu hidangan yamg telab djmasak di dalam majelis-majelis Free~
masonry Orang yang pertama-tama mt::nclan racunnya adalab sultan i tu send iri~ kern udian selu
,- n1h khilaf...ah i tu ter ke na.
4

Pertemuan The odor Hertzl dengan Sultan
Dalam situasi yang amat Incnye.dihkan dan gawat ini, nlunc:ullah wajah 11rtQdQJ:. Hertz!~ Bapak Zio!!isme yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Ia datang dengan wajah yang tampaknya penuh
dengan belas kasihan terhadap kessJaa,n pemerinta:han sultan, teru tam a kelem ah an keuangan yang d ialaminy a.
Muncullah Hertzl1 seolah-ol.al1 di tangannya terdapat kantung !!!_ng. IniJah uang keluarga Rotschild. lnilah se]uruh harta kekayaan orang-orang Y!!:!:di. Semuanyt~ ini saya letakkan di bawah
l) Or~n rata ·Ro liiruo 11 m~ng.gam barbn Pemtu 3fl Umm Llll I.:sJ w seb~glli .m:atu ~ran
~·1mg amat men:.J.kutk::tn p~da rna~• itu. (Uhat pembah.:uana~·a y~g beriudul ~'~.un
b~.m l:l~~at d::ii1s'·1tl di-8ru.di lda.m •• yang di.!Ierkan ~a~ h-uku Waris;)n Islam yang
d"~dabN o~h ~)t :.ch t d IU1 DQiWOr til ynng bagi:in p ¢r t3lll anys t-c:raJ\ ai t~ij"'=n.ah. k.m
I

ke d:ahtm b.2lla.'ia Arab olcb ll1. Muhammad Zub:ir as;-S."'Uflhuri .. hal.85, pene.rbilan
Abm .M a '~if;ah, Ku Wo\it.
2) lal.a.n kete b. api t~lah Mhancu tk;an u.feh ;e.vo!u~i Arab. -dali:!im ra~g b o:p'Cm$.1 pefitBi...
ny a.. Sck :uacg in' j;3l:m kerc- t~ api ini be:~ ~c. ria k mem in ta ke:s;a.da.l"l!l!l hati nUJani h:::um
M~-tslhnin, a~ J ja~:o k~C::re-t3 .upi y Mg. teta.h h: rpu tu ~ itu d.;ap~t tli~m bung"k:ln k-c:m 'h<Jii.
Siapak;:~.h ya.11g a kan m:e&np e rk.cnankan ~ru.m ini?

128

pcrintah 5!!!.tan. Boleh diambil se berapa saja yang ia inginkan.
Te ta~l ap a im b aiann ya ?
.
Nun Ja uh d1 S e.!fun san a, terdapat ~tumE_uk tanah yang ttdak begitu luas, dl tengah .. tengah daerah keraja.an khilafah sultan
yang dentikian luas. Setumpuk tanah itu bemama Palestin~ Hertzl
ingin agar sui tan 'berm urah h a ti un tuk mem biarkan orang-orang
Yahudi tinggal di sana, karena di sana terda~at tempat~teJ!!pat
sucis dan hawanya penuh berkat pula, juga penuh deng.an sejarah
------trejayaan Yahudi dahulukaJa. ·
Jawaban Sultan kepada Hertzl
Jawaban yang diberikan sultan kepada permifltaan Hertz! itu
ad alah rfl!n.O lak §anw. ~ k.ali denga!Lt e.ca.s, 1) Lalu se telah itu, keluarlah Hertzl dengan tangan yang ham p a, te tapi juga dengan dad a
yang penuh dengan tiQ.u _....
daya dan m.a.kar.
Pada akhirnya sultan h.a~
......rus membayar segalanya ini.

Freemasonry Memutuskan Menurunkan Sultan
Setelah peristiwa itu, FTeenUJSonry Turki memutuskan untuk
metJuron.kan S'J!tan dari si11gga~nnnya. Lalu teijadilah keributan
dan huru-hm yang dibiayai oleh scorang Yahudi bernama Nathan
yang pada waktu itu mempunyai kedudlukan se bagai K.etu.a Kotapraja Roma.
Sultan Dipenj arakan di Majelis Sa1o nika
Penurunan Sultan dati singgasananya ini terjadi pada tahun
l 909, dan beliau lalu dipenjarakan di Sidang§alortika sampai ~
liau tnenemui ajalnya.
Yang menjadi kehla Freemasonry ketika itu ada!ah K.haim.
Naum. Setiap kali ia membuka rapat, ia selalu berkata:
NKit.a te!ah rnenang dalam n1enghad@i kekeiaman dan penja·
jahan asing'\ di mana yang dimaksudkannya adalah ~\ldul Hamid.
l) SuU:or~, !'Cmop Allah merahm:arlnya, kclik:liru ~rkata= ''Wal;n•pun k4rnu rnr::mb:ayO.I.I
k-cpJtdl.l ~:!)'1!. en.la.i sep.;::nuh_j!:J,Uda hti. jan.@3fik.an 150 ju 1a -p ounrJ3terling em M. say a
tidr~k llbtl J::.pat mem6erR::m apa :!r·ang. kamu mmta itu. &!.}'a tela.h be[b~kti kepad:a:
UfUU~~"' I:;h..Lm dan u rnma t Mu h:arn m 2:d sela.ma le bih d:ari 30 t:uu.1 n. :Seiam:il itu :silYa
11amr-(l'f:~ ·mtm:lotoii ~~"'ii:;~..J;~f:Jnb-.a..tartJ s.cjamh bu:rn Mu~.i:n~ b:ap~k4•:apak~
ku (l.ml'l t'L~ rL~ t..rn=oyangku. :S:Uitan..su ltlln dan lduJ.tif:ah~kh:ali rah Uum.ani. K1Ue n:a I[U I
tlcn p:1U'I pn•! i s.ily ~ juga ti4!k J ap.il.l rn~nga: oo [k¥'· p ~ g t.u:n. k aml,l. iru. ~
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Demikianlah kita 1ihat bahwa Freemasonry, anak hasiJ orangorang Yahudi~ telah 1nembero.otak untuk kepentingan HertzJ, dan

menurunkan sultan dari singgasananya.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dapat kami kemukakan bahwa seorang Yahudi yang bemarna qr3!io tennasuk dian tara orang-orang yang menyampaikan kepada sultan putusan bah wa ia t~l~ dima,z~an.
Mcmang tepat sekali ketika Ju,rJ.i Zaidan berk.ata ten tang sul-

tan :

,,Freenuzsonry telah merna'zulkannya, karena ia Lelah sadar
akan bahaya orang-orang Free1nason itu tflrhadnp u1n11UJt. ~·
Diturunkannya sultan dari tahtanya merupakan kemenan_gan
be.sar,bagi ~masonry. Karena itu, setelah peristiwa itu terdapat
f7o mejelis di Turki.

Pcran" Dunia

-

kan bahwa Iflam itu adalah hukum-hukum dan teori·teori dari se.-

oran~\rab

tua.

..en1ang amat he bat kata-kata yang keluar dari mulut merc-

ka, tctapi apa yang n1ereka katakan itu adalah kcboho:r_:-ga..!l belaka.

Pembentukan Partai Rakyat Tujki
Sctelah ~1ustafa Ken1al berhasil menguasai ncgara dan pemerjn tahan secara sta bil, maka ia menu tup semua rn ajeli.s·m ajelis Free-

nlaSonry untuk meQgelabui dan

n1eny~satkan pandangan orang. 1)

Tctapi ia n1en1bangunnya kembali dengan nama yang bam, yaitu

Partai Rakyat.
Sal!1£ai se.karang ini bangsa Turki masill tetap meringkuk di
bawah cengkeraman pcmi.k.iran Freemasonry yang telah berkembang biak di pusat-p~t k~Jmasa.an dan menyelinap ke nlana-ma-

na.
I Direncanakan Eree1nasonry

era fig Dunia I terjadi karen a perencanaan Freen1asonry. Pe-

rang itu juga telah dimasuki oleh Turki di bawah pirnpinan Freemasonry, maka karena itu negara terse but te1ah rnenderita kekalahan yang amat. rnenyolok.
Kekalahan Turki Disebabka:n Freemasonry
Jenderal J avad Rif'at Atla Khan almarhum,komandan ten tara
Turki dalam pcrang itu, n1engingat bahwa bencana menimpa tentara Turkj disebabkan karena tingkah laku prajurit dan PtrJ.wira ai!Sgota Freen1ason yang her ada daJam reJ.imcn t¥-!!tara Turki. U

Keterangan Komandan Ten tara Turki
Berita yang palin~ akhir tentang pemikiran itu adalah bahwa
Kc_2ala Staf Tentara Turki_, Kenan Evren, telah mengeluarkan per·

ingatan bah wa "Angkaiin Berscnjata Turki akan tetap memperta·
hankan sistem republik tcrhadap orang-orang yang berusaha meJnccah-belah barisan rakyat Turki 1 dan berusaha nlendirikan suatu
petn eri n. taltan yang b erda.sarkan .syari 'at Islam. 2)

** *
Baiklah kita tutup bab ini dengan menyiarkan sebuah doku-

Pimphuu1 ustafa Kemal
Sctelah itu Tur ·1 telah beru ball menjadi sebuah negara scku~r dan m~tJlbaratkan diri (westernisasi) di bawah pimpinan Mustafa Kemal, 2) scorang anggota Freemason yang as1i, yang mengata-

n1en penting yang rnenjelaskan pcristiwa-peristhva yang terjadi di
pusat khHafah dan peranan yang dimainkan Freemasonry di da~
latunya. Tcks sepenuhnya dari dokumen ini, kami rnuat di ak.llir

1) Hitler dru:.un bukunya P~rjUliiftiQnku mtnycbuCl<om babw3. orang-orilll,g Yahudilah yang
telah mt:n)'cbabkan kekalahan tentara Jennan dalam Perang Dunia L ~lerek.abh
yang juga telah ml:nyiark.an dcsas-desu~ }'at'g mcnjatuhk:an moral tentara Jennan.

I) Sal3.h s:uu dl)kurmm >'ang merup:akan lamp iran dari buku Laki-wki !doltJ tulisan
se.orang bekas perv.·ira tentara 1'\lrk.i, yang ddak mau menyebutkan narnanya demi
menjJga jit.t.:any:a. di n~a.na dalam kenang·kCJUlltlann)•a ttnun.s Mustafa Kernlll.. dJ..
:'ioebu tkan ubagaj berikut ;.

2)

Cobalah boayangkm. Ren.can:J :seperti itu juga $ck.arang 1ni madh ada.
~anyak dati kita yang t~lah terbias.a meny-ebu tny~ Mu.stafa Kamal Attatu1k. yan.g
berarli Bipak Turki, Tebpi kiu haru' melupakan g;:b.r kr:hotmatan init k11rena
ban~ Turlc.i yang hlam itu tid;~k 5uk:a seotan_g Y31mdi F.rcemdlon menjadi bapak·
nya, Beberapa p~uda l.slam meng1uakan bahw.a di k.Jdang.an pcmuda hla.m di 1\IrJd.
g~:la.r ini tel:Jh dHup~kan $.1ll\ll selcali.
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buku ini.

..Sebab yang se.sun~tmya rnengilpa MUJtoila Kl:m~l Pasha menuttsp M~elh·majells
PRem ilsonn· 1dalah karen.a msje lis-ill :ajc!.a i tu tidak m:au m ltfrl bcri kan gt tar tingxat
Caha)'a Tjmur yang Agung kepsd.anya. Karena itu ia m:m3h ke.pada moreka.

l) Dati majabh Al Mtl/tamo', terbh:m Kuwait, No. 4 20, tanggal21 Dzulhlfjah 1398 H
(21 Nol)crnbcr l978),h:1iaman30.
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ru yang pemah didirikan Sutfman a.s.U Apakah keadaan seperti
ini dapat dicapai hanya d'engan berB.C!ara-bkara saj~ ataukah den~.an usaha yang sungguh-sunggub dalam mencapai tujuan yang
1ne re ka tuj u 1'

.

Pales tina
Huruf-huruf kata-kata inilah yang menjadi tali pengbuhun.g
antara sesama orang Yahudj di .sepanjang sejarah dan di segala ternpat~

Rencana u n tuk Diri Send iri
- de ngan tali aga 111a yang me persa tukan me reka
- dengan tnenyornbongk.an diri. dan rner.:isa lebih tinggi dari
bangsa-ban~a lain {yaitu : complex bangsa pWhan).
4

Orang Yahud i yang tel ah keluar d ari san a se bagai orang yang
terltina pada waktu perbudakan Babilonia., mempunyai kcrinduan
yang amat nlcnda.la.m untuk kemba1i ke sana. Kerinduan ini juga
diwamai o1eh orang-orang Yahudi kontemporer~ baik ia sekarang
di timur maupun di barat ..

Kerinduan inf bukan hanya scka.dar kerinduan saja, tetapi juga disertai dengan perencanaan prak tis daTI pemupuk.an dana yang
tidak mengenaJ bat.as. Kerinduan ini bukanlah kerinduan orang
yang gemar meratap,. pemalas, pemlrnpi dan penult emosi.
Jik a ad al ah di an tlra oro.ng-o rang kay a Ard b dan kau m t.fusli~
min yang mau berkorban untuk kepentingan Palestina sama de~
ngan apa yang te1ah dilakukan Rotschild bersama-s am a saud a rasauuaranya,. maka keadaan kita tentu tidak sam a dengan apa yang
tcrj adi sek arang inL
Keb~naran

tidak dapat me1npertahankan diriny a sendiri, tetapi harus ada pemiki ran yang rnenj agany a,. ad a senj a ta yang m empertahankanny~ dan ada pula darah Yart.A sudl rertumo.ah demi
n1.e1ubelanya. Kalau kebenamn tidak begitu keadaannya, tnaka kebatilan akan lebih menonjol dan akan lebih lestari.
Negara Yahudi sekamng ini, yaitu pada akhir tahun 1978
(a tau alval tahun 13 99 H) te.Jah beriipat ganda besamya dari nega-
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Di Ant.'lf"d Rencana Pemikban Y ahudi
Mercka tidak mau bagian dunia yang lain dari Palestina dan
daerah seki ta.rnya
Mereka sadar sesadar-sadamya bahwa hal itu hanya nlungldn
die ap ai dengan c ara--cara berik u t :

Rencana u n tllk Orang Lain

Agar rasa kesom b o ngan i tu tetap se lalu berad a dalam diri nu~
rc k a:r m aka mereka h arus beked a bersungguh-s.u nsuh dan dengan
terns
.... 1nen_yrus un tuk :
- rnenghancu.tkan ggama~ :sehingga yang tinggal agan1a YaJ:u~
di saja.
- menghancurkan budi !lekerti bangsa-bangsa lain~ karena
bansa ya•~ tidak berhudi pck,crti tidak akan ada gunanyar
- menghancurka.n setiap slunbfll kekuata.n bangsa-bangsa Jain,. baik y a11g berupa pun1j~ant maupun kekuasaan dan

harta benda.

Untuk melaksanakan segaLa rencana init mereka 1nau tnelakukan aRa saja dan mau 1uengorbankan a2za s.aja.
~ Freern~sonry
kita perkatakan dalam huku ini,. tidak lain
daripada hanya :suatu alat dart sedemikian banyak alat rnereka, untuk rne]aks:a.nakan semua re~a yang telah mereka buat untuk
bru1gsa-bangs.a lain+

yang

J) Ker;;~j~an

SlJ.lahnan itu h.anY:a hidup kuran_g l.e.tJ.il 20 tahun. Oj ~ping ~etaj11an
ttu, lt:rdapat 50 buah kcraj.aan p~nduduk asli y:»ng: r.tl.3m:.rn. den,gannya. Im ~d31~
kcn}':Hun ~jfl.[ah. Te.tapi w::Jl.aupun he~lu~ m.:u:ih [•Hdap:H d1 k,:a.hmgatt tMra P~~ulu
S.::iliJ y~g telah memperhl~t.-. ketaj:aau Subim.an itu mul~~:i dan Y~.an Slm~.a.J ke
ncgeti-nt:lgcri ~· lnl tentu ;;j.- p~n~aruf't=aari c-crha..:eritll b~"'ohong 1·l.nag d1ken:1t
d-L:lil,prl n i.l:ma 1s rnUiy a L
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Apa yang Diberika n Freemasonry

untuk Dunia Bukan Yahudi
Untuk dunia yang bukan Yahudt Freema:soruy me1nberikan:
atheisme

E

kebob rokiln. tnora I
perpecohan dbll kehancu.ran+

Den_gan cara begini orang-orang y·ah udl telah dapa t men eyasai negara-nega.ra yang kuat di dunia~ Kitn telah melihat bagaimana
dunia komunis dan dunia Barat,. berdiri dalam satu barisan Inembe.rik an :eengak uan dan pemoerka tanny a ke pad a n:sara Israel ya.n g
b!Di{~~ yang masih berada di tangan bidan~ membcrikan da.rah
dan e idupan kepadanya. Walaupun dengan jalan merug:ikan
ba ngsa dan masy araka t mereka sendiri.
Ban tuan dan pertolongan yang telah dilerima Israel dari sana
dan sin~ lebih banyak daripada apa yang diterima oleli selunih negara lain di dunia+
Kead aan nya telah menj ad i se dentik ian rupa sehingga kita melihat d.i antara putera~pu_!£ra Arab dan Islam~ ada yang memberikan bantu an kepada ormg-orang Z!2.,nis itu, ada yang n1au mcnjorbankan jiwanya unhlk kepentingan Kuil Sulaimant serta untuk kejayaan llintang DJlud, baik mereka hikukan hal itu dengan ins:af
a tau tldak, karen a hal i tu ti dak. menj adi persoa1 an.
Rasan y a ti dak per1 u kit a be rpanj ang kat a men gen ai segi masalah inil karena hal ini telah merupakan kenyataan bagi setiap orang
yang tnempunyai pengertian tentang kehidupan ne_gara Israel, dan
tentang sebab-sebab yang telah menjadikan ban.s:a Ara6 dan Islam
berada dalam keadaan seperti sekamng ini.

IGta tutup bagian inj dengan sebuah dokumen yang teramat
pen ting yang me nj ei ask an bagaimana h ubungan an tara Freemason-

-

-

ry Arab dan orang-orang Yah ud L
~

-

Dokumen Pendng Seruan Majelis Mesir kepada Penduduk P.a!estina
Majelis Raya Freemasonry Nasional I\1esir telah mengemukak.an seruan kepada para penduduk Pales tina dalam revoius.i mereka
;

tahun 1936. Seman itu adalah seperti berikut :
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,tWahai penduduk Palestina.
In gat bah wa ora ng-o~aug ~al;!u di i tu ada] ah sau darn .-.sau da ra
karnu. Mereka itu adalah anak_paman.mu yang tel
lanHl •neran~
tau. Mcreka tc1ah m-enang din bernaSil di perantauan. e arang
mereka ingj.n kemhalipulang kepadamu untuk kegunaan dan kebe~
sa ran tan a1i ;air be rsama~ karena rn ere ka telah be rhasi.l men gum p ulkan \!!llg, dan juga k arena me reka te Iah 1ne ndap atkan k£!!llian, kc~
terdmpilan dan Hmu pengetahuan.
Orang Arabdan orang Ibri ada1ah dua cabang dari satu pohon, yaitu pohon 1brahirn) keduanya adalah keturunan dari lshat~
dan Ism ai I. .lTka. ke dua orang i ni - orang Arab dan orang ] bri be r~a tu dan be ke rj '-ISanl al maka ked uany a ak an rne nd apa t 1nan faa t
dari apa yang mereka miliki dati car.a-cara yang berbeda·beda, Dalam kedasa:~na keduanya itu terdapat kebajkan yang sempu·ma dan
berkat yang sempuma" dengan izin Allah. !!I
K.i ta tid ak d ap at me rn as tikan dengan jiw a ap akah se rua n in i
telah disusun, dcngan warna apa ia dibe.ri celup~ selain dengan prin~
sip Freemasonry, dan dcngan kasih sayang Freemasoncy.
Pa rn pem ba ca yang ari f b ij a.k:san.~ kan1 i b i ar kan mere nu ngi
masalah ini dan mcngarn bil kesimpuJan sendjri~ agar ia d.apat me~
lihat kmdlmgan seruan ini yang am at menyinggung terhadap suatu
masal ah lslaJn y ang_paling su ci.

Kesa1ah an Kesejara han d al am Seru an in i
Tetapi dalam pada itu~- kami lngin menarik perhatian pem baca kepada suatu kesalahan. kesejanzhan yang menjadi da.sar dari
propaganda Zi onisme, baik di Tim ur maupu n dj B ara t + Kes(]lahan.
itu telah diulang kemball aleh seruan ini.
-

...

Dukti Penolakannya
l . Ba i k l b rahim a. s~ rna u pun anak-a na kny a dan cu cu.cu cu n ya 1 bukan orang Yahudi, Buku Taurat diturunkan berabad-abad seteIah mereka Kebenaran ini telah disebutkan Allah s.w. t. daJam
KitabNya yang tnulia. lbrahitn buk~n on~ng Yal~i dan bu~an
pula orang Nasrani. ...-. ~Hat' jnijuga terse but dalam ayat-ayat
yang

Jifn.
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l

2+ Marilah kita anggap bahwa sebahagian dan keturunaJLlshaq dan
Ya~gub a.s. tetap hidup san1pai me reka berilnan dengan Ri.salah
Musa s. Te tapi, siapakah ora ng-or-mg ini? Si apakah ke tu run an
mereka~ dan alasan apakah yang menjadi bukti adanya hub'angan kekerabata.n antara orang-orang itu dan orang-orang yang menyatakan adanya hubungan itu, padahaJ mcreka Hu hidup ber- t
a bad-a bad se telah ad any a ormg -oJ3Jlg y ang pertan1.a i tu?
3 ~ ~i ariJ ah k.i ta anggap bah wa ap a yang k ita tun tu t dal run bagi an

a.

yan~
c

sud ah pas ti mustahil -

~

ma ka apak,ah orang-ora ns it •1 ~wa. Yang
a.s.? .Atau apakah aaa juga oran~ }ain

beriJnan kepada MYsa
yang tidak mempunyai hubungan dat".a.h dengannya} tetapt JUga
he;iman kepada Rhalah Musa as., sama dengan irnan ord.ngorang
mempunyai hubungan darah dengannya?
Akal mengatakan h ahwa Yahudi se ha~ a~ma dapat juga di-

yang

anut oleh orang-orang Jain:t

w'ilaupun 'Gak

aa hubungan darah-

nya antard mereka Lalu kemanakah perginya kcturunan orang-

orang ini?
4. Kita tidak tahu~ dan tidak ada orang yang tabu~ hubunwn darnh
yang bagain1anak:-J.h yang terdapat ant.ara orang Yahudi Russia=dcngan orqng KJup:ar, orang ~a dan orang Tjq1ur?
,'
Lalu s.etelah semuanya lnit apakah masih dapat diterima olch
otak yang sehat kcbenaran adanya hubungrm darah antaia orang
Arab dan. orang Yah udi?

-

Fajar Kcuy a taan Telah A-t ulai Terbi t

temkhir itu memang telah dapa.t dibuktikan- padahal
itu
~

-

***
Ini a dal ah bagi an yang am at kecil sekali da ri sek.ian bany ak
masalah, yang harus disadari oleh generasi-generasi umrnatku; agar ··
ia sada.r akan keadaannya, dan sadar akan sega1a re~na ya11g dib uat orang Lain un tuk men g!ta ncurk an ny a.

....

J i~a ~ekiranya Freemasonry serta tangan-ta!.!.&an r~asia
lainnya telah berhasH sekian lamanya menipu um1nat manusia~ rnenyesatkan11ya dan tneJnperham bakannya untuk kepcnti riga n '! brrfg'S a E_il ih an Tu~n ~ '~ Jn aka jeri t.a n·jeri tan yang d ila·
kukan ole para atifi pikir haik di Timur maupun di Barat~ te·
Lah m.ulai terdeniar de.ngan a~ at n~aringnya, rn em b.an~nkan
ummat-ummat aunia yang masth terttdur.. agar mereka ltu ter~
ban.gun dari kepuiasan yang amat da1am 1n1, agar mereka tahu
ke mana mereka me1angkahkan kaki,

JERITAN RADO
•

..
Tahun 1937, Mr+ Robert Vallery Rado telah mengucapkan
se buah pidato dalam pem bukaan perkuTnpulan Cerc1~.) oin d ~
!]ris:t di mana ia telah 1nema.parkan k~asaan Freemasonry
CIT Praods+ Ia berkata :
"Ketjka malam~malam di mana dibuka Pameran lnternasional di Paris, s.eluruh dunia menyaksikan ' Blf.!!an_g_:Se~i ~~m ",
yang menjadi lam bang Bani Israel dan Pangeran Parabhs, yJng
dikukuhkan di a tas Pt.~ncak Se i Tiga Freetnasonry y~ng berpusat di pul!lcak Ton ak
er e •.aan yang ter ~pat di tengah1

tengah lapangan ltroc,adiro~ d a.ri mana m~mancar c~)lay!-ca!1aya
yang menunjukkan bahwa ituiah yang menjadi larnbang
1naian yang berkumandan.g sekarang di dunia. 'l

perda- . .

-

Pe ngertia n Pe rdam a i.r1 n Frcen•aso n dan Yah u d i
~~saya

1nengatakan bah wa perdamaian yang dimaksudkan
oleh orang-orang Fr-eemason dan Yahudi itu, tidak lain dari
p erd am aian k onpe rensi ~k on pcrt;nsi Moskow~ J enew a, y a i.tu per136
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(

Di antara Tujuan-Tujuannya

damaian Freemason dan Yahudi para pemHik Bintang S~gi Enam
dan Segi Tiga lblis. Diagung-agungkanri"'ya semua seiif6'oyan-in i

dj te ngah &tengall salah satu lap angan ter besar d i i bu ko ta Francis membuktikan bah wa tangan para pem iJiknya adalah t!fls,anta~gan yang berlumuran darah. Tangan-tangan inilah yang telah
mengada-wa'Kan ala.san dengan maksud untuk mcnimbulkan
pe:rgoJ aka n he rdarah yang thn bu l di an tara m erek.a d an ban gsabangsaPrancis,. Russia dan Spanyol.
.
Se r~a-nis a tamp ak d i mat a say a d arah yang dt tum pahkan
di negara-negara itu terpancar panas bersama dengan benangbenang cahaya yang terpancar ~ bin tan-s itu dan da~ -fondasi~
nya, memberikan penjelasan secara tcrus terang kepada k1ta bahwa
ad alah tid ak m ungk in lag] mengarn bll sikap ne traJ terhad apny a.
Tidak Iama Ia"ii masing-masing .kita tetpakstl m~ijih sikap ter~• hadapnyo., ikut bertarung ber.sama dengannya atau berdiri di satn..ping kor ban-korbannya.

Ha rus ltle nen t1.1 ka n Sikap Te rh adap Free masonry dan Yahudi
Didirikannya tiang ini dengan semboyan·s.emboyan yang
terdapat di puncaknya merupakan suatu tan_t~;~an Y~ng jelas
tcrhadap monumen agama Kri~ten yang telah Jid1nkan d1 Lapangan Santo Petii'ls di Ron1a sebagai pengekal kenang-kenangan ja .
di salib.
Dengan pengertian yang lebih benar~ ia . rnemp~kan s.u atu
tanta.ngan yang keji dari pihak orang·orang Yahudt terhadap
seluruh peras.aan kaun1 Ma._l:\.ehi.

-

Tidak Cukujl Pengertian Terhadap Freemasonry dan TnjuanTujuannya

"Kita kalangan kaum Kristen.ll tidak pernah tr~emjktr..kan
dalam be1;tuk yang ,t1,2kup untuk memahami FreemaSOtitY dan

tujuan-tujuannya, dan kita ti?ak .Ta~ be.rsusah~p~ah untuk.
mendaLami semua rabas.ia dan tujuannya.

1) Ad alan am~ t t.1 Lo;;ay :M'Lgkan tlahwa :am a l banyak d mi pu ti<m-pu 1cr:a Mu 5lirn in ~ndhi,
ju~iJ dem!kian k~&i.a:anny:i_
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I

~?J ika

kit a mau rnem ikirkan secara ber.sungguh·sungguh
rnaka kita aka:n dapat memperha tikau bah wa ia bertujuan un·
tuk membunuh ket:tlndetufigan-kecen.dernngan yang tidak biasa
yang terdapat dalam diri manus/a, dan i!!elucu.ti rnanusia itu
dari nilai·nil.a.l u tama yang reJih djperolehnya berkat k:eimanan.nya_ Ia bertujuan untuk mtracu.ni kepercayaannya dan mernbunuh Jiwa. kemanusiaannya.'"~

Dengan melakukan segalanya itu, ja berharap untuk me~
madamkan api iman kepada. Allah yang terdapat daJam ji\va
lnanus.ial aan menggQ-ing manusia itu ke dalam allleis.tne~ kekafiran dan mat;;;alisme yang ko lor) agar seluruh dU1lia ini tenggelam dabm lau tan kegelapan di m a.na ia akan terlunta-lu nta
lanpa tujuan dan tanpa harapan, ~arnpai pada akhirnya dunia
itu seluruhnya jatuh
.................. di bawah telapak kaki mereka tanpa gerak~

-

~

Pengertian Semboyan Freemasonry ;
raan dan Persrunaan''
Pengertian sesungguhnya dari

~'"Kemerdekaan ..

s~boyan

segi

ti~a

Persauda--

F.reemaso11

Hu yajtu kemerd.,kaan, persaudaraan dan persatnaan, bukan
pengcrtJan sesu ngguhnya yang dikandung olsh ketiga kata.kata
itu . Orang-orang Freerna.sonry dan tuan-tuan mereka bang.sa
Yahudi sama sekali tidak pernah memikirkan untuk ntenganut
prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kata-kata sem boyan~
· tetapi ketjganya itu mereka kem.ukakan untu k Jnenentang Trinitas. Suci Kdstiani~ yrutu Tuhan Bapak~ Tuhan Ana Itdan ,Ruhu I
Kudus. Tujuan mereka adalah untuk menggantikan Tti,nitas
ini de.ngan ketiga kata-kata sem boyan mereka itu~ s.ehingga Trinitas Hu dapat ternoda kcsuciannya, dan agar iman dan kepercayaan
man usia rn enj a dl jml ah ter had ap ny a.
1

Free1nasonry dan Polirik

Freemasonry lebih d arj lHmya sw. tu partai politik saja .
\Valaupun dal~m rangka untuk ml!ncapaj scbahagian dari tujuantujuannya~ ja telah menggunakan b~~rapa partai poHtik. Tujuan~

nya yang terpen ting ada1ah mcrJ!!!sai pernik iran #an hati nur,ani
manusia_ la :selalu bergerak sec;rra rahas:ia, seakan-akan ia itu ada139

lah suatu kekuatan maha tinggi yang n1emberikan inspirasi dan
ithan1. lnspirasi dan ilharn int tentu saja bersun1 ber dari seJW·

Tidak Ada di Donia Ini Orang yang f\.1enentang Freemasonry
Yang aneh ada1ah bahwa tidak ada di dunia ini dewasa ini
satu orangpun yang men~alanginya, atau menlberikan peringatan terhadap tujuan·tujuannya yang berbahaya+
Saya seakan-akan melihat bahwa dunia ini teJah mabuk oleh
karena jiwanya telah banyak sekali mcnyedot racun Freemasonry
b

RencanaARencana Rahasia
Berkat rencana-rencananya yang serba rahasia, ia telah men2WQLZ

-

I

dapat kesempatan untuk menyebarluaskan racun-racunnya dt
segala ten1paf. Menyelidiki cara-caranya yang serba raE'aSia~ amat
mencengangkan pemikiran orang.

-

.

.....

I1U.

---

Free1nasonry Harus Dilawan

Pe ngaruh F reen1asonry

Tujuan Freemasonry adalah melucuti manusia dari segala

-

aqidah kepercayaannya, dari segala-prinsipnya dan dari segala
idealisme nya.

-

-

Freemasonry l\lenghancurkan Pengertian-Pengertian
Kemuliaan~

Kehonnatanl Kcpercaynan dan Loyalitas di Eropa

Freemasonry teiah mendapat ke1najuan yang besar sekali
dalam bidang nH~letnab.Jsan im an k~gan urn mat Kristen d i
Eropa. Demikian pu1a ia amat berhasi1 dalam membunuh jiwa
nasionalisme dan patriotissne di kalangan para pemuda bangsabangsa Eropa~ Ia juga telah meng!Jancurkan pengertian rnanusia
terhadap tradisi dan ad'at istJ33at yang telah turun ternurun~
seperti kemlliiaan~ kehormaran, kepercayaan dan budi pekerti,
dan pengertian-pengertian yang sam a dengan itu.
Freemasonry Menye barJuaskan
Ke ka fir an di Dun ia

.

A the isme., Pennissiv isme dan

Sekarang ini Freemasonry sedang mengusahakan untuk
menutup seluruh du.nia ini dengan atheisme dan
b"natan an
mutlak, agar seluruh dunia itu dapat hidup alam bergelimang
dosa dan kehilangan nilai-n~i ken1anusiaan. Padahal inilah yang
telah dlperangi ummat rnanusia beratus-ratus abad 1amanya,
untuk dapat melepaskan diri daripadanya.

Karena itu saya harus berterus-terang kepa.da anda bahwa
melawan musuh yang bersjfat setan dan besar kuasanya itu adalah suatu kcwajtBan yang terletale di pundak kita orang-orang
Kristcn. I) Ki ta berkewajiban mempcrsatukan scga1a kekuatan
kita dan bersatu untuk memcranginyat dan meny:!amatkan apa
yang masih bisa diselamatkan dari warisan keoudayaan dari
kejahatan-kejahatan Freemasonry.
Perken1bangan Pe.ndukung Freemasonry dan s.e·bab-sebabnya

Walaupun telah banyak yang diketahui orang tentang kejahatan. . kejahatan Freemasonry 2 dan ten tang hubungannya yang
an1at rapat dengan orangworang Yahud~ para pengikutnya tetap
sa;a bertambal! banyak dan para pendukungnya semakin berkem-

-

-

bang.
Sebabnya adalah karena kekuatan dan pcngaruh yang dimilikinya, sehingga ia myrupakan daya pena.rik bagi golongan opor~

tunis, orang.-orang yang berjiwa ren1iffi, yang mcanberikan pcmbenaran kepada dirinya dengan mengatakan bah.wa untuk mencapai cita-cita mereka, satu.satunya jalan adalah berg2.bung dengan
Freemasonry dan mem berikan pelayanan secara loyal kepadanya.

-

Ca ta tan Rad o ten. tang Dun ia Arab

Yang benar-benar menjadikan kita marah adalah bahwa
Du nia Arab, y ans te13h dipedakukan orang-orang Yahudi dalam
bentuk yang demikian kejam, masih tP.rdapat juga demikian ba~
~

2) ft"'alagi kaum l.fuslimin ..
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Den1iJdan pu1aiah halnya :yang akan terjadi di daerah-dJerall
Uts.tl)Mll. jika kekuasaan orang-orang Freemason tetap demik~an
kuatnya dalam Perkurnpulan Persatua.J] dan Kemajuan,. dan kendali
negara tetap berad.a dt tangan persatuan ini. Mereka juga sedang
mdakukan usaha seperti ini dj Russia,. tetapi di sana pemerjntah
rnelakukan pengawasan yang ketat terhadap kaurn Y ahudi. Di
Ru~ia ini bangsa Yahudi m asih tetap berada dalrun pahitnya
p e n1n d a san.
F.reemasonry di dunia Timur) seperti di Me sir~ d i Syria
dan d1 tempat-tempat 13!1J1 mungkin benar apa yatlg dlkat~an
o~eh. b&n)o·ak ~~ggotany~ b.ahwa perkumpu~an ini tidak ber,gerak

nyak putera-puteranya yang terkemuka menggabungkan diri dan
menjadi p engiEu t yang setj a d ari or ang~orang Yah~d i F reemas.on ry.
Seakan-akan mereka itu patungApatung batu yang beku, yang sama
sekali t.ida.k mempuny ai p e~an dan h a ti Dalam hal in i ~ In ereka
itu seperti apa yang disebu tkan orang daJam perihahasa ; '~Orang
yang kamu panggil itu tidak bcrnyawa.
':!'

"'

(!~~ RAsvu} Rm~N0.365
Yang Disiarkan dala1n Fatwa-Fatwa Tentang
F teem asonry, Jilid Ke-3

1

d1 brdang pohtik dan d1 b1dang agama~ la hanya bergcrak di bidang ke!,_usasteraan dan kel] as*ariikatan. Tetapi dari pihak lain

Jawaban No~ 1
Freemasonry adalah suaru perkumpulan polilik yang tcrdapat di Eropa]l untuk menghiJangkan kekuasaan Penguasa-pensuala ggam a dan dunia {seperti paus-paus dan raja-raja), .Karena
itu la bersifat ~sia. Par:.1 anggotanya yang berusaha untuk
mencapai tujuan~tujuannya scla1u berada dalam bahaya d.ari
pihak penguasa-penguasa yang mereka lentang. Mereka beru~aha.
untuk meta,w.Ea~kekuasaan dad tangan para penguasa itu, dan
menyerallkannya ke ta~g?Jl r~yat~ sehlngga rakyatlah yang
membuat undang""Undang CJ an mengawasi penguasawpenguasa
yang mereka angkat untuk melaks.anakan undang-undang itu.

-

Karena itu ma.ka perkumpulan itu am at besarfen_garulrnya dalam

penggulingan-penggulingan kekua..-:;aan po11ii yang terjadi di
Eropa. Di antaranya adalah ReRyo{usi Prancis yang telah terjadi
:sebelumnya. Demikian puJa dalan1 mengadakan Revolusi Uts~ni dan Revolusi Po.!J!lgal yang tcrjadi kemudian.
Para pendiri perkumpulan ini, dan orang-orang yang hekerja
un tu k kep en ting anny a di Erop a terd iri at as o rang·o rang Nas rani
dan Y~tdi. Para pemimpinnya terdiri atas orang.oo()rang Ynhudi,

yang mempunyai peranan yang amat besar di dalamnya. S~baby
ny a adalah ka rena apa yang m erek a nama kan ksal \.man dan pew
nij1dasan.::. am at sering dirasak.an oleh orang-orang Kristen yang.
)em ah yang d il aku k an o1eh Orailg Kristen yang kuat -kua t.
Demikian pula yang pating mendapat untung dari kekacauankekacauan dan revoJusi-re.volusi yang telab diusahakan orang·
orang Freemasonry itu adaJah orang-orang Yahudi di Eropa.

l"

dapat pula dlkatakan bahwa ree.m a.sonry ini dalam kcgiatannya. menlp~nyai hubung:an dengan agan1a Jan politik. Ma5ing~
masm~ ~an kedua pendapat ini ada bukti yang n~endukungnya.
Tetap1 t 1dak ada perlt!n tangan an tara kedua pendapat lni. l7ree·
masonry tidak pernah menyerang salah ~atu agama p1.111J atau
rnengm~ggap suatu agama lebih baik d ari agama-agama lain. Ia
juga tidak meminta orang-orang yang masuk menjadi anggotanya untuk meninggalkan agama y.ang dianutnya, dan ia tidak
menyerukan a theisme~ Sek.arang ini di Mes1r, Freemasonry tiuak
berusaha untuk •n~ngu bah p('_mer.intahan Kl1adive. Di Syria
ia juga tidak ben1saha untuk n1engubah atau menentang penl~
rin tabdn Utsmanf.. Dari sioi dapat dipahami bahwa Freemasonry
tid.ak n1enentang agan1a d~n juga tidak rnenentang politik ne~
gara.
I;$.JJJJlf hubungannya dengan agama dan politik ctd"Up
.
dikenal
orang, darj apa yang telah kami sebu tkan d i a tas~ yai tu ten tang
tujuan didirikannya l-~ree1n asonry ini. Jadi walaupun secara lang·
sung Freemas.onry tidak bekeda untuk n1aksud ini. t.silim,i ia lnemang bero saha u n tu k. m,.eJmangw,...Wian untu k tujuan !tu. Ha1
itu dilakuka11nya~ dengan Jihn mengumpulkan s.eliap orang
~ang ber;gengaruh di setiap negara ~ mempcrhanyak jumlah P'Ciig·
Jktlt merek~J me~rkuat rasa persatuan di kalangan rnereka!
dan mernperlemah hu bu ngan-hu bungan mereka yang bersifat
ngama dan"Pontik. Sete.Jah itu secant sfJl_ingkat demi s.elingkat
m~yakin kan mereka, sehingga mereka mau dan bersedia untuk
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b~ntuk _pemerintahan,

menghilanglwn kefiEaSaJ!.n JWqma dan ke kuasaan pmadi~ yang me rup akan tuju annya
yang terakhir, walaupu.n hal itu harus dilakukan dengan jalan
wol!JS i do. n k£ kugtgn Uaiata.
J adi F reem asoruy pad a d as amy a bersi fat poli tik]l dan i a tetap bersifat poHtik daJam sctiap kerajaan di mana terdapat·kekuas.aan p:ribadi a tau kekuasaan .agam a; satnpai pada akllirnya \var"na
keagamaan itu hilang d ari pemerintahan, demikian pu Ia kesewe~
nang-wenangan para l"aja dan pangeran. Haru ketika itulah perkumpulan menjadi bersifat kesusasteraan dan kemasyarakatan:t
di mana para anggotanya berkumpul daJ:un sidang-sidan.g~ nlenyamp aikan p ida to-p ida to, ceram ah-cer amah~ sert a be rkQ.na:lkenalan dengan orang-orang besar yang beJurn dikenal dan masih
asing.
Adapun mengt!nai persetujuan orang-orang yang berselisih
pendapat me nge nai t uju an in i~m aka hal in i biasany a d iJaku kan
dengan berangsur·angsur dan dengan meyakinkan bahwa kepenw
tingan terd.apat di daJamnya saja. Di antara cara-ca.ran1ra adalah
surat kabar~ Di da.lan1 surat kabar itu berk.ali~kali disiarkan]l dengan
me nggu nakan benn aearn -rn ac am c ara:t dik atakan bah wa f.!tZWat
agama" itu. adalah di masjid-m¥jid dan di ger;U2:ereja~ bukan
'i1i p~mey;lntaha11 atau d; lembaga./em !JtigaJeduniatln. Di anta<a·
ny a eng an men ggu n aka 11 i kat an nasio naJ _ D ikatak an bah w a s.e·
l~ ruh pend u duk sam a h akny a d alam pem er in taha n dan kep en.
hngannya, sama haknya dal.am setiap badan dan instansi. Karena
itu dapat kita lihat bahwa para pemuka qpqma Kct.s.ten.t seperti
kaum Jesuits) me merangi perku mpu ian Freemasonry in L Sed angkan para pemuka agamtl__)s.Jam. sepe r ti p a.ra ah li hu ku m fiqih
dan ah li tasa Wu. f, sedikitse kali pe nge tah uan m .ereka ten tang
M[l18!£bah

dan

-

PUTUSAN AKADEMI FIQJH
Segal a puji bagi AIJah. SeJawa1 dan salam un tu k R.a~ulu llah ..
serta para ke!uargan:ya, para sahabatnya dan siapa yang meJak~

sanakan petunjuknya.
Se te lah itu :
. Akademi Fiqih dalam masa sidangnya yang perlama yang
diadakan di Makkah AJ Mukarramah tanggal 10 Sya'b~n 1398 H
( 15 Juli 1978) telah meninjau masalah Freemasonry serta orang~
orang yang. menjadi anggotanya~ dan hukum syari"at Islam dalam
masaJah in i.
Para anggota Akademi telah melakukan kajian yang mendalanl 1nengenai perkumpuJan yang berbahaya ini~ dan telah
memperhatikan buku-buku yang telah ditulis tentangnya baik
dahulu _ ?1-aupun sekarang~ dan juga dokumen-dokumen yang
telah d1.s~arkannyaJ yang telah d ituJis, dan disiarkan ba1k berben·
tuk buku atau tnakalah dalam n1ajalah-majalah yang berbicara
atas namanya.
( l) Freemasonry adaJah suatu perkumpulan rahasia~ Ylng
kadang-kadang mt;,.nyem bunyikan organisasinya. dan kadang-kadang rnengernuk.akannya dengan terus·terangt s.esuai dcngan situiTmasa dan tempat. Tetap] prins.ipprinsip dasamya yang se:sungguhnya tetap dirahasiakan
dalam segala keadaan, dan tidak boJeh d iketahu i bahkan
aleh para anggotanya sendiri~ seJain bagi !Sejuml ah ked I
orang ya:ng am at is.ti1newa yan~ td ah sampai kepada
tingkat-tingkat yang an1at tinggi di dalamny a, se telah
melaJui bermacam-macam cobaan.

masalah-masalah du nia. )''

(2) [a mem bangun hu bung an an tara para anggotanya di

Kami tii'n bahkan .:
Fa twa. ini m_e~unjukkan bahwa ]IH.:tm S!)ryid Rasr1d Ridha
metnpunym pcm1k1ran yang mend.alam dan panctangan yang
jauh. Ia menge tahui prins.1p-priu_sip Freemasonry, baik yang dinyaA
t akan n1 au pun yang d irah asiak an, dem ik ian pu Ja cara-caran y a yang
pe nuh tip u an~ dan ia m engingatk an ki ta terh ad ap b ahay any a. Se·
dangkan pada waktu itu banyak :iekali para ahH ilmu p~ngetahuan
yang tid a k menge tahui segaJ any a l tu _

{3) Ia
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.selu ruh penju ru dunia atas dasar lahirjah yang dapat
menipu orang-orang yang Jain;=yaitu dengan jalan ap:1
yang dina•nakannya dengan peni-3udaraan ummat manusia an tara orang-orang yang telah"rnasuk sehagai anggor a·
nya,. tanpa mengadakan perbed aan apapun dalan1 hal
aqidah kepercayaanl sekte at au m azh:Jb.
beru~aha r!J~nurik orang·orang yang mer~ka

:anggap

p~nting untuk n'tenjadi anggota, dengan jalan godaan
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kepentingan pribadi~ dengan ~ dasar bah wa setiap saudara
anggota Freemas.onry seialu siap sedia untuk menolong
saudaranya sesama anggota di bagian dunia mana pun,
yang akan mern bantunya. dabm k~perlua.nnya:j tuj~an
nya dan masalah-masalah yang dihadap1ny a~ [a JUga
rnern bed ~ertolongan kepada setiap orang y3:ng mempunyaJ am~ir~1 politik. la akan menolongnya jika ia. terjatuh ke 1Tafam kesukaran apa pun~ dengan dasar bahwa
perto1ongan ini akan diberikan terlepas dari salah atau
benar di pihak yang me.rugikan atau dirugikan. Secara
lahlrlah dike1nu.kakan bahwa pertolongan ini hany a
di berik an kep ada orang-orang yang tid ak bersal ah s aj a.
Kab.u bcrsalah~ tidak akan ditolong. lni adalah godaan
yang paling besar., yang dipergunakan untuk n1enjerat
berbagai jenj,s manusia dari berbagai iapisan mas.yarakat.
Darj mereka dipungu t kontribusi keu angan Yang C\lkup
j

besar_

djadak:an s.u~h.l upacara
peneriln aananggota bani dengan tat a cara dan ti.ndakantindakan sinJ_boliS .rang a1!! at menakutka~1, dengan ~ujuan
Hntuk menakut-naku ti a1~ggota ba.ru 1tu, agar J~an
melanggar ketentuan-kctentuan dan perintah-perintah·
nyay.ang selalu diberikan dengan cara-cara urut·Unltan
d alam kepa ngka tan.

(4) Un tuk masuk

m~njadi an&aola

( 5) Para anggo [a y an s m a..sih hjj au diber i.k:an ke he ba.san
u ntuk melaksa.nakan ibada.h agamanya. serra meneruna

pengarahan dan tewajiban <laJam batas-batas. yang pantas untuk mereka: dan mereka itu akan tetap tinggul di
tingkat-tlngkat yang rendah~ Tetapi orang-crang yang
tidak. percaya kt:p.ad a Tuhan~ atau bersedia ~ntu ~ t.idak
perc aya ke p ada Tuhan~ m oka se tin g kat dem 1 se llngka t,
t ingka t mere ka i tu d i naik k.an at as. d asar pen gal arn an
dan ujian yang berulang kali d iadakan terhadap anggota
itu,. se.suai de11gan kern ampuannya rn_slaksJoakan [@cana-ren can a dan prir1 sip-pti,!!s.1p F reem a so nry yang
amat berbahaya.
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(6) Pcrkun1puJan Freemasonry itu rnempunyai tujuan poIHik, dan ikut campur men1ainkan peranan, baik secara
terbuka maupun secara raha~ia; dalam kebanyakan
u sah a p e nggu I ingan ke kua.s aan p oli tik dan miJi ter dan
dafam sellap peTn nahan ya;g penting.
(7) Dipandang dari scgi asal-usu]nya dan dasar·dasar pengorganisas.iannya ~ maka jelas bahwa Freemasonry nlempu·
nyai akar-a.kar Yaltudi, mempunyai pi.rnpinan internasicnal raJlasia yang JUga Yahudi,. dan kegiatan-kegiatannya bersifat Zionis.
Plilla

I

(8) Tujuan rahasianya yang sesungguhnya adaJah ~en
tang sduruh agama, untuk dihancurkan. Ini secara unHnl1.
Tetap1 secara khu~ms! tujuannya adalah m£,!1lntuh~an
J~lam di dalam jiwa para pemeluknya.

-

(')) Dalam memilih calon~calon anggotanya1 Frec-rnasonry
mengutamakan orang-orang yang mempunyai posisi
pen ting baik dari segi keuangan, poJitik) sosiaiJ maiiP'Un
ilrnu pengetahuan, a tau posisi apa s.aja yang · memung~
kinkanny a d aJ am me nggu na kan p engaru h ny a d aIam
rna:Syarakatnya. Freemasonry tidak n1erasa Lettarik
kepada orang-orang yang tidak mempunyai posisi pentin g dalam masy araka l ny a. Karena i ru Freemasonry
amat merasa p~ntblg sekaH untuk menarik menjadi
.anggota-anggota orang-orang seperti raja. p~iden t ~n·
!.!:ri~ p;Jabat tinggi negara dan orang-orang yang seperti
J[U.

( l O)Freemasonry mempunyai

cabang-c~ng

yang mernakai

nam a-nan1a laint untuk tuju an mengelabui mat a orangt
dan

un m[ mengalihkan perhatian~ aga.u ia. dapat rnclak-

sanakan k-eglat an-kegjatannya di bawah L~rmac.am-ma(am
nan1at apabila dalam · situasi tertenlu pcnggunaan nan1a
Freemasonry mcndapat perla wanan dari pih ak-plhak
setempat. Di antara cabang~cabang Freemasonry yang
ditutupi de.ngan bermacam-macam nama itu adalall
organisasi Lions Club (Ke1ab Slnga),. R::>l~ Club .. dan
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lain-lainnya yang terdiri atas prinsip-prinsip dan kegiatankegiatan yang kotor ya11g amat bertentangan dengan
prinsip-prinsip I slam.

Abdul Qaddus. aJ-Husyimi an-Nadwi
Muhammad MaJ1mud Shawwaf
Saleh. bin tAttlimin

Muha1nn1ad

Semua anggota Akademi telah menyadari dalam bentuk
yang sejelas-jelasnya tentang adanya h.ubun~an yang ~mat rapat
an tara Freemasonry dan Zionisme Yahud 1 lnternastonalt d"n
dengan jalan demilcian ia mampu menguas~ ke.giata~keg~atan
banyak dari tokoh-tokoh yang bertanggung 1awab, baik d1 negara-negara Arab maupun di negara-negara iajn, dalam n1asalah
pertikaian Palestina. Banyak dari mercka yang telalt melengahkan tanggung jawab daian1 masalah hidup mati yang gawat ini:
dan mengrunbit sikap yang menguntungkan orang~orang Yahudt

dan Zionisme Intcrna~ion.al.
Berdasarkan semua yang telah terschut di atas, dan berdasarkan banyak informasi lain yang bersifat terperinci tentang
kegiatan Freemasonry~ tentang bahayanya .~n~ ~mat b~sar, t~n~

Ra~}·id Qabbani

Muhmnmad Rasjidi
Abu Rakr Jumi
AI Ustadz Mustafa Az Zarqa bersikeras untuk menaJnbaJt ..
ka n ungkapan "dengan mempercay ai bolehnya melakukan hal
iHI" an tara u ngkapan "dengan mcnyadari sepenuhnya terhadap
hakikat dan tujuannya~· dan ungkapan "rnaka ia kafir,. Maksudny ~ agar kalimat lni sesuai dengan hukum lslan1 yang mcrn bedaknn antara orang yang melakukan dosa besar dengan rnernpercayai
hah wa hal itu boleh dilakukan~ di satu pihak, dan di pihak lain,
orang yang me lakukan dosa besar itu,. tetapi tidak n1empercayai
hahwa hal itu bolch dilakukan. Maka dalam keadaan pcrtama
oran~_itu kafir; sedangkan dalam keadaan kedua, ia adaJah 'asflin
Jlt: ( tlUr laka) aan fasiq.

tang cara-caranya yang amat rendah, dan tu uan·tu uannya n1en1pu
dan mengandung makar-=------~
/ ·U a !(a Akad€m r ·1qih menganggap Freemasonry sebagai
orgautlasi destru!tif yang 12.aling bc.rh~aya bagi Isl~m dnn ~au~
Muslimin. Siapa saja yang menjadi anggotanyaaengan menyadan
sepenuhnya terhadap hakikat dan tujuannya, tnaka ia Jstir terha-

C::lap Islam dan Jnemisahkan diri dari kaum Muslimjn.
Allah jua1ah yang memberi taut1q.

\Vakil Ketua~
Muhammad Ali Al Harakan
Sekretaris Jendral
Ratiit~
lslami

---

Atam

...

Ketua~

Abdullah bin Huxnaid
Ketua Dewan Hak..lln Tertinggi
Kerajaan Arab Saudi

Anggota :

Abdul Azil bin Abdullah bin Baz
Ketua Umum Kantor-kantor l,eneHtian
llmiahl Fatwa, Da'wah dan Penyuluhan

'

Kerajaan Arab Saudi

Muhammad bin AbduJlah as-Sabil
Mustafa az Zarqa
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Gubcmur Ronald Thomboldt mengundang saya untuk
mcruadi anggota organ.isasi Freemasonry_, dan menjelaskan kew
pilda saya bahwa organisasj ini adalah sebuah organisasi s.ooial
yang mempunyai cabang·cabang di seluruh penjuru dunia, dan
rnemberikan bantuan serta fasilitas kepada para anggotanya
di .rnanapun mereka berada~ n Saya bersun1.pah dengan nama
DOKUMEN DARI MALAYSIA

Yang Amat Mul.ia Tun Mustafa telah mcnyampaikan dok:umen bcriku t ke pad a Yang :t-. 1 u lia Sekre ta ris Jen Jeral R a b!ia h
Al,im Ishnni~ Syeikh Muhammad Ali Al..f-Iarakan.
. .
Dengan nama Allah Yang Maha Knasa dan ~iaha T ntgw ~
yang mengetahui orang-orang y!!'J: berkhianat dan menge tahui
yang tersimpan datam dada.
Saya mulai penjelasan saya ini dengan Jnengatakan ba~w~
apa yang di'Siarkan mcngenai hubungan saya dengan organtsast
Freemasonry adalah dalam kenyat.t.Jannya salah satu perbuatan
tipu day a~ dc£as-desus dan fitnah yang l'ertujuan untuk n:enyerang
saya, atau menjauhkan saya dari bidaug amal _Islam•, setelah
s.aya, dengan tautiq dan hi<..layah Allah, b~rhasil mcmpcrole~
hasil-hasil yang an1at besar, dalmn membcnkan dharn1a bakti
saya untuk kepentingan daJnvah Islam di Sabah~ di mana sebagai buah dari u.saha itu 90.000 {sembilan puJuh ribu) orang telah
memeluk agama Islam dalam kurun waktu hanya enam tahun
saja ~ sua tu hal yang b.e lum p ern a h tc Ijad1 d i te m pat lain di d unia~
Jelas bahwa orangMorang yang telah melakukan kampanyc
menentang saya itu:.- sudah pasti merupakan nmsuh·musuh dakwah
lsla•n di \'filayah Sabah; yang menyadari bahwa satu-satunya
jalaJl untuk rnenghentik.an gerak dakwah Islam adal:.ah rncn1c·
ra ngi say a dengan be nnacam-1n acaJn cara,. term as.u.k c aia -cara
mcnjelek-jel-c-kkan nama baik orang lain~ menodai dan membuat tuduhan-tuduhan paliD+
Apa yang sesungguhnya terjadi tentang tuduhan bahwa
s.aya adalah anggota Freemasonry~ adaiah bah.wa saya t.ahun
1955 Inc.njadi anggota pena£ihat kabinet wi\ayah Sabah. Dewan
ini diketuai oieh Gubernur lnggris, Ronald Thomboldt. Saya
menjadi salah seorang anggota badan lcgis!atiF wilayah Sabah~

ISO

Allah bahwa hanya inilah yang sayn kerahui tentang organisasi Freemasonry. 2}
Saya jngin untuk menyatakan di sini suatu kenyataan ;yang
penting (daJl Allah menjadi saksi dati apa yang saya kat.akan)
bah wa s:u'a PIFJ!ernah sckali1 satu-satunya~ kali yang pertamn dan
terakhir 1 mengbadrri pcrtcmuan Freemasonry pada tahun 1955]1
untuk menguc;ap'kan suatu pcrnyataan di mana ketika itu saya
memegang Kitab Al..Qtuan di tangan kanan s.aya.
Seing.at s.aya, apa yang telah saya ucapkan dalmn _pernyataan
ito adalah sebagai berikut :
"'Dengan nama Allah., saya mcnyatakan akan mematubi
pemerintah di wilayah Sabah~ dan bahwa saya ti~ak ak..!fl meng~

khianati

rekan~rekan

saya scs.ama anggota dalam organisasi. Ma&
lah apabHa sa.lah seorang anggota 1nengaJami malapetakat ada1ah
kcwajiban .s aya untuk memberikan s~ala bantu:.n yang mungkin
saya berikan. Demi.kian pula Saya tfdak akan mungk.in mengani·
aya sua tu go Jon ga n) a tau sua tu j en~ a tau sua tu agam a~ Dan
adaJah kewajiban saya untuk berlakLI adil sesuai dengan pert•ndan&~undangan negaran.
l'rtulai dari tanggaJ itu, artinya st1dah 22 tahun sampai se~arang~ saya tidak menghadiri suatu pcrtemuan pun~ dan juga
ti~ pemah ikut s.erta dalam sesuatu kegiatan pun yang d~laku

kan Ole.h organisasi inL Pengetahuan saya tentang organis.asi
ini tidak lebih dari apa yang teJah saya kemukakan di atas.
llerdasarkan h.al-hal yang mcragukan yang sering tun bul
tlnlam m.asa-masa terakhir ini mengcnai organisasi Freemasonry
dan tujuan-Lujuannya,. maka saya dengan ini.men~5,taka:n bahwa
.!fa_ya bebas dart segala hubungan dengan organi&lsi ttu.

Saya

l) Cc;Jb;liah anda bzyanp.lllt C3.!a ini. S«tran,g. ke:piib k~kuas.a.ilJl penjajah mlt!ngundang
$ilhul StOr3ng y ;mg mcmp uny;1.i peng;ml h ru tanah jajah.arl. PGmti~·a 5tptrti ~ni.!:ih
~ ang kit a lihat tcrjadi ~1 temp a l·lempat bin di Du nLi A lllb dao rsla.m.
Fr.~:em.~onry tidak ak;m dapat g.iat! scbi:n df bawah :n~ungan penjajJli'J:e:n~
2) M~m.:.t~g ta benar t lk:ginila:h caran)':il j• ftlhnya ba tu y:mf. du.ril.aka datam rn:ajelis_
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mengharap agar Rabitah Alam Islami dapat mengarnbil langkah~langkah yang dianggap penu untuk menegaskan s:ikap saya
ini. Selanjutnya saya menyatakan bahwa saya akan terus Jnclaksanakan kewajiban saya dalam memberikan khidmat dan dharma
bakti saya kepada da}g lslan1, sarnpai kepada saat-saat ter.
~
akhir dari kehidupan saya) sambil mengha.rnpkan taufiq dan hidayah dari Allah.

-

Wassalam
Tun Mustafa

Ketua Organl6asi Da'wah Islam di Sabah

Komentar kami
Ummat menunggu-nunggu pernyataan melepaskan diri se-perti ini dari para puteranya yang te1ah tertipu ole-h Freen1asonry,
sehingga jatuh ke dalam perangkapnya. Dengan memutuskan
hubungan sama sekali dengan organisasi init n1aka putera-llW"a
~m ini dapat kembali menduduki pos.Si mereka di meuan
jihad yang suci dalam menghadapi orang-ot_qgg Yahudi~llita
all.a saja yang berada di belakang mE!!_eka dan siapa saja yang
berada di bc1akang mereka.
•
Siapakah yang 1nau melakukannya?

***

KATAPENUTUP
Setclah semua yang kami kemukakan ituJ 1naka pembaca
yang budiman berhak untuk mengajukan pertanyaan, sebelum

menyimpan buku ini kembali,. setelah membaca isinya. apa yang
ka1ni maksud dengan kata penutup ini?
Jawaba nnya au aJ ah se bagai beriku t :
Tujuan Kara Penutop ini I\·lengemukakan Sejumlah Kenyataan

Kami bennaksud untuk melctakkan di depan pembaca
u un n antara orang-orang Yahudi dan Freemasonry
Telah terbukti dalam bentuk yang tidak dapat diragukan
lag.i bahwa upac.ara-upacara, kode-kode dan rahasia·
rahasianya semuanya bersumber dari praktek-praktek
Y~di dan sesuai d"engan ajaran:!,iantn Talmud. --2) Sa1unya Tujuan Freemasonry dan rdliuiii
•
Tujuan Freemasonry sama dengan tuju~n Yahudi In~
temasiDual .. yaitu :
-=
•
- nH~~uja~muia. bana:?a pilihan. dan merealisir kedaulatannya di atas dunia selur.uhnya~ dan berosaha untuk mendirikan ne..s.ara lstacl. ll
I) Hanyak di. arstara yang ton~ ke.uta. mtnyangka bahwa negara b.-rael itu ha.nya
tcrbalas di atas tanah Pales.un.a ~"BJa • .atau bahw::L n.c:g3ra i.tu aka:n melu:as .Silmpai
menca~p _d.a~rah an tara ~.ng:n Nd dan Sungai Fur-at s.aja. Yang bensr addah bahw.a
ncgara &tu mgm mr!ngU:a$al $C]uruh T:tnal~ Arlilb.
Dapat. k:ita lJ:ga.t kembali bahwa setelah orang-orang Yahud.i bed1aUI menduuuki
:r;ebahagian dan Teluk Aq•ba.h. 'dan dap::tt mcb.kukan pr;Ja)•aran dent;an bcba.'!i di
sanat maka tangan.tanpn olc.topus_ mcreka yang ja.hat itu mulai mm.anjang s:unpai
m~ncaku:p

bebcrapa bu<!h putau d.i Babel lfandeb, Dengan demlk:iw m.aka selumh

taut ~fenh mu!3.'i dati uta~a :Silmpai k~ ~1atan setiap saat dinncsm oleh b:.1haya.
Yahud1. K:irc:na !tu b<1ng:u k!la h:a.u:s aw:u. baru$ 5-tlalu bcniap s.iaga, jangan sampai
tergoda o!-eh harapan.-ha:rapa.n. dan pernyataan-pernyataan ·yang diberikan olch
orang-orang besar .. Mereka aJ\;,]n rnengctahuinya.
~
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- memJJ:H-muji agama Yahudi serta mencela agama

k.ru ten dan Is IanL

-

men"~rt'ebar1uaskan
..
2224

ketidakperc:ayaan kepada
kebobrokan n1oral an perpec 1an sosta di

-

-

an bangsa-bangsa.
3) Freetnasonry Sekarang ini ~ua1u Lembaga Zionis
Kita tidak perlu memperhatikari apal@i ctahulu kala

Freemasonry itu hasiJ karya orang-orang Yahudi dalam
pertuJnbuhannya, atau tidak. Yang penting adaJah
bahwa pada saat ini Freemasonry sudah pasti m,&;ru.eakan suatu lem b~ga Zwis.
4) Tidak Jtlelebih-lebihkan
Pada waklu kit.a berbicara len tang Freemasonry, kita
tidak pemah 1nelebih-lebihkan. Kita tidak men\besar-besarkan pada waktu kita mengatakan bahwa Freemasonry
itu in ·n men uasai selllruh dunia. Semuanya itu ka1n i
kemu akan se agaunana a an . 1\.iaksud kami adalah
agar nlanusia insaf akan bahaya yang mengelilingi merek.a, agar tnereka bersiap-siap untuk menghadapinya
dengan tindakan dan pcrhuatan, bukan dcngan kataft
kata yang penuh emosi dan khayalan yang tidak ada
batasnya.
Penyakit kanker yang n1enimpa anak, tidak akan dapat
disembuhkan dcngan kesedihan si ibu~ dengan tetesan
air rna tanya~ t eta pi h any a dap at disem bu h kan dengan
pisau dokter bedah, yang membuangkan setiap sel yang
terkena kanker itu! sehingga dengan demikian kehidupan
dan nyawa anak itu dapat diselamatkan dari bahayanya
yang telah mengancarn.
5) ft1emberikan Pe.tingg,lan kepadiJ umnull terhadap adanya
kampanye deH.~asa ini yang berusaJza unru k meraguf.an
1
adanya baliaya Yalludi itu

Dengan ini kami ingin mcmberikan pcringatan kepada
individu dalam ummat kita ini terhadap adanya suatu
kampanye psikologis internasional. yang berhljuan untuk

merasukan semua yang telah dikemuk.akan tcntang

•
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orang-orang Yahudi, tentang bJW,aya vahJtdi. ll Kami
mem berikan peringatan ten tang bahayanya. karen .a tujuannya adaklh untuk menjadikan wajah Yahudi, wajaJl
bubisa, para pemhunuh Nabi-nabi,.
penyem_2ah srtan dan harta bendat dapat disenangi
oleh semu a orang. 2)
Kami dapat rnenegaskan bah,va wajah yang tampaknya
~1is itu hanya tahan untuk seketika \Vaktu saja. Ka1au
waktunya telah tiba maka wajah yang manis itu akan
berubah menjadi rg.c.un ya11g membunuh. Ia akan kernbali menjadi waiah Taln1udi~ yang bentuknya dan pengaruhnya telah cukup dikenal o1eh orang-orang yang memanak-anak

ular

punyai pikiran.
Sebab jtu n1ari1ah kita seJnuanya bersiap siaga. Marilah
kl!a sadari bahwa kasur yang terbuat dari sutera yang
halus., tetapi ter]etak di a tas kepundan gunung yang
I) Dapat kita ingat dalam ke:l!~mp3tsn ini. terj&dinya SU3lU kampanl.re be!ilr·be!lar.m
Yang l':ocrru,;.-31\ umuk meragukan kebc-naran i:n.1k.u Protokol Orrmg BiiakJ(J.rra Ziall
pada pc!mul:ian 1b~d i.ni. Du.ku itu merupak:m dokumen-dokumen asl.i ya.ng dike·
ruarkan olel1 Perttmuan ke-5 }'3ng diad:akan olth p~a Ketu~ M<Jjc.li~majelis R.aya

di Paris t3hu n 190 l.
Pokun~ ~n-doku m ~ n itu tc [ah clikumpulkan oleh Prof. Sergi 1an lou !l p ~d?. ~:ahu n
1905, sctelah seorang wanita pc-nyanyi dJpat mempe:rol~bnya deng.an ja,an men~
euriny~ dari scorang. kekasihnya, yaitu sala.h !eorang ju tawan Y:ahudi y:;mg amat
Itt k~m uk:~.
M:~:. Vic tot

Ma.rsdcn. kQrctponden hari.an Morning Past y:mg •erbir di loe&dun, yan!
bertups di Rus.s.i:a, telah mcncrjemahJ(an dokumen-dokumen ini.

Withem (iuy Carr d::.lam bukun:Yil Br"dt1k·bia11fC di Alas Pt1pon

C:rt~r

(hal. 214 dan

st:bnji.U.ny.a) berpendap:lt b:iliwa hocokol·pmtokoJ itu adatah benar dan srili. Ia
juga m~nptakan bahw:1 Lord Sydn~ybam dan HtnrY Ford juga teLth .mmcsaskan
benamya Protokol itu. HenlY Ford send.iri telah menulis s.ebuah huku yang amat
~tharga tentang kebenilfj.n buku Protokol itu. Pada tanggal 17 Pebruni 192l,
1a rclah rne ngchfarlc i1ID se bua.h perny:H un kcpada 9al3h satu w tt t lea b~ sebapi
'beriku1 ~ .. ~Satu h:aJ yang te:rpenting yang ingjn $:;:t}'a ktmulcalw1. tentang Protokol
Protokal ina adlllah bahwa ap~ yang C¢rjadl $ekaraug ini amat s¢suai deug!ln apl\
y:~nf. 'e:rjadi di dun;a intemasitJnaJ dew:a.sa ini.''
K::nni tarnbahkilll ~ Or.mg-<Oran,g yan.,g melakukan kampamre k~r3gu·ugUan im.

lentu 3k:an sannup pula melllcu'kannya dalam mcngha~obpi seli11p kenya1aan ~.. ans
m~- nyingkapkan l.iptJ. da)·a d3n k~kejian merek.a. Karcna itu kifa hanu seWu awas
d;m wasp ada.
:2) KH:. d3fJat m.:lihat wajah m~n(! )':..ng baru ltu d! dal;un wajah penj~h:H M()mt Da)'an.
Setiap k:ali gambamya muncul akhir·akhir ini maka Q selafu berada dalam kcadaan
teuen)·-um 3tau tt.rtawa. M:tkrudnya adalah apr oran~ yang mclihat g.:unbamya
ltu menyenanginr~.

] 55

selalu mengeluarkan lal1ar ken1arahan, tU.1ik akan mendatangkan kebahagiaan. keamanan dan ketenteraman.
Hal yang seperti 'i'ni hanya a~m discnangi oleli orang·
orang yang bodoh dan orang-orang yang pikirannya
tidak waras.

tidak Berpegang Lagf pada Pt·otokol-Protakol
ttu. Karena kita Percaya baJnva Peranannya te/ah JJerakhir. Kita Harus Wasmuia .terhal[ae Rencana-rencai'Ul

6) KiJa

!i£Lru_

Dalam buku ini, kam i tidak berpt,gang lagi kepada buku
Protoko/-Protokol Orang-orqag Bijaksana Zion. ·seperti
yang dilakukan semua peneliti ying terdapat di kaiangan un1mat kita. Sebabnya adalah karena kami percaya

bahwa buku itu telah habis masa gunanya:t c.Jan hanya
akan me11jadi penting unhrk sejarah saja. Siapa yang
me1n baca dengan teliti teks-teks yang terkandu11g di
dalarnny a akan mengetahui bahwa semua renWJna ya.ng
terdapat di dalamnya tel§h. dilaksanakan di seluruh
penjuru dunia.
Adalah tidak masuk akal sama sekali, kalau para penguasa keja.h a tan itu , para teton~ pet setan itu, para j!llu

dari ar,das wahai saudara yang tercinta, agar anda menganggap buku ini berasai dari anda scndiri, dari hasil

pemikjran anda sendiri dan dari hari nurani and a sendiri.
Bukl£.. ini didukung oleh rasa kepercayaan, dan harap
pula diperlakukan sebagai suatu benda amanat yang
dipercayakan orang. Jagalah buk"U ..ini sebag'ai suatu
amanat. Sebaritnskan!ah kenyataan-kenyataan yang ter-

dapat di dalamnya. Dengan dmn ikian kita dapat berjalan
bersama-sarna di jaJan keb@tkan dan jihad. Dengan begitu
umrnat ki ta dapat memperoleh kemsnangan yang pa.sti
dalam menl!_ladapi Zionisn1e-~~ serta siapa saja yang beldiri

di

1

-

belal<angnya, sepert1 Freemasonry dan latn- ain.
l,ada waktu Hulah orang-orang yang beriman akan bergembira ria dengan pert9longan yang datang dati Allah.
Bagi Allah, hal yang seperti 1tu) gam pang saja.

*

**

-

tcnJ:!.ng ke·hinwan i lll ~ dan para penj!Sa kuil itu, akan
berdiam

diri saja berpangku tangan.

'Karen a itu

selun~h

um mat n1anusia dapat menan tikan

datangnya suatu rencana yang ba1u.
7) Bu.ku

ini Merupakon Partisipasi tla/am Metrlbedkan
Peringatan Bahaya kepadp Ununat

Buku ini. bersan1a-sama dengan buku-buku lainnya yang
men}'ingkapkan tabir-tabir yang menu tupi Freemasonry,
berusaha untuk mengajukan seruan kepada orang-orang
yang masih buta di kalangan putera-putcra un1n1at kita,

agar mereka dapat llJen'(!dari apa yang lidak n1ereka
Hha t. Dengan begitu diharapkan agar d i an tara mereka
ini ada yang mau kem bali ke dalam bWsan orang~or:2:11g
yans beriman., barisan orang·orang yang bgjihad dan
berdaya upaya untuk kejayaan agamanya dan um1natnya.
8) Buku ini Dari And.a dan Untuk Ani_a

Dan sebagii"i kaf a~kata terakhir, kami menghurapkan

l56
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La111 pi.ran

OOKU~1EN

PENTING

SURAT DUTA BESAR INGGRIS KEPADA lYfENTE.RI LUAR

NEGER[NF.GARANYA
Karni ingin untuk me!ampirka:n di sin[ sebuah dokumen
penting yang n1enegaskan adilnya hubungan antara Freemasonry
dan orang-orang Yal1udi, serta peranan yang mnat menakutkan
ya·ng telah dimainkannya daJam meng.hancurkan stQ;Lktur JS.hi·
lafah tftsmaBiyah.
bokumen ini adalah teks surat yang dikirirn kan oleh Duta
Bcsar Inggrh di Constantinople., yang dih!jukan kep·ada Menteri
r_ u ar Negeri lnggris~
.
Bunyi surat itu adal.lh s.ebagai herjkut.: n
p::zl

P r i hadi dan Rah asia

Dar! : Sir G. Lowther
Kepada; Sir C .. Harding
Pribadi dan Rahasia
Constantinople.~

l)crihal

:Freema~onry

29 lvfei 191 0

d.an Muhgpnmad F.arid

Chartes yang terhormat~
Kawa t Gorst tanggal 23 April dan kawat anda tanggaJ 25
Ap ri I mengenai desas·desus diangkatnya Muhmnmad Farid 2)
i l Mujabh Al-Mujf~Jma', Kuwait. na, 42.5 (25 liu'hanml l399 H/l!i DeY;-mber 1978)~
No. 42.6 (:l Sh:.Lr'3f 1399 Il/2 hnuarl 1919); no. 427 (l0 Sharar i 39\) :H/9 Janu:i\ri
l 919)~ no. 42g (17 Shafar 1199 Hj l5 Januad 1979) dan no~ 429 (24 Shafar I J99
U/13 Jonu :a.ri 197'9).
1) J~ 11.ch!!ah kerua Pa.rta.i Na:nonid patb- :tmn;;m pendudulwl hl~ris oi Mt.:sit~ Ia ilda[ah
ko1un1ni.ln "furki y:mp; dilahi:rka.n di Cillo pii!da tahun '1284 0 8.68. M) dan m~:nin~
llLII di Bed~•~ p1.1d::~ !:Limn I 388: (1919 M).
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sebagai wakil di Mesir dari orang~orang Freemason di Constantinople yang dikatakan orang bahwa mereka mempunyai hubungan yang rapat dengan Perkumpulan _Persaruan dan Ks,majuan, telah mendorong saya untuk mcnuhs kepada Anda d..alam
be'ntuk yang agak lebih terperinci tentang Freen1asonry Eropa

yang menguasai Gerakan Turld Muda.

...

Kekuasaan Freemasonry Eropa terhadap Gerakan Turki 1\;lWla
Saya menulis kepada anda secar~ l'lfib~~i _dan rahasia, ka~
rena Freemasonry baru yang terdapat da Turkl Ull yang berheda de
n an Freemason!)' lnggtis dan Atnerika srunpai suatu batas yang
a~at jauh adalah bersifat rah.asia dan poHtik. Untuk men1peroleh
infonnasi mengenai masalah ini, harus dilakukan upay~-upaya
~~ang am at bersifa t rahasia; karena orang-orang yang beran1 me~bukakan rahasia-rahasia polit.iknya merasa takut mendapatkan tm·
dakan balas dendarn dari pihak kaki-tangan rahasia Freemasonry

itu.
Rahasia Freema...-.onry dan Balas Dcndnm bagi Orang y~g.!\1enl.

buJsakan"nya
I

Memang telah t~rjadi bahwa dalam beberapa hari yang
lewat ini bahwa beberapa orang Freetnas.on setempat yang telah
Jnembukakan rahasia kode-kode Freemasonry, telah mendapat
ancaman untuk diajukan kepada pengadilan n1iliter yang ada
berdasarkan keadaan clarurar yang terdapat d i sana.
.
.
Anda tcntu n1e.ngetahui bahwa Gerakan Turkt !\1uda d1
Paris terlcpas sama sekali dari Gera~an Turki ~ud.a yang t~r
dapat di Salonika~ sebagian ~esar ~an pe~gorgantsasaan dan tindakan-tindakannya ke dalam tldak d1ketahua.

Orang-orang Yahudi di Saloqi)s.a
Di Salonika tcrdapat kira~kira 140.000 penduduk, di ~ana
30 000 di an tara nya a dafult orang-orang Y ahudi yang P 1nd a!:
darl Spanyo.l, sedangkan 20.000 lagi tennasuk kelompok Sabeta•
Levi, atau orang-orang Yahudi yang pura-pura n1asuk agama

Qan

Freemasonry

Se bagian besar dari orang~orang Yahudi yang berasa1 dari
SpanyoJ itu, tadinya teJah memperoleh kewarganegaraan Italit
dan mereka itu adalah anggota-anggota Freemasonry yang termasuk ke dalarn :Majelis-majelis ltali. Nathan, orang Yahudi yang
n1enduduki jabatan walikota Roma menduduki tempat yang
:una t tinggi di daJan1 Fre.en1asonry. Orang-orang Y ahudi yang
1nenjadi Perdana Menteri~ yaitu luzzati dan Sonnino~ serta yang
lain-lainnya yang terdiri atas anggota--anggota Majlis Tinggi dan
Majlis Rendah,. semuanya ini tampaknya juga anggota-anggota
Freemasonry. Mereka mengemukakan bahwa majelis rnereka
ilu ada1ah cabang dari nscotlandia Lama~, dan mengikuti tata
caranya.

Bebcrapa tahun yang lalu, EmmanueJe Carasso~ seorang
Yahudj anggota Freemasonry dari Salonika~ dan yang sekarang
lni me njadj wakil kota inj dalam M~lis Pcrwakilan Usmani. tel;~h mendirikan suatu f\.1ajelis Freemasonry di Salonika, bekerjasarna dengan Majelis ltali. Majelis yang didirikannya itu dinamakannya "Majelis Macedonia ResortaH.
Orang Yahudi ~fendorong para Pemuka PemuJla Tutki untuk
f..t ~ asu k Freemasonry. Apa tujuannya?

Ke.lihatannya Carasso telah me ndorong para pemu ka Turki
M11 da balk yang perwira m iti ter rn aupu n orang-orang sipil untuk
mwmk ke dalarn Freemasonry. Dengan ti.ndakannya ini, ia bcr·
tnnk~1H1 untuk memaksakan pengaruh Yalludi dalam bentuk
yun~ lidak ken tara terhadap situ.asi baru yang terdapat di· Turk.i.

lit herpura·pura bcrusaha untuk menolong para pemuka Turki

Mudu, dengan jalan mem berikan kesan yang salah kepada matamulu Sultan Abdul Hamid, dan mcmberikan tempat berlindung
r u11g a Jn an kep ada me rek a d alam Maje lis-m aje!i s Freemasonry.
Mui'-~lis-majelis Freemasonry ini biasanya diadakan di rumall-rumah
nJ1u,v. usmg yang mendapat kekebalan yang diberikan kepada
ur UJ.t·Orang asing di dalam Kerajaan Utsmani .. sehingga mereka
ltdak claflat dituntut di depan hukum atau diperiksa.

l~lan1.
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Sui tan Tahu Mengenai llal Ini

••t:nw;tn Pen ting

~iata...mata

SuJtan Abdul Hamid mengetahui gerak-gerik
ini. Kelihatan bahwa Ismail Mahir Basya telah meJ\getahui sebagktn dari rahasia~tahasi:a mereka 1 dan jni disarnpajkanny a ke
jstana Jild.iz~ Tid ak Jam a setelah terjadinya revoJusi tahun J 908j
ls1na~l Mahir Basi'a itu te!Punuh dalam siluasi yang amat gdap.
Pihak penguasa Uts.rnani menempatkan mata-mata d i luar
kant or p usa t Maje lis F reern ason ry menca tat nama ·nama orang
yang mengunjunginy a, baik perwira mHiter maupun orang-orang
sipil.
Masuknya Sejumlah Polisi Rahasia ke dalam freemasonry

Lalu setelah itu, orang-orang; Freen1ason melakukan tindakan balasan dengan jalan memasukkan sejumlah anggota polisi
rahasia ke daJam Freema$onry, dan mereka anggap sebagai nsaudarau~

Rencana Yghudi untnk Gerak.an

T~ki

ltiuds

Kelihata.n bahwa orang-orang yang

merencanak~n

Geraka11

Turki Muda di Salonika pada pokoknya terdiri atas orang-orang
Yahudi.

Semboyan dan Panji-Panji Gerakan Turki 1\.fuda dari Freemasonry

-

Sem boy an--sem boyan para anggo ta Ge ra kan Turk i 1\.1 u d!a.,
yaitu HKemerdekaan, KeadiJan dan Persaudaraan t\ adalah ciptaan orang-orang FreemasonrY haiL \Yarna-warna yang terdapat
pada panji--panji gerakan i tut yaitu rnerah dan putih, adalah warna
dari bend era F rectn a so nry Jt ~I i.
Para Pem hnn in Pe rku n1 pulan (!er§atuiW dan Kenlaju an Adalah
Oiang-ora:ng Free~as on
-=Tidak lama seteJah teTjadinya revolusi tahun 1908, dan

pad.a waktu Pcrkumpulan Pcrsatuan dan Kemajuan pindall ke kota
ConstantinopJe~ maka dapa t djketahui bah w.a sejum lah J.H.lra
pemimpinnya terdiri atas orang~orang Freen1asonry.
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Seorr~ng Y~~di

dalanl Pcrkumpulan itu

Mu laiJah Carasso memainkan peranan yang am at besar.
lli aruara peranannya jtu adatah ke berhasilannya daJam n1engua~
tt.n i cah11 ng pcrkumpulan di Balkan.
U1l kungan

Y ahudi terhadap Zaman Baru di Turki

Dapal pu Ia diperhatikan baln..ra orang~onmg Yahudi setem ..
pu I rnaupun asing d ari berbagai jen is dan kecenderungan telah
•n~· njadi pendu kung yang ~1m at bersem an gat dari zaman ban• di
lurk L Den gan de m i kia n n1 aka set iap orang Y ahu dit se bagaima na
lhkcmukak3n olc!l salah St!Orang Turki, telah menjadi mata-mata
dari p~rkumptdan rahasia. Orang-orang mu lai berkata bJhwa
Herakan itu tidak, lajn daripada suatu gerakan Yahudi dan buk~ul
mcrupakan rcvolusi Turki.
Se te Iah i l u pem e rj nt ah I taU menu nju k s eoran g Yah ud i
an~gota Freern a.sonry yang bernam a Pr.itno Levi~ yang bukan
rnerupakan s:aJah seoraog pegawai konsulat, menja.di ko.nsuJ jendl':dnya di Salonikct.
1\ft... n,ggalak.kan Pemindallan Orang Yahudi ke- Mesopotamia

Juga Oscar Strauss. Ielah diangk.at sc bagai dutabesar Amerikn Serikat di ConstantinopJe. Oscar Strauss ini deng.an beker,iasama
dengnn Jacob Schiff telah berusaha untuk rnetnpengaruhi orang'u·~mg Y~lhudi di Amerika Serikat agar merekn mau pindatt.,ke
Mesopotamia dan men en tang rencana-re.ncana teritorial lain,
kiUcnai1al itu m~rupakan ~anju tan rene ana Zionism e. ·
~ap

1\iuslim Terh:1dap Freen1asonry

And a ten tu menge tah u i dengan baik bah w a seo tiap orang
Islam yang baik :aqidahnya an1at bend s.ekali kepada Zionisme
dan me ngan gg apny a j au h le bih j aha t d arip ada a the ism e dan kekafi•·an.
Peranan permus.uhan terhadap Freemasonry ini telah tampak dengan kentara sekali daJarn gcrakiln yang menenlang P~r~
kumpulan Persatuan dan Kem~uan~ d.an yang telah n1enca_pai
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puncaknya dalam pem berontakan tanggal 13 April J 909. Sam·
pai sekarang ini peristiwa itu belum mendapat penyelesaian yang
jelas. Tetapi para peninjau pad a waktu itu dap at memperhatikan
bahwa empat resimen yang khusus dikirim dari Salonika ke

ibukota, yang

dimak~udkan

oleh Kamil .Basya untuk dlkembaJi..

kan ke dalam rniliter, mere.ka jnilah yang teJah mernu1ai melakukan pemberon~kan, atau yang dikenal dengan nama "ge~n
reak.sioner". Sernua orang ini adalah di bawah pilnpinan seorang
Yahudi Freemason yang berpJ.;!ra-Pura masuk 1s.~2 di Salonika
yang bern am a Ramzi Bey.
Seorang Yahudi Freemason !'rfenjadi

K~ala

Staf

Ramzi Bey yang ten tara di ba wah pirnpinannya itu telah
melakukan pemberontakan, tidak pemah diajukan kc depan
mahkamah n1iliter. Malah scbaliknya, ia diangkat 1nenjadi Kepala
Staf Angkatan Perang Su han ~f uhan1mad ke·S.
Orang Yahudi l\fem bawa Sura t Pcmsfzulan Sultan

Carasso ini adalah salah seorang dari penl hawJ sur at kepada
Sultan Abdur Hamid yang mt!nyatakan bahwa ia sudah dibcrhentikan se bagai sultan.

Sultan

Dip£l!i~ra~an

di

T~npat

Orani Yahudi

Setelah itu Sultan dipindah kan kc Salonika, dan dipenjarakan di rumah salah seorang bank.ir Yahudi ltali yang juga men ..
jadi anggota Pcrkumpulan Persatuan dan Kemajuan, sedangkan
saudara dari Ramzi Bey diangkat sebagai orang yang tn~ngurus·

nya.

Kongres Zionis J\.tenyatakan Bersatunya Orang-Orang Yahudi
Berka t kevorusi Tn rki
Kongr~s

Zionisme IX yang diadakan di Hamburg bulan
Dcsember 1909 mcnyatakan bahwa perpecahan yang terjadi
ui kalangan orang Yahudi antara orang-orang Zionis dan orangorang Yahudi yang menyem kan pindah k.e ten1pat-te1npat lain
selain dari Palestina, sekarang telah berakhir.
Berkat adanya mukjizat ,revolusi Turkr\ semua orang

Yahudi teJah dapat bersatu kembalL

--

·-

Menteri J(euangan Yahudi Freemason
Dalanl waktu yang sam a J avid Bey yang menjadi anggota
parlemen dari daerah Salonika telah diangkat s~bagai ·~enteri
keuang.an. la adalah seorang yang berasal Y ahud1 dan JUga. se·
orang anggota. Freemasonry yang. amat cerdas dan luar b1asa.

-

Menteri Dalam Negeri.: Seorang Freemason

Dalam pada itu TaPat Bey, seorang anggota Freemasonry

pula, telah diangkat sebagai menteri Jalam negeri.

Perdana 1\1enteri ~lelrunar ~1enjadi A.nggota freemasonry

-

-

Helmi Basyal Perdana Menteri Turki. mengajukan lamar~

Koran Yahudj

~lenuduh

Sultan Penindas Israel

Setelah Sultan Abdul Hamid diberhcntikan dari jabatannya,

maka muJailah surat-surat kabar yang dikuasai oleh orang-orang
Yahudi itu di Salonika, menyingkapkan berita-berita ge1nbira
yang menyatakan bahwa negara teJah dapat dibebaskan dari
.,Penindas Israel"' yang telah dua kali menolak untuk nlemperkenalkan perrnohonan pemirnpin Zionis, Theodor Hertzel, dan
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orang yang telah mengadakan paspor merah, yang bagi kita di
lnggris dapat disamakan dengan Undang-undang Orang Asing
yang meiarang masuknya orang·orang Yahudi Polandia yang
ingin bcrimigrasi ke lnggris,. serta tindakan-tindakan lain yang
dapat mencegah terwujudnya impian Zionis di Palestina.

untuk menjadi anggota Sidang Freemasonry, tetap1
pennohonannya ini tidak diteruskanny a.

1nemohon

Se bagian Bes ar Pe~-~ov;,:,ji.~r=-a.....,..M,..ah~k;.;;:am;;:,;ah;;.;..;M~U;.-iter__dari Freemasonry

Masa darurat n1iliter diun1umkan untuk jangka waktu dua
tahun. Dalrun masa itu, sebagian besar dari perwira-perwira ten·
tara di Mahkamah .Militer ad alah anggota-anggota Freemasonry.
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Direktur Barang-barang Cetakan Seorang Yahudi Freeanason

Wakil \Valikota Ibukota Seorang Freemason
.....

FFF"7

Parlemen m~ngeluarkan s.ebuah undang-undang yang ke tat
sekali mengenai barang-l1arang cetakan. Lalu sebagai direktur
yang mengtu11s hal-ihwal yang mcngenai barang-barang cetakan
itu djangkat seorang Yahudi anggota Freemason yang berasal

Ada seorang Yahudi dan anggota Freemason dari Salonika
yang telah berusaha keras untuk dapat diangkat menjadi walikota Constantinople~ tetapi sampai sekarang ia belum bet·hasil
lagL Sedangkan Pangeran Sa'id Halim, yaitu seorang anggota

dari Saloni.ka.
Direktur ini mempunyai wewenang dan kekuasaan yang

Freemason dari Mesir telah berhasil rnenjad i wakil walikota di

amat Juast karena ia berwenang untuk menghentikan penerbitan
surat-surat kabar t jika s.urat kabar itu melaku kan kritjk yang terla1u keras kepada Zaman Rant.

\Valikota Istambul mempunyai kekuasaan yang amat besar
tcru tam a dalarn rn asalah-masaJah yang berkenaan dengan gcrak·
gerik. penduduk serta kehidupan mereka dan juga mengenai

Mcngcrjtjk Penle@tah adalah Reaksioner

pernilihan umum di jbukota itu~ serta masalah pe.miJihan anggota
parlemen yang mewakili ibukota.

ibukota.

Siapa saja yang mengeritik pemerintah akan dicap sebagai
orang reaksionec Da lam keadaan ini, direktur itu mempunyai
w~. wenang mengajukan pemilik surat kabar dan anggota retlaksi. nya ke depan mahkamah militer.

Kamtibma.s
di Uawah Freem~onry
q-pnq
mn#

Pad a waktu yang sam a,

Sebuah kantor berita set.e ngah resmi yang beroperasi dengan
telegram~ tebh didirikan dengan maksud untuk mengemukakan
pendapat Perkun1pulan Pe~satuan dan Ksmajuan mengenai peristjwa-peristiwa yang terjadi, baik di dalam negeri m au pun d! luar
negeri. Yang memimpin kantor be-rita ini adalah seorang Yahudi
yang be rasa! dari Ba.gh dad.
Demikian pula telah dilakukan usaha-usaha untuk mengangkat seorang ahli hukum Yahudi anggota Zionis dari Salonika
sebagai penasihat kementerian kehakiman, tetapi usaha .. usaha ini
tidak berhasil.

..,

partai dan perkUlnpulan. di n1ana Perkumpulan Persaruan dan
Kep1aiuan telah diheri hak untuk n1en1 bubarkan organisasi-organi~asi lain yang serupa dengannya atau berkongkurensi dengannya
di kalangan orang-orang Bulgaria, Yunani dan lain-lain.
Perkuntpulan Pc~atua-.;t d~n Ke1n;.iuan
AterjadLrartai Politik
Setelah Perkun1pulan Persatuan dan Ketnajuan melakukan

operasi membungkam
Ke~an,g

Perkumpulan Persatuan dan Kemajua.n

Dt Tbukota adalah seorang Y~di ~reemason -

Cabang Perkun1pulan Pcrsatuan dan Kemajuan di jbukota
Constantinople adalah seorang Yahudi dad Salonika dan anggota
Freemasonry.
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K~menterian

Polisi yang tan1a,. telah diganti menjadi Direktorat Keamanan Umum, yang nlembawahi poH.si dan Hansip. Dhektorat ini dipimpin o1eh seorang F rcetnason dari Salonika.
Parlemen juga telah membuat sebuah undang-undang tentang

K1ntor .Befi.ta di Tan.gan Yahudi

.J

-

organisasi-organi~

lain, maka dengan

menggunakan kebohongan dan tipu daya ia berpura-pura mengubah diri dari suatu organisasi rcvo1usioner rahasia menjadi scbuah partai politik dan organisasi sosial, yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran n1n1ah tangga yang diumumkan kepada
onulg ramaL
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Berkembangnya Maj~lis-majelis Freen1as.onry

..

Tetapi dalam pada itu dapat pula diperhatikan bahwa Majelisnlajelis Free1nasonry telah tumbuh sebagai cendawan pad a muslrn
hujan:t baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil, baik
di Macedonia maupun di ibukota. Dapat dicatat bahwa dalam
satu tahun saja telah didirikan 12 buah Majelis Freeanasonry.
Orang tidak perlu rnenyelidiki secara mendalam untuk mengetahui bahwa kerahasiaan Majelis-majelis Freemasonry itu
untuk scbahagiannya telah digunakan untuk menutup-nutupi
tindakanwtindakan ke dalam yang dilakukan oleh perkumpulan
yang telah menyatakan diri babwa ia bukan 1agi u-suatu organisasi rahasia'". Tctapi jelas kcJil1atan bal1wa organisas·j itu terus
melakukan propaganda mhasia.
Para Pegawai dan lain-lain Did<Jrong dengan Berbagai
c;-~ untuk Masuk Majelis-majelis
---

Jel~

Sidang lnggris Bersembunyi di Balik Nama Turki

Kebanya.kan dari anggota-anggota Freemasonry yang baru
itu melakukan kunjungan ke Majelis Freemasonry lnggris yang
sudah lama didirikan di ha,vah nama Turki. Sebagian dari mereka
itu memang telah berhasil menjadi anggotanya. Dilakukan usaha
kerns untuk mertiadikan tnereka percaya bahwa dengan masuk.
ke dalan1 organisasi Freemasonry) mc:Wr;;a pada hakikatnya mereka
masuk ke dalam suatu organisasi lnggris.
Kebohonaan Pendapat yang Mengatakan baltwa Majelis-majelis
•

yang Bam Termasuk ke Dalam

~1ajelis

Skotlandia.

Majelis-majelis. Freemasonry yang barut sama keadaannya
dengan majeliswmajelis seperti .itu di I\·1esir, menyatakan bahwa ia
tennasuk ke dalam "Upacara Skotlandia Lama"

Ill

pula kelihatan bahwa para pegawai dan lain-lain yang
mempunyai jabatan·jabatan yang penting-penting telah diberi
pengcrtian bahwa pangkat dan jabatan mereka, kenaikan pangkat
tnereka,. dan selanjutnya rezeki Llan penghasilan mereka, semuanya ini bergantung kepada. apakah mercka n1au masuk menjadi
anggota-anggota Majelis-majetis Freemasonry~ sehingga mereka
n1enjadi Si1ah seorang "'saudarau.
Kepada sebahagian dari mereka juga diberikan berita bahwa
jika rnereka mau masuk menjadi anggota Freemasonry maka
n1asalah-masalah seperti masalah Mesir, Kreta, dan masalah-masalah lain yang berpcngaruh kepada kebe.saran nasional bagi
negara; semuanya itu akan dapa t diselesaikan sesuai dengan kepentingan Turki.
Demikian pula bahwa rahasia besar tcntang politik internasionaJ akan dibukakan kepada mereka. :Mereka akan tnenjadi
saudara-saudara dari Raja lnggris, dan mereka akan mendapat
kes~mpatan untuk. beJjabat-tangan dengannya, serta bertukaran
tanda kode rahasia dengannya~ apabila ia nanti berkunjung ke
Konstantinople dan seterusnya, dan seterusnya.

-

Raja Inggris Pelindung

~lajelis

Skotlandia.

Majelis..majelis ini secam bohong juga tnenyatakan bahwa
sec-ara tidak 1angsung mempunyai surat izin dari Majelis Skotlandia Raya yang berfungsi di bawah lindungan Raja lnggris.
Dengan semua ucapan itui tnaje.Jis-majelis itu ingin untuk
mcmbangkitkan kepercayaan di dalam jiwa s:!luruh lapisan masyarakat Utsmani,. karena nama lnggris memang mendapat kepercayaan mereka.
~lemasukkan

Perwira-Penvira MiliEr ke dalam Freemasonry

Dengan mak.s.ud agar perkurnpulan Freemasonry dapat
m'c n1perkuat kckangannya tcrhadap tentara,. maka sejumlah
besar pe.rwirat terutama yang ga.finya tidak oogitu besart dimasukkan kc dalam Majelis F re.emasonry yang dinamakan "Re.sna ,, ,
yaitu nama tetnpat 1ahimya Niyazi Hey di Macedonja. Majelis
Freemasonry ini dikepalai oleh Mayor Usman Faluni Bey; saudara Niyazi Bey.
Ansaota ParJewen 1\fasuk 1\-lajelis Freemasonry

Sebagian besar dari anggota-anggota Parlemen..
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ooik Majem
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+

Upaca.ra Bektasyi Mirip dengan Upacara Free~nas.onry

Rendah maupun Majlis Tinggi, telah mas.uk menjadi anggota
Freemasonry~ Mereka menjadi anggota Mejelis Freemasonr~'
yang bernama "Dustur'\ diman..a salah seorang dari para pernimpinnya yang terkemuka adalah Tal'at Bey, ~ienteri Dalum Ne·
geri"' dan Javid Bey, Menteri Keuangan~

Orang-orang anggota Bektasyi ini amat terdorong oleh ji.wa
Freemasonry yang sesungguhnya, yang berbe<la dari Freemasonry
po1itik dan Frcen1asonry Atheis yang dit£muj orang di beberapa
bagian benua Eropa.

Orang A_r,ab Anggota Parlenu~n ..,_iengndakan Majelis
FreeJnason ry Khusus u n tu k ~fere ka Saj4l
Setelah anggota-a11ggota parlemen pi.hak oposi=:it tcttliama
yang berkebang~an Arab,. menyadari bahwa :trereka ma.kin lan~a
makin dijauhkan d::.ui pusat·pusat kekuasaan~ berada di Juar
arus rah:3!Si.a-rah~ia politik dan konspirasi-kon~pirasi lokal, maka
mcrekapnn mulailah mendjrikan MajeJis.nra,jel.is Freemasonry
yang khusus untuk mereka saja. Atau mungkin pula mereka
ikut se:rta dalam majelis-m ajelis yang telah ada. Mis:lnya mereka
telah mendirikan perku.mptdan-pcrkumpu]an "'Persaudaraall Utsman~' dan '~Teman ..Teman Kemerdt-kaan'!o'.

Didlrikannya

./

+

nK:bangk.itan'",. "Cabang Sjdang Kebangkitan

dai::J:Dg k-e AJlatoli di!lri Khurasa11. [a mul:U. me.nyerWI kepada ~are-katnyar yang. me·
["IJpaka.n ~.""atn pu~n: od~ri ta.roelat-tarcka t y:an;g te lah ada. sebt=l'U mn ra. y .oitu : Qalin dariy;a,h. al~ Y~.sawiah dan ai-HilJdar:iyah.
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Macedoniat'~ .,~'Fa

jarn, di mana semua nan1a ini merut:ak.an. J~ama-r-:~nna yang tidak
asing bagi para peneliti kegiatan raha~na pohtlk Mesrr~
Semua
,_.... ~f.aje lis itu d i Bawah Pllnpinan Orang Yah udi

Kelihatan hahwa scn1ua i\1ajelis.-majelis Freemasonry ini,.

san1a keadaannya denga.n jadngan

majelis-m~je~lis ~i

Salonika dan
·M acedoniat semuanya dircncanakan dan dlplmptn oleh orangorang Yahudi, karena orang-orang A1nerika .dan orang-ora~g
Yunani serta orang'-Oiang Kr~sten setempat Jaannya. boleh dlka takan t i dak me mpunyai wakil~w ak il di da1nmny a,. kala u t idak
ak: an d ika tak an diasin gkan sam a sc kali
"..
Se.belumnya teJah say a .kemukakan bahwa Pangeran Sa_ 1d

Sek te Bckt~i M.asuk F reetn asonry

1) l.ni acJa.Jah :rua.lU ~k1~ SUfi Turkl Yang m<m!l<lmbil nstn•n.Y:l d;;ui Sa~yid Muh~..rurn.ad
bin Ibnlhim Ala, Yang tr:rk~n~l dcn~n .namu Syefk.h IJektitsY. yang me:ning,galtahun
133-6. Ia a~abh SC~01'3ng gubernul Thrki. pungikut Sycd.kh. ;\bm:ld ..\1 Yasurj, )'~tng

Baru

Di samplng majelis..majelis yang telah kam.i se butkan di alas~
1nak.a. didirikan pula rrlajel.is-majeli:s barn antara tahun 1909 dan
1910. N ama-namanya adalal1 sebagc•i berikut :
'' K esetiaan T imur, '"~ ''T e man Ak ra b Persat ua.n dan l(~m~ u~
an', u Keba ngkj tan Byzan tiu m't,,. ""'Ke benaran '':' 4 1 an ah Alf' ',

.

Di sam ping apa yang telah disebu tkan di atasi m aka ada anggota·anggota sekte Bek.tasyi~ 1 ) yang tclah memisahkan diri dari Ah
Ius Sunnah wal Jama"'ah,. yang jun1Jahnya mencapai scjuta orang,
yang sebagian besamya tinggaJ di Albania SeJatan dan Macedonia. Mereka 1ncngadakan upacarit-upacara agmna yang bersifat
rahasia yang banyak persamaan.nya d.engan upucara-upacara
Freemasonry. Mereka mempunyai s.us.unan organisasi yang serupa
dengan susunan organisosi Freema~onry. Mcrcka mcnyatakan
keinginan untuk masuk Freemasonry.

Majelis~majelis

Halim aJ-Masri~ bersama-sama dengan saud.aranya Abbas Halim
dan juga Pangeran Aziz Hasan dan lain-lainnya dari orang-orang
i\fesir karcna didorong oJch rasa bend yang luar bht>a terhadap
1

I

Khadive. maka rncreka t~lah bekeljasama dengan Pc,rkumplllan
Pcrsatu.a.n p~Kemaj~an~ serta mcmberikan sumbangan keuangan
kepad.a perkumpulan 1tu.
Hubungan F~masonry Ju$1 dengan Freemasonry ~i~

Cara di mana telah dilakukan antara orang-orang Freen1ason
anggota Turki !lr1uda., yang telah masuk kc ibuk.ota dengan jalun
Snlonika,. dan Freemasonry hfesir~ leh•h dipengaruhi oJell ber-
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hagai aliran yang saling bertentangan yang telah meliputi udara
politik di pantai Bosphorus, yang tidak sepi dari kabut dan keguncangan.
Orang-orang Fre.cmason sendiri te1ah mence.ritakan kisahkisah yang berbcda-beda tentang apa yang sesunggulmya telah
terjadL

Hubungan Freemasonry ~a dengan Freemasonry ~ir
Idris Bey Raghib, Kepala J\.iajelis Raya Mesir yang dikatakan
orang bahwa ia telah diakui olch Majelis Raya Skotlandi~ ialah
yang merupakan pendiri dan penjaga sejumiah besar Majelis-.
Majelis Freemasonry di ?'YI.esir, Syria:• Palcstina dan Lebanon4
Di Lebanon kita dihadapk:ln kepada suatu kenyataan yang
aneh:o yaitu banyaknya orang Katolik Roma yang mcruadi anggota Freemasonry.
Demikian pula ~luhammad Urfi Pasha telah mendirikan
sejumlah Majelis Freemasonry di Mesir, Yerusalon~ dan di Syria
Selatan, dan ia bcrusaha kerns untuk mema.c;ukkan Majelis-majelis
Freemasonry kc dala1n organif)asjnya. Pada musim semi tahun
1909 5 ia tclah pergi ke Konstantinople untuk tujuan ini~ tetapi
ia menghadapi banyak. kesuk.aran. Ketika teijadi pemberontakan
kesatuan-kesatuan nliliter pada tanggal 13 April 1909~ ia merasa
takut dan segera kembali ke Mcsir.
Beberapa waktu sebelum terjadinya pcristiwa itu,. ldris
Raghib telah memberikan kckuasaan kcpada Pangeran Aziz
Hasan yang telah mencapai tingkat ke-17 dalam Maje1is Freerna·
sonry 1tali di Iskandariah, agar yang tersebut bclakangan ini
untuk menggabun..gkan .Majelis-majelis Fre~masonry di Konstantinople ke dalam Majelis Raya Mesir.

Freemasonry Menurunkan Sultan Abdtll HQ~Pid dari Tahtanya

"

Perund.ingan-perundingan ke arah itu telah dilaksanakan
tidak lama setelah m.asuknya tentara-tentara 1\.lacedonia yang
dipin1pin dan diarahkan oleh orang-orang Freemasonry ke ibukota. Di tangan tentara-tentara inilah teJjadinya peristiwa penurunan Sultan Abdul Hamid dari tahtanya~ karena sultan itu
telah memberikana pcrlawiUlan yang amat hebat kepada Free~

174

masonry, karena perkumpulan itu dianggapnya sebagai perkumpulan politik rahasia yang a mat berbahaya.
Perse tujuan yang diperlukan te1ah dapa t dlperoleh dari
l\·lajelis Raya Itali. K.arena pcristiwa ini dan berkat persetujuan
khusus yang dfberikan Dewan Frcen1ason
' tin · di Be1gia
dengan perantaraan Yusuf Bey Sakakini. maka Pangeran ziz
Hasan tclah dinaikkan tingk.iii1ya ke tingkat 33~ dan diberi kekuasaan untuk me.m bentuk Maje!il Raxa.. Turki. Hal ini telah
di1akukan dalam bulan Mei atau Agustus tahun 1909. Mahmud
Tarat Bey. Menteri Dalam Negeri telah diangkat scbagai Ketua
Tcrtinggi dari t\·1ajelis Raya ini.

-

7

Ken1enangan Freemasonry

~

Terhadap Free1uasonry

~ri.s

Dati apa y-ang te!ah dikemukak.an di atas jelaslah bahwa
kemenangan angkatan bersenjata yang datang dari Macedonia
terhadap Sultan Abdul Hamid dalanl buhtn Maret 1909 dan berhasilnya tnereka menduduki ibukota Konstantinople, n1cmpunyai·
arti kemenangan Freemasonry yang mendapat iJham dari Itali
atas Majelis. Raya Freemasonry di Mcsir yang mendapat pengnku an dari I nggris.
Setelah itu secara betangsur-angsur senlua majelis-majelis
Freemasonry yang terdapat di Konstantinople n1ulai berg.abung
ke dalanlnya, demlkian pula sen1ua n1ajelis-1najelis FreemaSonry
yang terdapat di Macedorua.
Juga te1ah diputuskan bahwa semua Majelis Freemasonry
Utsmani yang terdapat di Syria, Mesir dan lain-lainnya akan
5

tunduk. kepada l\tlajelis Raya UtsmanL
Sedikit Sejarah Freemasonry l\1esh:
fP'

Pangeran Hasan kernba1i ke Mesir dengan didampingi Yusuf
Sakakini, dcngan tujuan untuk merea1isir tujuan ini. Tetapi ldris
Bey Raghib dan lain-lainnya tidak sepenuapat dengan gagasan
in.L ~tenurut pendapat mereka~ Mesir dan Lc ban on yang 1ncrupakan dua dacrah yang mempunyai ciri khas tersendiri, juga
harus merupakan dua daerah yang bcniiri se.ndiri dalam hubung·
annya dengan Freemasonry politik. Berdasarkan keadaan ini
maka tetjadila.h perpisahan antara Pangeran Iiasan dan ldrf;
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Raghib yang tc1ah djutus11ya ke Konstantinople:. dan hluhammad

Farid, pemimpin nasional

Mcsir~

perkumpulm1 itu untuk tidak rnembukakan
rahasia-rahasiany a.
Dalam waktu yang sama, Yusuf Sakak.ini telah sampa.i pula
ke Kons:tantinople, seteiah ia melakukan pcrjaJanan dari 11-fes:ir
ke Syriat di mann ia ielah tinggal bcberapa waktu lamanya untuk
mcnggabungkan Maje lis-majelis Freemasonry ke dalarn Majelis

anggota-anggota

djangkat scbagai wakil Maje!is

Raya Utsmani Agung di Mesir. Hal ini sesuai dengan pengaraha'n

yang telah diberikan Tal,at Bey, pemimpin Agung MajeJi-s Raya
UtsmanL upacara ~ngangkatan.nya itu telah diachk.an di ·MajeHs
Ray a Freemasonry diTa n ta.
Khalil lli.Jna dah PashaJ Sha hiin ~f ak arios) p emilik sura t
kabar Af J\iuqaua1'1 serra pare1 pemuka Freemasonry Mesir lainnya, yang merasa tidak mempunyai hubungan batin dengan
orang""-Orang nas.ionalis menentang dengan hebat sekaU peng·

Raya Agung U tsmani.
Majelil) Ray a Agung U tsn1ani Tundu k kepada

angkatan Muhammad Farld dalam jabatan Freemason yang de-lnikian tinggi.

.,

Pe rkumpuJ an Pz_rsa tuan..d!-n Kemaiu.an

Yang M.ttlia Khadive sendiri yang telah mengeritik langkah
init di mana orang-orang nasionalis l\.1esir telah mem punyai ikatan
Freemason dengan Perkumpulan Persauwn d.an Kemai!!,an. Tetapi
pengangkatan Muhammad Farid i1u karena tela.h tel]adi.~~ tidak
mungkin dibatalkan Jagi.
Kllalid HimadaJJ Pasha mengajukan sebuah usul untuk
menyele:saikan masaJah ini, yaitu dcngan jalan mcndirikan M~elis
Raya Utsnaani khusus di Mesir~ terlepas dari Majelis Raya Konstantinople, dengan dinyatakan secara jelas bahwa Muhammad

Jika Majelis Raya Agung di Turki yang tunduk kepada
Perkumpu1an Persatuan dan Kcmajuan berhasil menguasai Majelis-maje1is Freemasonry di Mesir dan rnemenuhinya dengan
kaum nasionalis Meru1! 1na.ka sudah pasti bahv.--a kecenderungan ini adaJah ke arah operas:i rahasia dan te:rse·mbunyi yang tujuannya adalah terjadinya suatu le..dakan sosial yang tidak djsangkasangka pada suatu hari nanti, sama dengan ledakan yang telah
men~ u tk:an dun ia yang tcrj ad.i di Salonika pad a bulan 1\1[ ei
1908.

1

Fa rid tidak m.e1negang jabatan apa-apa di d.oJ~unnya.
Dengan didirikannya MajeJis Raya Utsmani di Mesir~ dan
diangkatnya pcrnimpin agungnya tcrscndiri, maka penga.ngkatan
Muhammad F arid se bagai wak il Maj e Iis Ray a Agung Uts mani dl
Mesir.j d i daJ am praktek tela h dl ba talka i l~ Khalil Him adah Pasha
sekarang berada di KonstantinopJe untuk rneyakinkan Carasso,
anggota Yahudi di ParJemen Utsntani dan Pemimpin Majelis Raya
Freemasonry ltali di Salonik.a, agar dapa.t menggunakan semua
pengaruhnya terhadap Talat Bey agar ia dapar menyetujui rencana yang teJaJ1 dikemukakan di atas.
Pangcran Az;l_ Hasan dan Muhn1mad Farid,. kedua orang ini
juga dalam petialanan rnenuju Konstantinoplc. Dan kctika TaJ'at
Bey m em ban tab ke benaran beri ta ten tang pe ngangka tan Ut5manj di Mesir"' dan ketika ia rnenjcJa.skan bahwa ia dan temantemannya di Perkumpulan Persa~uan_dan Kemajuan tidak akan
.., meJakukan tindakan kcbodohan seperli itu"' maka .sebenarnya 1a
dengan sengaja tcJah bcrhohong. Mungkin sekali hal itu dila.kukaJlnya di bawah tekanan sUinpah-&.~mpah yang di1akukan oleh
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Hakham Agung Yahudj Minta Bantuan Dut~beS1U lnggris
u ntu k Men ol ong Se orang Y ahudi Freemaon ry
....

Dal.am kesempatan ini saya i!l!gin mengemukakan sebuah
peristjwa yang cukup aneh.

y

Bclum begitu lama berselang) Hakhan1 Agung barn bag.i
keJon1pok Yahudi di Turkl~ datang berkunjun~ kc Kedubes lnggris. Ia ada]ah seorang lelaki yang pintar~ giat dan berpengetahuan
h1asj dan tadinya s;una..-sama belajar de:ngan sejumlah bcsar para
anggota Perkumpulan Persal"uan oon Kemujuan yang terk.etnu.ka.
Pad a rna.sa Orde La.ma1- yaitu pacl.a mas..a 'Su1tan Abdu l Hamid~
ia teJah beberapa kaJi rnencoba untuk diangkat sebagai direktur
perpusta.kaan di istana Sultan AbduJ Hamid ..
Hakham ini mengajukan permohonan kepada Kedubes
agar menolong mengun1s pcrsoal.:.ln Freemasonry YaJ1udi yan_g
bernama Ventura yang berkebangsaan JtaiL Beberapa tahun
sebeiumnya ia. mengatku bahwa ia adaJah rnkyat Kenijaa.n Utsmani.
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Ia bergerak di bidang pe.miagaan di Sud.an. I a kcmudia.n dhlSir
oleh Sardar dengan alas:m bahwa Ventura ini terlibat daiam
penyelundupan tctnbakau dengan perantaraan· dua orang Yahudi
di Suakin yang bekerja untuk sescorang yang bemama Kopral
White. Orang ini juga telah diusir dan dilarang kembali. VWJ.tura
mengajukan perkaranya di depan pengadilan campuran di Kairo,
dan mendapat hukuman yang menguntungkannya dalam meng·
hadapi kementerian pepcrangan. Tetapi pengadilan bandingan
men1batalkan hukuman ini.
LaJu Hakham Besar itu mengajukan sebuah memorandum
yang terdiri atas 200 halamaJlJ di mana ia roonjelaskan perincian
apa yang dinamak:annya tindakan yang tidak adil yang telah
~iderita Ventura. la mengajukan permohonan kepada saya memberikan kepada V~1ra sebuah surat rekomendasi untuk Sir E.
Gorst~ di mana saya memohon kepadanya untuk mcnggOnakan
~mua pengaruhnya untuk menolong pe-rkara Vc::ntura, yang akan
dtpertimbangkan sekall Jagi di depan pengadilan Mesir.
Saya menjelaskan kepadanya bahwa ada1ah sama sekali
tidak mungkin bagi saya untuk melakukan tindakan seperti itut
karena merupakan. suatu tindakan yang akan mempengaruhi
jaiannya keadilan~ apalagi orang yang bersangkutan itu adalah
rakyat I tali~
Tidak lama kemudian datang seorang Yahudi anggota Free..
masonry di sini memperkenalkan diri sebagai Dr. Farih., yang
membawa surat perkenalan dari MajcUs Freemasonry Jnggris~
kepada salah seorang staf kedutaan saya. Orang ini juga nlenuntut dengan tegas dan dcngan kata&kata yang menyerupai perintah
meminta agar \ 1stura diberi surat perkenalan kepada Sir Gorst.
Setelah dijelaskan kepadanya bahwa hal itu tidak dapar dilakukan~ walaupun umpamanya ia adalah scorang warganegara IngR
gris, ia mengeluarkan suara yang menantang, dan n1engatakan
ba~~a ketidakadil~n .yang terdapat dalrun pcrkara ini harus diperbalkl, dan untuk m1 pengaruh-pengaruh yang amat kuat di du~a, termasuk pengaruh ~nggota-anggota Yahudi yang te-rdapat
~r House of Lords, akan dJpergunakan. Ia mengatakan juga bahwa
jika perlu akan diambil tindakan-tindakan untuk meruntuhkan
pemerintah Mesir, dan kedudukan Ingg.ris di Mesir akan tcrancam.
Orang ini bukanlah orang yang tidak berpikiran \Varas dan ia
berbicara dengan gaya baha.sa yang an1at seimbang_
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Tal'at Bey, Menteri Dalam Negeri, berasal dari keturunan
Gip_si. dan berasal .dari Kirjali, di daerah Adrianople, sedangkan
Jav1d Bey:o Menten Keuangan, yaitu seorang Y~di yang puraPU,!!i masuk Islam) adalah merupakan bukti resmi bagain1ana
besarnya kekuasaan yang dimiliki perkumpulan. Mereka iniJah
anggota kabinet yang benar-benar bel'pengaruh, dan mereka juga
merupa.kan tenaga puncak dalam Freemasonry di Turki. ~1engapa
merek~. memakai agen-agen yang terdiri atas orang--orang seperti
Sakakm1 adalah suatu hal yang amat mencurigakan. Semcrtiak
ia menjadi Menteri Dalam Negeri kim-kim setahun yang lalu,
Tal'at Bey telah menyebarluaskan jaringan Panitia Freemasonry
di seluruh kerajaan d.engan jalan mengangkat pada jabatan-jabatan
propinsi, sepe.rti gubernur, wakil gubemur dan setemsnya anggota-anggota Freemasonry, atau orang-orang yang dipercayai oleh
Perkumpulan Persatuan dan Kema~an~ dan dalam kebanyakan
keadaan, kedua-"d'uanya sekaligus. Tujuannya adalah jika kiranya
tnayorita.s anggota dalam parlernen sekarang ini, baik diseba bkan
oleh karena suatu peristiwa yang tidak direncanakan maupun
karena kctakutan yang ditimbulkan oleh negara dalam keadaan
darurat, melakukan suatu oposisi daJam bentuk yang dapat rnembahayak,ul kedudukan Tafat dan Javid maka yang tersebut
belakangan ini dengan langsung menanggapinya dengan jalan
n1engadakan suatu penggulingan kekuasaan, membubarkan parl~men dan mengadakan pemilih.an umu•n yang baru yang akan
dapat dimanipulasikan oleh keJab-kelab Perkumpulan P'ersatuan
dan Kemcijuan dan Majelis ..majelis Freemasonry yang terdapat
Ui propinsi-propinsi d.an dapat Inemilih anggota-anggota parlemcn
haru yang lebih patuh kepada kchendak .. ke.hendak F.r-ccma5onry.
Jelas bahwa yang benar-benar men1erintah Turki scbagai
pemerintah rahasia adalah Majelis-majelis Raya Freemasonry
dengan Tal,at Bey sebagai Ketua Agungnya. Eugene Tavemier
dalam makalahnya dah•nl majalah Abad ke-19~ bulan Apri~ telah rncnyatakan Republik Prancis sebagai nanak kandung Majelis
Ray a Freemasonry''. Gelar seperti itu mungkin tepat sekali diherikan kepada Pcrkumpulan Persatu.an dan Kemaj uan Utsmani,
karena orang-orang Freemasonry-lab yang menJadi pendukun2:
dari perkun1pulan itu~ sedangkan sebagian besar dari orang-orang
yang bukan Freemason, yang berarti mayoritas terbesar dari
para penduduk~ secara rahasia menentang pemerintah. Sarna ha11
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nya dengan orang-orang republi.ken di Prancis, dan orang-orang
Frcen1asonry, ruaka kata-kata yang paling sering mereka ucapkan
adalah "reaksi.oner') dan '"kaum aga.ma. u Tujuan mereka yang.
utama bukanlah untuk mengubah dan memodemkan hukum
lsJam~ tetapi menggerogotinya dan rnenghancurkannya. Keba . .
nyakan dari para pemimpinnya, waiaupun terus tef".ang mengakui scbagai golongan rasionalis, tetapi dalam bentuk yang bertentangan sekali berusaha untuk menggunakan semangat kcislaman rakyat sebagai suatu senjata politik, dan menyalurkannya
ke jalurjaJur tujuan chauvinistik be.rdasarka.n garis-ga.ris rasionalislne, yaitu Pan-lsla•nisme yang bersifat Asia. Ia an1at tidak bisa
mcnerima oposrsi. Sariih satu caranya yang pokok dalam menghancurkan musuh-musuhnya, adalah mendorong posisj mereka dalam
bentuk sedemikian rupa schingga harus menyatakan opos6i
mereka secnra tcrbukat dan setelah itu menghancurkan n1ereka
sebagai "golongan reaksioner... Beberapa orang dari kalangan
alim ulama telah didoronguntuk n1asuk Freemasonry, dan ulamaulama ini dijadik:a.tl contoh, dengan maksud untuk mcnghilang..
kan rasa tidak senang dan prasangka-pn~s;;mgka yang terdapat
di kalangan rakyat Seorang Turki mengatakan bahwa hal ini
adalah suatu proses "'mcmabukkan para ulama dengan ganja
Yahudi't.
Dari pene1itian yang telah kita lakukan sebetumnya~ dan
juga dari sctiap penelitian yang cermat yang dilaktlkan terhadap
Gerakan Turki ~iuda dalam tahapnya yang sekarang ini, maka
akan jeJas kelihatan bahwa g~rakan ini pada dasarnya bersifat
Yahudi dan Turki yang bertentangan dengan unsur-unsur lain
yang terdapat di dalam Kerajaan Utsmani, seperti orang-orang
Arab, Yunani, Bulgaria. Armenia dst. dst. Orang Turki pada
umumnya adalah seorang tentara, dan di bawah benruk-bentuk
konstitusional ia berju ang agar jenis bangsanya tetap berdominasi!
suatu hal yang hanya dapat dilakukannya dengan perantaraan
tentara. Karena itu ia membebnjakan seperdua dari pendapatan·
nya untuk keper1uan tentara, dan menggunakan tentara itu untuk
rncnjadikan unsur-unsur lain berada selaJu dalam keadaan ketakutan dan dapat tunduk dengan diam. Suatu konstitusi dipan·
dang dari suatu segi mengandung pengertian kemajuan ekonomi,
tetapi organisme ekonomi orang Turki terdiri atas jenis yang
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nn1at rapuh, dan jika tidal< mendapal dukungan yang cukup,
rnaka ekonominya itu tidak akan dapat bertahan agak sepekan
snja. Pada mulanya diharapkan bahwa orang·orang Armenia.,
13u lgaria. Yunani dan orang-orang Y ahudi akan dapat berfungst
scbagai motor di bidang ekonomi~ tetapi kelihatan bahwa Turki
~tuda itu hanya bersekongkoJ dengan orang-orang Yahudi sajat
baik yang di da1am Kerajaan Utsmani maupun yang terdapat di
luarnya~ sedangkan b~mgsa-bangsa lain dikcsampingkan saja.
Keada.an yang sama dapat pula diperhatikan terjadi di Hongariat di mana orang-orang Hongaria itu, yang sebenarnya seasal

de ngan orang Turki dan sam a-sam a tidak mempunyai bakat
dalam dunia usaha dan ekonomi telah jatuh di bawah dominasi
rota! gol()ngan Yahudi di bidang ekonom i dan keuangan.
Orang Yahudi tampak telah melibatkan orang Turki yang
bermentalitas pra-ekonomi itu dalam usah.a... usahanya. Karcna
negara Turki itu mencakup tempat·tempat suci dalam pandangan
lsrael:t maka adalah wajar sekali bahwa orang Yahudi itu ber:iuang
untuk mempertahankan posisf yang memonopoli pengaruh dan
kekuasaan, dan n1enggunakan sen1uanya itu untuk mencapai
cita-citanya, ·y aitu untuk pad a akhirnya mencip takan suatu negara
Yahudi yang n1erdeka dan berdiri sendiri di Palestina atau di
Babi!onia, sebag~imana telah dije1askan o1eh Israel Zangwm
dalam makalahnya dalam majalah .forthnightly Review bulan
April. Dengan sekali tindakan saja ia dapat m~ncapai dua tujuan
sekaligus! jikalau ia dapat menghasilkan dari orang Turki hak
bagi orang~orang Yah1.1di untuk pindah ke Turki dalam jumlah
yang tidak terbatas. Tujuan ini sesungguhnya telah diusahakannya selama bertahun·tahun. Mereka telah berhasil memindahkan
ke Mesopotamia beberapa juta dari saudara-saudara seagama
mereka yang tadinya hidup tertindas di Rumania dan di Russia.
Sebagai itnbalan dari ,'hak imigrasi yang tidak terbatas
ini'' yang d iberikan kcpada orftng-orang a sing yang beragama
Yahudi, maka orang-orang Yahudi bersedia untuk mengurbankan bahasa ibunya sendiri dan nlenggantinya dengan bahasa
Turki. Malah mercka juga bersedia untuk mengambil alih seluruh hutang negara Turki.
Dr. Nazin, salah seorang anggota Panitia Salonika yang
paling berpengaruh~ dan yang disinyalir orang sebagai keturunan
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Yahu d i ~ dengan did amp ingi seseo rang yang bernam a Fafk Bey
Toledo~ seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk agama
Islam di Salonika. yaitu temannya yang amat akrab, telah ber~
kunjung ke kantor ICA (P'crkumpulan KoJonisa.si Yahudj) cabang
Paris, dan semenjak itu secara terns terang telah menganjurkan
dima.sukkannya 200.000 orang Yahudi Rumania ke Macedonia~
dan beberapa juta orang Yahudi Russia ke Mesopotamia.

proyek-proyek yang terdapat di Mesopotamia~ Syria dan ba~ka~
juga Mesir~ Untuk ~' Auroran (''Shefak"), suatu bad an .Zloms
yang telah m u Iaj diad ak an se tahu n yang ia lu. di Kons tan tmop le ~

Israel Zangwill~ dalam makalahnya dalam majaJah Forthningtly Review bulan AprH Hu telah menunjuk kepada masalah
yang telah dikemukakan di atas dan menyatakan har-.apannya

depan.

1

agar Hakki Pasha~ Perdana Menteri sek.arang ini~ '~harus dapat
d jpercaya i u n tu k mem he rj ka n nasih a tny a kep ad a Su 1tan d ala1n
bentuk yang b.aik mengenai masalah Hu", yaitu agar pen1erintah
Turki setuju untuk •nengadakan suatu negara yang berdiri sendiri untuk orang~orang Yahudi di Mesopota1nia.
H akki Pasha ini te lab di beri seseorang se kre tar is p rib ad i ~

yaitu seor~ng Yahudi. 1a juga mnat sering berkunjung ke rum ah
seorang Yahudi. Tctapi r-encana Y ahudi i tu samlJ'li seka:tang
belum dapa t diwuju d kan Jagi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa
ketika Turki Mud a, dengan pengeluara.nnya yang amat be rat
untuk kepentingan militer~ sangat memerlukan hutang~ maka
dapat pula dilakukan tekanan l-ebih lanjut oleh orang-orang Yahud1
yang meminjanlkan uang. Ketika Sultan Abdul Hamid berada
dalam situasi keuangan yang amat payah]l ia teJah n1enoJak tawaran-tawaran yang serupa yang telah diajukan Hertzll petnimpin Zionis. Gagasan seperti ini mengem.ukakan bahwa : ~'Karena
kecuaii kalau para an~ota Turki Mu da itu rnen1pLinyai lebih
:sedik!t aka] seh.atnya dar1pada uang, m aka haru!:l diingatk.an kepada rnereka bahwa adalah amat besa.r keuntungan yang akan
diperoleh negara kalau para penduduk berkulit putil1 yang rajin dan militan dibiarkan Jnasuk dengan dan1ai~'. Zan,wHl
mengatakan bahwa ada empat orang Yahudi anggota Parlemen
Tu rki ~1'a11g amat anti Zionisu. Mereka mungkin berpura-pura
bersikap seperti itu dalrun menghadapi masa1ah Palestina!l tetapi
dalam menghadapj m as.aiah Mesopotamia, mereka tidak demikian.

\Vatak politik kaurn Turki Muda mi tidak dapat dikesa.mpingkan sa.ja oleh orang-orang yang akan ada hubungannya dengan
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ia tidak akan penat-penatnya untuk mengmgatkan para pembacanya bahwa me.ndorninasi Me-s1r~ tanah Fi:~-au~, y~ng
telah memaksa or:1ng-orang Yahudi memban.gun plram1da-plraE
mid a, adalah n1ernpakan bagian dari warisan 1s.rael pad a m a~a
.

.
Teori ini memang kedengarannya terlalu d.tbuat-bu!:tJ tetapt
j e 1as se kali bah w n ha1 ini dip ercay ai dan d i~~ ba rl u askan o~eh
kalangan idealis. Tetapi hanyalah l'-.1esopotamta dan. Pale~t1na
merupakan tujuan terakhir dari orang..orang Yahudt. Tu)uan
langsung dari apa yang sedang mereka lakukan adaJah keadaan
ekonomi Turki yang secara prakHs telah hancur, serta usahausaha banJ di negara itu.
_

Di atas telah dikemukakan bah.wa mereka telah berhas.tl
mengua.c;ai tempatAempat yang paling penting d~Iam susu.nan
pemerin tahan Tu rki Mud:a, walaupu~ Kemen~erHan Pek~l]aan
Umum yang mungkin mempengaruh• pe~benan .~onsest-ko~
s~si,. masih djpegang oJeh scorang Arm_ema, HalaJtan Effendi.
Ketika orang yang digantikannya~ yang JUga adalah seo~ang Armenia pula, diherhentikan dari jabatannYa~ maka relah d1lakuk~
usaha keras unttlk rnenggantikaunya dengan seorang Yahud1~
atau S,eseor ang yang diusu lk an oJeh orang Yah udj. Te tap i te:
u tam a setelah terjad1nya pern bantaian orang-orang Arm erua
di Adana~ maka dirasakan adalah lebih baik jika jabatan itu terus
djpega.ng oleh seorang Amlenia.
Oua buJan yang Lalu kelihatan bahwa Halajia.n akan ja~h
d ari ke du duka nny at te tapi i a berh as ll m cnl pe rpa rn ang mas a. J ~ ~
batannya dengan menjadi anggota Freemasonry dalarn maJehs
yang sam a dengan Tal'at Bey dan Javid Bey. Kcdud.ukannya
sekamng ini masih belum mantap betuL Serangan-serangan _~ang
paljng hebat dan yang dilakukan terus rnenerus lerhadap d1nnya
datang dari Harian Le Jeun.e Tu.rc (Turki ~~uda) suatu surat
kahar yang d 5biayai oJeh orang~orang Yahud1. Terdapat desas
desus yang menyata~an bahwa ia aka~ .dig~ti~an ole~ seor~n~
Yahudi . a tau diganttkan oleh seor.a.ng Iurk1 d~ mana~ ang men
jadi pendamping u tan-. any a adalah seorang Yahudt.
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JeJas bahwa orang Yahudi yang tentu saja amat tertarik
dalam mempertahankan icekuasaan ekskJusifnya di d.aJa~n dewandewa.n Turki Muda, juga amat tertarik untuk n1enjaga agar n::lala
api permusu han yang terdapat an tara orang-orang Turki dan musuh-mu :suh orang Yah u di, a tau yang mungkin m enj ad i m us.uhnya
pada masa depanj s~perti orang Armenia dan orang Yunani dan
la1n-lain, seJalu berkobar~kobar. Sementara itu dnpat pula dipa~
hami bahwa orang-orang Yahudi tidak boleh merasa tidak enak
kepada hutang-hutang pemerintah baru yang selaJu bertarnbah
banyak itu kepada kaJang.an keuangan 'Y ahudi. As:pek Revo1usi
Turki ini te1ah kita perkatakan di atas dalam bentuk )'ang panjang Iebar, dan di sam ping kepe11tingan ke~ejarahannya, tnas.alah
ini, baik Jangsung maupu n tidak langsung, n1empunyai pengaruhnya terhadap masaJah.~m asalah yang terdapat di Timur Dekat.
Orang Yahud~ benci kepada Russia dan pemerintahannya. Kenyataan bahwa Inggris sekar-.ang mempunyai hubungan yang
betsahabat dengan Rusia te.ntu mempunyai pengaruhnya pula
daJam menjadikan orang Yahudi sarnpai ke suatu batas menjadi anti Inggris di Turki dan di Persia. Hai ini saya ki.ra menjadi pertltnbangan yang amat bersemangal b.agi orang-orang Jerrnan.
Orang Yahudi dapat menolong Turki Muda dengan pemikiran~ dengan usaha da.g ang dan dengan pengaruhnya yang amal
besar dalan1 pers Bropa_ la juga dapat men1 herika.n uang deng.an
jn1 ba tan mendapatkan keuntungan-keuntungan et~onon1~s, dan
pad a akhirnya ia akan dapat merealisir cita-citanya untuk mendirikan negara [sraeL Sementara itu Turki Muda ingin untuk nlempcroleh kembali dan menegaskan kembali kemerdekaan nasiunal·
nya, serta tnembeba:;kan diri dari pengaruh Eropa, sebagai su atu
bagian. dari kebangkitan Asia pada umum nya, mentlru t gar1sgaris dan dengan kecepatan yang bagi umumnya or.at)g Barat
ten tu nampaknya bersifa t chauvinistis.
Orang Yahudi teJah n1emberikan dana-dana kepada Turki
Muda dan karena itu telah dapat mengendalikan rnereka. Tetapi
agar pengendalian ini dapat berJangsung lama, maka orangY ahu<li
itu haros tampak sekurang-kurangnya mcnyetujut dan membantu Turki Muda 1tu ke arah tercapainya cita--cita na.sional. Untuk
kepentingan ke.dua hal ini diperlukan sekali kerahasiaan dan ke~

halu san cara _
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Orang Yahudi Oriental (Tirnur) sangat cocok untuk memainkan kekuatan~kekuatan nl agis~ Jenis Freema-sonry yang bersifat politik seperti yang terdapat di benua Eropa teJah dipilih
sebagai ikatan dan kedok yang paJing efektif untuk menyembunyikan c;ara"(:ara kerja gerakan itu.
01 atas. telah dikemukakan bahwa pad a pennulaan.nya bentuk
barn Freemasonry yang terdapat di Turki akan djjadikan 'tbersaudaran dengan para anggota darj J\.lajelis Inggri~t yang berarti
pula ~1ajelis SkotJandia~ yang telah didirikan di Konstantinople
litna puluh t.ahun sebelumnya. Tetapi Majelis lnggris itu dengan
segera lnenyadari bahwa cara~ara m.a..ielis~majelis setempat., yang
pad a u mumnya di.ke1ola oleh orang-orang Yahudi, ada.lah tiruan
yang rnenggelikan dan bentuk yang 1n~ngi1inakan dari Freemason~
ry yang sc.sungguhnya. P'ada akhjrnya Majelis Raya Agung Skotlandia menyatakan majelis-m tljelis setempat itu »pai:ru )'. Sebagai
akibatnya maka Maje1is lnggris telah menutup pintunya tcrhadap
orang-orang Freemason baru itu, termasuk rnenleri-menterj
yang am at besar kua.sanya. s.eperti Tarat Bey dan Javid Bey.

Javi.d Bey ini yang mengua.sai Angkatan Bersenjata Turki,. keuang.annya, penguasa damratT parlemenjo pendekny a~ nas.ib dari kese-

Juruhan negara itu~ telJ tu saja merasa am at terhina karena tin~
d.akan .lnggris i.t u, sebagaimana dikabarkan oJeh berita-berita
yang tersiar dengan am at cepat sekaH di dalan1 ruangan·ruangan
k:antor yang penuh dengan

desas~desus.

Sebagai akibatnya tentu
saja semangat pro 1nggris m cnjadi semakin berkurang. Orangorang itu didesas-desuskan amat '~marah atas penghinaan Jngg:ri~
ini''. T~tapi sebegitu jauh tidak ada alasan untuk menganggap
bahwa peristiwa itu akan menjadikan mereka mengu bah politik
kabinet mereka yang pada prinsjpnya cukup bersahabat terhadap
kit a.
Mungkin pula ada gun any a hila kita mem berikan kesem patan
kepada mereka untuk berpikirr KitJ kin.1 bahwa mereka tidak
me1npunya4 atau sedikit sekali mempunyai peugetahuan yang
positif tentang pandangan dan keb1jaksanaan yang ekstrim yang
dimfJiki oleh beb~rapa anggota sidang sctempat yang mempunyai
hubungan dengan orang-orang Freemason Mesir dan bersimpati
terhadap mereka. dan yang juga sam a-sam a bekerja J i bawah
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tanah di Kairo lskandariah dan lain-lainnya. Karena ada di antara
orang-orang F;eemasonry di sini yang bersifat ultra·chauvinist.is,
yang melakukan kerjasama dengan partai·partai anti-Khadive
dan anti-lnggl'is di ~1esir. Bant-baru ini ada seorang anggota parlemcn bangsa Arab dan anggota Freemasonry yang nlengatakan
bahwa ia mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menyangka
bahwa salah san1 tujuan yang tidak dinyatakan yang mereka
usahakan untuk mewujudkannya adalah untuk menim bulkan
kekacauan di Mesir dengan perantaraan propaganda dan memamerkan annada Utsmani sekali-sekali di lskandariah. Keka-

cauan ini akan menyebabkan timbuJnya kerusuhan-kerusuhan
dan kegunca..ngan·keguncangan~ sehingga tercipta kemungkinan
untuk rnembchaskan diri dari Khedive dengan perantaraan nta·
n~an hit am u! dan setelah ilu mengangkat salah seoraJ)g anggota
keluarga Pangeran Halim sebagai waH dari putera Khedive yang
masih anak-anak~ mengikuti pola-pola perubahan yang baruharu ini terjadi pada keluarga raja di Iran. Sudah pasti bah wa
Perkumpulan Persatuan dan Kernajuan te-lah mendorong orang·
orang Iran~ dan bekel]asama dengan mereka dalam mengadakan
perubahan-perubahan yang telah teijalli di kalangan keluarga

raja itu.

Politik Perkurnpulan Persatuan dan Kemajuan tidak pernah
diarahkan oleh pertimbangm-pertimbangan sentimental Setiap
negara ;rang menolong negara Turki dan memberikan bantuan ..
bantuan kepad:mya~ lalu setelah itu berharap agar negara itu akan

merasa berhutang budi:!" maka ia telah m elakukan suatu kesalahan
yang an1at besar.
·
Diceritakan orang bahwa Ismail Haqqi Bey Baba.nzada.,
yang menjadi anggota parlen1en mewakili Baghdad. dan ahli
masalah-masalah luar negeri pada Perkumtulan Persatuan dan
K£IDaiUan! mempunyai seorang saudara Ia7 i-laki yang 6ernan1a
Hikmat Bey, dan bekerja di bawah pimpinan Rauf Pasha di Perwakilan Utsmani di Kairo. Kelihatannya Hik!nat Bey ini mempunyai hubungan~hubungan yang mencurigakan, dengan perantaraan heberapa orang Syria, dengan I\.1uhamtnad Farid dan lainlainnya dari kaum nasionalis! walaupun pemimpinnya dikenal
mempunyai tingkah laku yangjujur.
Suratkabar Turki Muda. yang dibiayai oleh orang-orang
Y'ahudi yang juga membiayai banyak surat kabar lainnya di
ibukota Kerajaan Utsmani, tiap sebentar menyiarkan makalahmakalah yang amat keras menentang Inggris tnengenai masalahmasalah Mesir. Di antaranya adalah rna.kalah-makalah yang ditulis
oleh seorang pen1uda dari Pulau Kreta, yang bemama Jeinl Nuri.
P~rsaJuan dan KtatU i!Juanl dan pu~1ajlis Tinggi mewakili Perkun1pulan

la. juga anggota Pe.rkumpuJan
Didirikannya Majelis Ray a .!.t.W
Sekarang ini terdapat pernbica an tentang mulai mendirikan Majelis Rao,a Freemasonry di Iran Bam-~a~ ini F~rjullah
Khan ; • Kuasa
saha Keautaan
esar lran d1 Konstantmople,
telah masuk menjadi anggota Fre.emasonry.

-

I

Para anggota Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan yang
menganut gagasan seperti ini adalal0aha~n nasionalisme Asiatik.
Bagaimana pun perasaan terima kasihnya kcpada setiap negara
Eropa yang memberikan bantuan apapun kepada negaranya,
maka ia akan menganggap sebagai kewajiban nasionalnya untuk
menolong puter-a-putera bangsa Timur yang lain yang benarbenar berjuang untuk 1nenjadi merdeka, dan melakukan p~r:
juangan di Mesir dan di India untuk dapat membebaskan c.hn
mere-ka dari perbud akan Eropa.
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tera dari seorang anggota
Persatuan dan Kemajuan, yang bemama Nuri Bey. Scorang penulis lain di antara para penulis yang terdapat di surat kabar
Hu adabh seorang Polandia yang murlad, yang bernan1a Saifuddin T. Gasto,vtt. yang sebelum nya pernah mempunyai hubungan-hubungan keuangan dengan seorang Yahudi Jr!nnan
yang bernama Oppenheim. Orang Yahudi ini cukup terkenal
di Kairo semenjak terjadinya Peristiwa Aqabah.

Saifuddin Gastowtt

ini, dengan bekerjasaJna

dengar~

se-

orang Mesir yang bernania Hussein Hassib~ telah mendirikan

sebuah surat kabar yang berusaha untuk menyebarluaskan seruan bagi Pan-lslamisme. Sural kabar itu bcmarna Mimbar Rak-yat dan terbit dalam dua bahasa, y aitu Turkj dan Prancis.. Tujuan n~{ata yang ingin dicapai sural kabar itu adaJah rnembangkit-

kan rasa solidaritas berjuta..juta urnmat lslan1 terhadap penindasan
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yang diderita oJeh saudara-saudara mereka kaum MusJimin di
India, ~lesir, RussiaJ Tunis, Aljazair dan lain·lain, dan n1em bangunkan merck a untuk bekerjasarna dengan kaum ?'vfuslilnin di Tu rki

Baru.
Surat kabar itu menyatakan bahwa politik yang dijalankan
Eropa adalah anti·lslam dan anti-Asia. Orang-orang Turki berke·
wajiban untuk tidak percaya kepada sikap persahabatan Eropa
yang bohong dan munafik.
Mengcnai lnggris, surat kabar itu mengutip sebuah ucapan
yang dikeluarkan oleh Ahmad Ridha Bey~ se bagai beriku t : HDi-

hancurkannya Kerajaan

Utsmani akan m enam bah kekuatan
Jnggris dan memperkuat kedudukannya di Mesir dan di negerinegeri Arab"+
Hussein Hassib lebih n1cnyerupai wakil dari kaum nasionalis
Mesir di Konstantinople. Ia mencurahkan perhatiannya untuk
memasukkan beberapa pemuda nasionalis Me.."ir ke dalan1 seko~ah
sekolah Turki. la juga menlpunyai seorang saudara laki-laki yang
bekerja de.ngan ·Muhammad Farid.
Kecenderungan '!2rk!._Muda

Bagaimanakah kira .. kira kecenderungan Turki Muda pada
rna-sa

depan~

Dari pillak kaum sipil, yang 1newakiH mereka adalah ~ Tal•at

Bey yang tadinya adaJah seorang juru tulis di k~tnlor telegraf,
dengan gaji 3 Lira Turki s~bulan£ Javid Bey, Menteri Keuangan,
tadinya adalah seorang guru yang bergaji kira-.kira 10 Lira Turki
sebulan. Hussein J ahid Bey~ yang menjadi anggota parlemen, dan
editor (pemimpin redaksi) da.rl surat kabar Tanin.. tadi~ya mente.rjemahkan cerita-cerila novel ke c.lalam bahasa Turkt, dengan
honorarium sepuJuh sen sehalaman untuk Abdul Han1id.
Naluri mereka ini yang alami, baik dahulu rnaupun sekarang:t adalah merendahkan dan menja tuhkan martabat orang
lain sampai ke tingkat mereka.
Dalam suatu kerajaan yang jumlah penduduknya kira-kira
30 jut.a jiwa, enam juta jiwa dari padanya adalah orang Turki.
Di bawah suatu pemerin tahan yang bena1·-benar berdasarkan
konstitusi, di mana segala..gaianya berjalan daJam bentuk yang
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adil dan mem berikan kesem pa tan yang sam a kepad a se tia p unsur
Jain, maka orang Turkl tidak .a kan mendapat kesempatan untuk
berkuasa karena jumlall mereka yang a1nat sedikit dibandingk.an
dengan kalangan mayoritas (yang terdiri atas orang-orang Amb~
Yunani! Bulgaria dan lain~ lain}, dan juga karena mereka lebih
rendah dipandang dari segi kecerdasan, pendidikan dan kcsadaran
berekonomi dan berwiraswasta. Untuk n1en1ciihara kedudukannya
sebagai ras yang dominan hanya dapat dilakukan dengan kebe-

ranlan bertarung, artinya dengan meJalui ten tara saja.
Orang Turki dapat menguasai ibukota dan pariemen hanya

dengan perantaraan huktun danuat.
Orang-orang Arn1enia tclah diteror dengan pen1bunuhan
n1assaJ hingga mereka diam seribu ba.hasa Kehidupan politik
orang-orang. Bulgaria telah ditindas dengan jalan n1enu tup per-

.kumpuJan-perkumpuJan dan organisnsi-organisasi mereka dengan
kekerasan. Hal ini dilakukan pula tcrhadap orang-orang Kristen
yang amat ditakuti orang Turki kalau·kalau mereka melakukan
penlbcrontakan.
Tentara Turki juga berusaha menundukkan kaum Mustinlin Albania yang tidak pernah mengenal tunduk kepada siapa
pun.
On1ng.-orang Kurdi dan orang-orang Arab n1ungkin sedang
menunggu giliran mcreka untuk mendapat perlakuan seperti
itu pula.
Karena orang--orang Turki tidak dapat meoonjol di bidang
pemikiran dan perdagangan, maka naluri mereka secara alamiah
membawa mereka untuk memper1ihatkan suprcmasi mereka di
bj dang kegia tan mili te r
,
Jika unsur Turki telah berhasil dalam 1nen1bawa kerajaan
kcpada keadaan yang tenang dan beku di dalam ncgeri, maka
di bidang luar negeri n1ungkin sekali ia akan melak.ukan tindak~n
politik chauvinisme yang amat berse1nangat dalam n1engha.dapi
Iran, Mesir, Yunani dan rnungkin'juga Bulgaria.
Tetapi pada saat sekarang ini unsur Turki itu tidak nlclakukan tindakan-tindakan seperti ilu karen a pertim bangan-pertimbangan untuk bersikap hati-hati, menggunakan pemikiran
sehat~ dan ada pula hubungannya dengan masalah Krcta yang
hanya akan dapat diselesaikan daJam bentuk yang memuaskan
dcngan iitikad baik negarJ.-negara Eropa.
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Jika Turki berhasil mencapai pcnye!esaian yang mengun·
tungkan dalam masalah Kreta ini, maka sudah ~sti itu akan meng-

gerakkan nafsunya untuk memperoleh keberhasilan-kcberhasilan
yang sen1pa di Mesir dan eli ternpat-tempat lain. Tetapi semuanya
ini bergantung kepada orang-orang Eropa yang menyediakan
biayay di mana sebahagian besar dari mereka itu adalah orang·
orang Yahudi., yang selalu memberikan jumlah uang yang diperlukan da1am bentuk di mana jun1lah tentara tidak sesual dengan
perkembangan ekonomi yang ada sekarang.
Sistem konstitusionaJ Turk.i yang ada sekarang adalah suatu
selimut yang bohong saja.
Tetapi jika kita melihat ke mas.a depan, dan m~mperhatikan
bagaimana unsur Turki dapat mempertahankan domi.nasinya
hanya dengan bersandarkan kepada kekuatan saja, maka masaah
ini rnerupakan :suatu rnusalah yang tida.k dapat dipccahkan.
Tetapi:t bagaimana pun, Turki Muda itu sendiri telah mendapati dirinya sebagai pionir di Asia yang sedang bangkit, dan
menganggap dirinya mempunyai kewajiban untuk menjaga kemerd ekaan yang ba ru. lahir di I rd.n, yang sekarang ini sed.ang di..
ancarn oleh politik Russia dan Inggris yang amat sornbong dan
hany.a mementingkan diri sendiri saja.
Pemikiran sepertl inilah yang telah menyebabkan timbul~

nya politik yang bersifat avonturir di Azerbayan Baratt dan hubungan rahasia yang diadakannya dengan kelompok Iran ~1uda,
dan usaha-usaha Jennan untuk mc1cl.:ukan intenrensi di Iran.
Demikian pula dengan apa yang terjadi di Marokko tahun 1906,
dan juga dengan para pemberontak revolusioner di Kaukasia.
Demikian pula hubungan yang terdapat antara orang Turki
dengan kaum revolusioner Yahudi dan Armenia (Tasyna.k) di
Russiat yang diharapkannya akan dapat dilcmahkan sehingga
tidak merupakan bahaya lagi, di mana hal itu dilakukan dengan
men&galakkan kcrusuhan dan keka<.:auan, serta memperkuat
arus pemberontakan dan revolusi tii dalam ne~rL
D;ngan bantuan yang Jnereka peroleh dari orang--orang
Yahudt maka ocang.-orang Turki berusaha memi.kat hati saudarasaudara rnereka orang-orang Hongaria yang sama-sama berasal
dari unsur Turan. Juga mereka mencoba untuk meng.ada·
kan alira.n. yang b~rsirnpati kepada mereka di Afghanistan t
dan demikian pula d1 kalangan kaum 1\-lusl.imin di India.
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Turki Baru tclah mengnn1bil dari Revolusi Prancis Atheisntenya
dan Memi.sahkan Orang..orang Kaya karcna Freemasonry yang
Yahudi dan Kebudayaan Prancis
t/

OrangMorang Tu.rki anggota Perkumpulan Persatuan dan
~_gnaiJ.tan. telah meniru revo1usi Francis, cara-caranya yang atheiShs, dan JUga cara-cara yang telah diJakukannya untuk mem1skin.kan orang-orang kaya sampai ke ti.ngka t orang-orang yang

rniskin.
pihak~

semuanya ini adalah berkat pengarahan
yang diberikan orang-orang ·Yahudi anggota Freemasonry. Dan
juga karena bahasa Prnncis adalah satu-satunya bahasa Eropa
yang paling luas tersiar di Timur Dckat.
Perkembangan revolusi Prancis telah menye babkan tilnbulnya permusuh.an antara lnggris dan Prancis. Jika re.volusi Turki
juga berkembang dalam bentuk yang san1a:!l maka besar sekali
Dari satu

kemungkinannya bahwa Turki juga akan mendapati dirinya
dalam keadaan bern1usuhan dengan kepentingan Inggris dan nr
juan-tujuannya yang tertinggi.
~i Orang

Arab dalam Negara !laru

Politik para ang.gota Perkun1pulan Permtuan dan Kemajuan
itu sampai sekarang ini. benar-benar telan menjauhkan orangorang Utsmani, terutama sekali orang~arang Syria dan orang~
orang Arab, yang sama keadaannya dengan orang-orang Yunani
dan Bulgaria, juga telah kchilangan segala harapan untuk. mendiri~
kan suatu sistem yang benar~benar konstitusional di Tt1rki. Mereka taku t sek.ali terhadap kekejaman tindakan orang-orang Turki.
Mereka Jnulai mcncari titik-titik untuk berkumpul dengan n1aksud
untuk mempertahankan kepentingan Arab ..

Mereka benci kepada orang-orang Turk.i. Mereka mempu-nyai pandangan hina terhadap orang-orang Turki. Mew!~ menganggap diri mereka lebih tinggi daripada orang Turki dipandang
dari segi pendidikan dan kebudayaan. 1\ilereka ntenentang setiap

usaha untuk mcn-Turki-kan mereka. Dan juga rnereka mcrasa
takut sekali terhadap serangan Zionis Yahudi ke ncgeri-negeri
Syria Raya dan Iraq,
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Tetapi di kalangan oran.g·orang Arab itu sendiri tenJapat
batas-batas geografis seperti wadi dan padang pasir. DiaJek yang
mereka pakai itu berbeda-bcda. Perasaan tidak ingin bersa tu
dan beke.Ijasama adalah suatu perasaan yang telah tcrtanatn dalam ras mereka. Banyak di kalangau merekat baik yang anggota
parlemen atau yang lain-lain, yang secara diam-d11m menolchkan
pandangannya ke negara Kln~:ilive di 1\.iesir, karena negara itulah
sa tu-satunya negara Arab yang mereka harapkan dapat men1 persatukan scntua bangsa yang sekarang ini tunduk kepada Kerajaan Uismani, di bawah pengawasan lnggris.
Pada k~banyakan mereka, gagasan seperti ini telah mendapat
bentuk yang jelas, tetapi pad a sebahagian mereka gagasan ini masih
kabur dan belum mendapat bentuk.

Tetapi semua orang Arab ini tidak mempunyai rasa ~npati
terhadnp kaum na.sionalis Mesir yang ekstrim, dan juga tidak
setuju dengan cara-cara yang mcreka pakai dalam tindak tanduk
politik mereka. Sebahagian dari mcreka mengajukan usul agar
Majelis Raya Freemasonry di Mesir~ yang diakui olch Frecrnasonry
Inggris~ mcncoba mengumpulkan di bawah naungannya sen1ua
rnajelis-majelis yang tidak legal yang terdapat di Mesir yang dimiIiki oleh Freetnasonry politik.
Pe.ndapat ini. tcntu saja menertawaknn, karena hal ini dengan
jeJ~s . mcnunjukkan salalu1ya g.ambaran 1nereka tentang pri~ip
pnnstp yang sesungguhnya dan Freemasonry Inggris yang tentu
saja bukan bersifat politik. 1)
Free~asonry

~r

Hams Terikat pada Ajaran Freemasonry

I~ns

1adi mcstinya adalah menjadi kewajiban dati orang-orang
Free.r~lasonry di ~fesir, yang telah mendapat peng:akuan dari
Inggr1s untuk merasa terikat dengan perintah-perintah Majelis
Raya Agung yang terdapat di lnggris dan Skotlandia di mana
antara lain harus diputuskan segala bentuk hubung;n dengan
"saudara-saudara yang tidak lcga1u s yaitu mereka yang mcnggunakan FreeJnasonry hanya sebagai sclimut dari rencana-rencana
dan konsp:i.rnsi·konspirasi politik mcreka.

IJu hu ngan Freemasonry dengan Kegybes lnggr5
Scmua kcnyataan dan gunbaran yang tcrsebut di atas telah
k~uni peroleh dari para anggota Free.masonry sctempat dengan
cara yang amat rabasia. Tetapi Freemasonry setempat ini, sebagainK~na halnya dengan setiap organisasi politik yang n1empunyai
bcntuk scperti ini ada1ah amat sukar untuk di~~gangi. Ia akan
nlenjadi lebih berscmbunyi dan lebih ber!:ifat rahasia dan menutup
Jiri, apabila ia n•ernsa bahwa segaJa rahasia mungkin tcrbuka
dan diketahui o1eh orang lain.
Karena itu saya berharap agar anda bcnar~benar menjaga
kernhasiaan surat ini.
_
Karena banyak isi kandung-c1n surat ini berkenaan dengan
:Mesir" maka saya kir.a a.nda akan 1nengirimkan satu copy daripadanya kepada Gorst, tentu saja dalam bentuk yan·g rahasia
pula.
Agaknya akan ada pula baiknya, jika satu copy dari surat
ini dikirimkan pula kc Iran, malah juga kepada pemerintah India, karcna jika para pemuka kaum Muslimin di lndia rnengetahui bahwa gerakan Turki Muda amat terpengaruh oleh Free·
masonry Politik yang dikendalikan Yahudi dan bersifat atheis.

tis, maka ini akan men1pakan jawaban terhadap usaha-usaha
yang dj]akukan oleh para anggota Perkumpulan P~.rsatu,an dan
Kema_j;Lan yang chauvinistik yang mempropagan<takan Panlslamisme, yang pada hakikatnya dirujukan unluk menentang
Inggris.
Saya mempunyai cukup banyak bukti yang menyebabkan

saya perca.ya bahwa kolega s.aya Dubes Jennan a1nat'mengetahui
sampai ke mana pengan•h Freemasonry Yahudi dan Latin (yaitu
Itali dan l,rancis) terhadap Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan, dan te.ntu saja ia telah me1nberikan lap~ran kepada pernerin tahnya secara rahasia, mengenai segi ini dari politik para ang~
gota Perkumpulan Persatuan dan Ke.n1ajuan itu.

Temanmu yang setia~
Gerald Lowther

1) Ba.hwa. Dubes lnggrhi ini mempe1ta.hankan Freemasonry adalah suatu hal yang bul4m

anell..
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P.S.
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Majelis Raya Skotlandia telah meno1ak untuk mengakui nMajelis Raya Timur Utsmani" yang barn didirikan itu yang dinyatakan sebagai Freemason
ry palsu. Tetapi say a juga mendengar bahwa seda.ng dilaku kan
usahaMusaha agar dalam bentuk yang tidak langsung masalah ini

dapat diselcsaikan dengan jalan meng(\iak Mejelis Raya lnggris
mengakui ciptaan Turk.i inL Berdasarkan perkembangan yang
mencurigakan dari Freemasonry .Me sir~ maka adalah baik sekali
kiranya Majelis Raya lnggris mengikuti contoh yang telah di-lakukan oleh Majelis Raya Skotlandia dan rnenolak untuk mengakui suatu lem baga yang demikian diwamai oleh politik.

- dan mernpunyai hubungan dengan negara.. negara asing
yang memusuhi kita.
Dokumen ini juga telah memperlihatkan kepada kita bebe·
rapa kenyataan dari sejarah yang harus diketahui semua orang.
Alangkah banyaknya persamaan antara apa yang terjadi pada
masa iru dan apa yang sedang terjadi sekaTang ini.

G.L.

Setelah membaca surat ini dapat kita ketahui bahwa sudah
pasti bahwa surat ini meropakan surat yang amat panjang. Tetapi
kami telah memuatnya sepenuhny a karen a anaJisanya yang am at
tepat dan penggambarannya yang amat mendal.am dari suatu

masa kesejarahan yang amat gawat dalam sejarah kontemporer
kaum Muslimin.
Dunia Islam sampai dewasa ini masih menanggungkan akibatnya. Kami mengira bahwa Dunia lslanl itu akan tetap 1nenang·
gungkan penderitaan yang pahit ini untuk suatu jangka waktu
tertentu, sampai ia kern bali kepada agamanya yang hanif, dari
segi aqidah~ ibadah 1 pergaulan bcnnasyarakat dan ti!llgkah laku
sehar~hari. Masa ini insya Allah tidak akan lama ]agi, karcna
tanda-tanda kedatangannya telah mulai kelihatan.
Dokun1en ini telah mem buktikan bahwa Freemasonry :
- diarahkan oleh orang·orang Yahudi
- menyeru kepada atheisme
- tujuan dan sasarannya bersifat politik
- menyebarluaskan kebinasaan, kehancuran dan perpeca·
han di kalangan ummat,
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I
SEPATAH KATA SEBELUM DICETAK

Ketika sedang Inempersiapka.n cetakan kedua ini, kami
telah berhasil mengumpulkan dokumen-dokun1en khusus tentang posisi Freemasonry lntemasional di Prancis. Kami berpendapat bahwa para pembaca harus mengefahuinya walaupun da1am ben tu k sep in tas Jah.l saja.

Le Crapuuillot
BuJietin Berkala Terbit di Paris
49 Av. Marceau Paris 16
Tilp. 620- 65 - 09
Nom or ini berjudul :

Du nia Rallasia Free masonry
No. 49 Serle Baru
Tanggal : Musim Dingin 197 8-1979

-

4

l_

JumJah Majelis dj Prancis 900 huah (hal. 8) ......•.•.

2.

Freen1asonry menamakan sejumlah m ~elisnya dengan nama
tokoh-tokoh sejar~h, -di ant.aranya :

-So I y
- .£\nato] F ranee

- August Comte

.,. Benyamin Franklin
-Garibaldi

-Goethe
- DiUyatel
- Jeanne d' Arck
- Lavayette
_..,. Bethoveen
-..La Mark
-.... Spinoza

4

••••

-- Confucius
Marat
-- Phi t agoras
- Socrates
- Gambita
- Descartes
- · ~1ozarat

-. Franklin

D.

Roosevelt

-Copernicus
- Mich~llank
-- En1il Zola
.... \Vashington
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Dalarn banquet Freemasonry, di negara di mana ia bebas
bergerak maka toast pertama dibe.ri.kan kepada Kepala Negara (halarnan 16 - 17).

3.

4. Orang-orang Freemasonry telah dituduh membunuh beberapa tokoh penting. di antaranya ~
- Sultan A bdu1 Hamid
Arcduke Francois - FerdinandJ: Arcduke Austria (hal.

26)
5. Ketika Francis diduduki Jennan, semua organisasi rahasia
di~arkan

dan orang-orang Freemason diusir (hal. 29).

Di antara para anggota Freemasonry yang terkenal adalah :
- G~e Washington (ha1.36). Ia rnen1punyai sebuah gam bar
sedang rnemakai pakaian Freemason.
- George VI (Inggris), ada fotonya di tengah orang-orang
Mason (hal. 37}
- Edward VII (Inggris) ada gaanbar berpakaian Mason.
- Emperor Gilium I (hal. 40) ada gambar berpakaian Mason.
- Frederich VJI (Swedia) (hal. 40), ia anggota FreemasOnJY.
1. Hitler memerangi Freemasonry di Jennan (hat 40) .
.$hagian besar orang Freemasonry di Austria adalah
orang Yahudi (hal.40).
8. Tahun 1979, di Caracas diadakan suatu konperensi untuk
men1persatukan semua organjsasi Freen1asonry yang terda-

6.

pat di seluruh An1erika (Utara, Tengah dan Selatan).
9. K~au.vakan Presiden Amerika _5.erikat adalah orang-or:t.ng

FLeemasQ,nry~ tet~pThukan semuanya. Yang menjadi anggota~
anggota Freemasonry adalah :

7. Haring
.. 8. Rheodore Roosevelt

-9. Trun1an
-10. Wilson

-1 L Johnson

6. Macken1y
Ketiga orang Presiden Ke'!!Jedy, Nixon dan Ca;_ter,
anggota Freemasonry (hal. 41 - 42). ~

Em.iJyanof, guru besar sejarah di
198

33 (hal. 72).

Universita.~

~~

l\.toskow menga-

-

l 0. Pemerintah Franco di Spanyol adalah anti Freemasonry,
tetapi Raja Carlos dan Ratu Sofia mempunyai hubungan
dengan Freemasonry lnggris (hal. 42).
Di Italia terdapat permusuhan antara Freemasonzy dan
tican (hal43).
-1 L Orang-orang Freemasonry di Amerika Latin menyerukan
persatuan an tara semua anggotanya.
~i Cusa ora~ g-o ran~ F ree~ason ter.l?afi dua, satu bagian
d1 luar negen melankan dtn dan sebag1an lagi Inendukung
pemerin tah.
Kelompok terakbir ini berusaha untuk berkembang di Afrj ..
ka.

va-

N.B. : i~ba)adalah satu-satunya negara komunis yang mem-

bolehkan Freemasonry (hal. 43-44).
Di ~kal Freemasonry tefdapat di Katnerun, Dahorney,
Gao~ Zaire.
-

- Tresiden ~r;_g_o dan ~menterirtya ada1ah Freen1a·
sonry.
Presiden Bongo adalah Presiden Gabon.

12. Di Afrika Utara : Hqurguiba dan penguasa di Aijazair adalah
Freemason. Tetapi sebalikitya di Marokko (hal. 44 ).
13. Kaum Muslimin dan Freemasonry
~iulai

-1. George Washington
2. Grant
3. Hoover
... 4. Lincoln
-5. F rank.lin Roosevelt

takan bahwa Carter adalah anggota Freemasonry tingkat

tahun 1843 bebera~a orang dari kalangan kaum Mus-

limin di Aljazair masuk e dalam Free1nasonry. Di antara..
nya Mufti Bejaya. Tahun 1860 Hassan Ali Khan~ Duta
Besar Shah~ t~l.ah masuk menjadi anggota Freemasonry di
Paris. S~karang ini Freemasonry djlarang di scbphooian
besar n~gara·negara Arab karena hubungannya dengan
Israel (hal.'l~f
-.
14. Jurnlah orang Yahudi di dalam majelis-majells besar sekalL
terutama di Majelis Raya Francis, :Majelis Raya Agung Prane
cis. Mereka berada di tingkat-tingkat teratas. Di Priiieis
banyak gu!!killfU Q._e..5..ar Freemasonry terkemuka terdiri
atas orang-orang Yahudi. Ada beberapa majetis yang mayo199

ritas anggotanya adaJah orang Yahudi (hal. 45). Tetapi
di samping itu ada pu1a beberapa majelis di 1n ana orang·
orang Yahudi dimasukkan ke dalam daftar terlarang. Ada
pula sebagian majelis di n1ana sumpah di1aku~an di atas

J

Injil Johanna, dan orang-orang yang masuk freemasonry
be rsumpah untuk setia kepada orang-orang Kristen, kepada

Presiden Republlk dan
15~

kepada~·
tem

negara (haJ. 45).

tertinggi, artinya mereka mempunyai pengaruh yang amat
hesar (haL 50}. Tingkat tinggi adalah antara tingkat 4 dan
ting.kat 33& Tingkat hijau adalah dari tingkat I sarnpai ting~

kat 3.
16. Percakapan

yang terjadi antara guru besar di tingkat 1~
dan anggota yang akan mencapai tingkat ini adalah se baga.I
berikut:

=

Dari negeri Yahudi.

- Melalui negeri mana?
= M elalui N azaret.
- Siapa yang membimbingmu'?
= RafaiL

:

Ka~aJeri

bunga saJib
KavaJeri bersadel
Pengawas Agung Penilik
Pangeran terkenal Kerajaan Rahasia

33

7

Tennasuk kabilah mana saudara?
= Yahudi.
Kemudian guru ini menyun1h pe-nuntut menghimpunkan
=-

hun1f·hun1f pertama dari empat kata yang diucapkannya

y aitu dalan\ bahasa Nasrani ~I sa dari Nazaret Raja Yah~di. .
Dalam hahasa yang sukar ~ .\[_am menjadi J?ltru san1a sekah
karena api (hal. 59).
....
17. Tin~kat-tingkat Tertinggi yang Sekarang Dipakai di J!mn-

--

s!L
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18
30
31
32

: Pcnguasa Pengawas Agung Un1um (hal. 55
-56).
18. Tingkat Ka'Waleri Bersadel (Kavaleri Suci) dimaksudkan untuk membalaskan dendam kedua buah kuil terhadap Philip
yang Can tjk dan Paus .f\.f iganet V yang men1pakan lam bang
dari kerajaan dan kebebasan pemikiran.
Tlngkat 31 adalah tingka t kehakiman.
Tingitat 3 2 bcrarti kampanye KJ"tJSada untuk 1nembebaskan
Yerusalem dan mem bangun Kuil Sulaiman kem balL
Tingkat 33 berartf-merc.ndahkin diri di de pan Pem bangunan
Agung (hat 60).
Tingkat 19 sampai 30 adalah tingkat kefilsafatan dan terdiri
atas apa yang dinarnakan Freemasonry l-HtamA
Filos.or Rene Ginon dan Pierre Mariyit berhasil mencapai
tingkat 26 yang dihilangkan} yaitu tin.gkat Pantj.eran Ber~u=
kur.
Pindah tingkat dari tingkat 25 ke tingkat 26 ;adalah Jambang
dari kepmdah1n teffiang (hal.60).
·19. Para pendeta yang dHahan di lapangan terbang Entebbe
yang para penculik nlereka berhasil dikuasai oleh sepasu kan
tentara lsrael di kalangan mereka itu terdapat pembesarpembesar Freemasonry di dunia yang ban! saja kembali
dari pertemuan besar yang diadakan tahun itu di Yerusa.lem (ha1.6 2).
20. Siaran berkala itu men1punyai satu bab pcnuh, yaitu bab 8
dari hal.63 sampai hal. 68 yang berisi apa yang dapat din.amakan ke!ab-kc!!b spesialis Freema~nry, yang biasanya
tcrdiri at as anggota-anggota i! recmasonry yang berkumpul
untuk tujuan-tujuan tertentu yang khusus untuk n1ereka
saja.
Di antaranya adalah Kelab Pemotong Rumput, untuk me~

40.000 orang~ yaitu 2/3 dari jum a mereka sebelum tahun
1926 (hal. 40)
JumJah mereka di'~ dewasa ini 1500 orang (hal.
41 ).
Jumlah mereka d · a nels 0. 000 orang, dian tar any a 50.000
orang teJah menget ui sesuatu te.n tang tingkat-ti.ngkat

Saudaraku! Saudara dari mana?

Tingkat

Tingka. t

Jun1lah anggota Frcen1asonry di Jerman sekarang ini adalah

~

Tingkat
Tingka t
Tingkat

nyjarkan Freemasonry di kalangan pe.nduduk hutan. Di

Tingkat

4

Tingkat

14

antaranya Kelab Cinta. di mana anggota-anggota Freentasonry, laki-laki dan perempuan pergi menycpi ke salah satu

: Guru rahasia
: Freemason terkenal

-

I
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Di antara organ mereka adalah Iluf11Jlnisme.

pulau yang tidak berpenduduk. Di antaranya Kelab Anjing
di Jennan, di mana para anggota kelab itu s.aling Gertolong·
an seperti anjing. kemudian mereka letakkan sepotong
kain di ekor seekor anjing kecil, kemudian mereka ciunl.
Di antaranya adalah kelab-kelab untuk tyjuan mengemba~
likan rahasia-ra~ia kepercayaan agarna unani. Demikian

lah seterusnya.

21. Oi antara perkumpulan-perkumpulan yang tersebut di atas
ada perkumpulan yang bernama B~ntang Timur yang didirikan di New York oleh DJ. Mau1ice tahun 1855 yang
sekarang anggotanya berjumJah 3 ju ta orang dan m ajelismajelisnya berjumlah l 5 buah.
Perkumpulan-perkumpulan Bu_!!Sa KJUsada telah pindah
dari Amerika Se.rikat dan dilambangkan dengan MtORC
Mungkin sekali di antara anggota-anggota perkump~lan
itu terdiri atas akar-akar Albert Besar, guru Thomas Agu1pas.

Dernikian tersebut dalam Larousse.
Organisasio:Or anisa.si C
a yang mcnentang agama Kristen dan Paus ter iri atas orang-orang seperti ini. Orang
Yahudi menafsirkan buku mereka dengan tafsiran-tafsiran
swl Di an taranya terdapat fHosof Jerman) Liebniez.
Lalu Peketja Tambang. mereka men1punyai wujud .•. Orangorang Cahaya itu tersebar di Jennan~ di negara-negara S_E!ndinavia.

DiAmerika Serikat sendiri sampai sekarang masih terdapat
perkulnpu lan-perkumpuJ an Freemasonry ini, mem puny a i
nama-nama Arab dan memperhatikan kode·kode Ip.
Di
kelompok Cahaya Freemasonry, terdapat pula
organisasi-org-.anisasi untuk pewuda berum~r antara~
dan 21 tahun~ berpegang kepada ajaran~aJaran
Ka_Wen
_.

antara

Kuil.

Di antara orang...orang Freemasonry terdapat Roger de Las·
set yang mengarang sebuah lagu, yan~~ian menladi
L~ Kc.bangsaan Pranc~s, ~illes.~h · telah ma~k
menjadi angota kelab Cahaya. Terdapat
uah n1anusknp
dengan tuUsan tangannya sendiri un tuk mengem batikan
Freemasonry ke jalannya yani benar.
22. Di antara Majelis Freemasonry di Prancis adalah Majelis
1-lak Hak Asasi Manusia (hal. 69).
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23. Terdapat persaingan yang amat Ta{ani antara Freemasonry
Inggris dan Freemasonry Prancis (hal. 70).
Terdapat pula persaingan yang amat tajam di antara orangorang Prancis itu sendiri, an tara lain an tara Majelis Timur
Agung dan Majelis Agung (hal. 71 ).

24. Hubungan-hubungan di antara orang-orang Fre.emasonry
Russia dilakukan dengan perantaraan seorang Amerika yang
bernama Thomas Shicken Sorenson~ yang tadinya menetap
di Beirutt kemudian di Kairo antara tahun 1952 dan 1959.
Orang ini lain dari orang yang senama dengannya yang menjadi Direktur CIA yang menurut Amelianoff juga tennasuk
F re.emasonry (haL 72).
Amelianoff .ini adalah Valezy Ernilinof, guru besar sejarah
di Universitas Negara di Moskow,. guru besar di Fakultas
Urusan Timur dan guru be.sar Bahasa Arab di Fakulta.ii
Morris Toris (hal. 72).
25. Emilianoff mengatakan bahwa onu1g-orang Y ahudi dan orang
orang Freemasonry mempunyai susunan organisasi seperti
piramidat di rn ana di puncaknya berdiri organisasi B'nai
~~ dan selalu bertam bah tinggi dari tingkat 33 sam'P3i
tingkat 99, dan semua ini adalah tingkat-tingkat rahasia
(hal. 72). Emilianoff mengemuka.kan penjelasan ini dalam
sebuah Iaporan yang terdiri atas 28 ha!aman yang diajukannya kepada Saksi InternasionaJ Partai Komunis Uni Soviet
tanggal I 0 J anuari 1977. Keterangan-keterangan ini menyingkapkan selu»ung dari organisasi-organisasi Yahudi
internasional (hal. 73).

26. George Demitron, salah seorang pemimpin komunis menyehutkan bahwa sidang-sidang Freernasonry adalah satang
mata-mata dan pusat pengkhianatan (hal. 72).
Dari yang tersebut di atas jelas tampak bahwa orang-orang

Freemasonry dan kaum Yahudi merupakan satu
pulan

p"'clq~m

~kar.

Hal ini telah dituliskan oleh Pravda khusus
untuk pemuda komunis. Inilah yang menjadi garis propa·
ganda Hitler. Ini juga merupakan penderitaan yang diderita
oleh sebahagian besar negara-negara Islam disebabkan oleh
Freemasonry in tem~pnal
27. Freemasonr)1 terdapat di Israel sendiri, dan berusaha untuk
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meng~mbangkan

dirL Tetapi pihak ke-aganlaan di sana me·
nganggapnya sebagai sesua tu yang tidak disenangi. Ptngaruh Freemasonry Israel tcrhadap poli tik negara itu dalan1
praktek adalah pengaruh yang tidak berarti. Sedangkan
Majelis Ray a Turki mempunyai hu bungan yang lebih
sering dan lebih kuat.

Freemasonry Prancis rnempunyai dua penerbitan, yang pertama bern am a Humani.Sme di bawah pimpinan Maurice
Pannetier, diterbitkan oleh Majelis Tlmur Ray a. Sekretaris Ekse.k utif organisasi itu membicarakan masalah-masalah
luar negert Penerbitan kedua adalah Segi Pandangan Poko~
(Points de vue jnitiatiques). Direkturnya~ C~ades Henn
Chevalier. Diterbitkan oleh Mejelis Raya. ls1nya melulu
masalah-masalah Freemasonry saja. Mereka juga mempunyai percetakan khusus (hal. 73 ).
29. Dalam sejarah penerbitan-penerbitan Freemasonry dari
mulai terkandungnya ncgara Timur Raya, berlangsung
terus mulai dari tahun 1777 satnpaf tahun 17 88 (Etat

28.

du Grand Orienl}.

Dan pada rnasa Kerajaan Kedua (Restauration) tifnbullah
Perpustakaan Freemasonry, y aitu Hennes Bihliothc.ques
Maconnique, di mana ditu1iskan kata~kata Freemasonry~
tetapi kemudian terlepas dari pengawasan majetis.
Tahun 1829 muncul /ehah Freemasonry (L" A beiJle macon·
nique). Kemudian diadili oleh salah satu pengadilan F rec-

masonry. Pengadilan itu memutuskan melarang melanjutkan persoalan ini.
Kemudian muncul beber4jpa buah majallah, yang paling terkenal di antaranya adalah Bola Dunia (La Globie) dan Dunia
Freernasonry (le monde rnaconnique) 1 A/am Freetnasonry
(L..universe Inaconnique). Kemudian di antara kedua Perang
Dunia, terbit Akasia (Acacia) yang pimpinan redaksinya
adalah Henri Mathie-u.

la juga mempunyai lampiran yang membicarakan masalahmasalah Freema!:ionry deng.an judul Di flawall Segi Tiga
(Sous le triangle), dan n1aj~tlah lni terse bar dengan am at
luas se kali. Kcmudian digan tikan oleh Rangkaian Persatt~an yang dipin1pi r\ oleh Gtoron.
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Ia m~mbuat dan n1enjual bintang-bintang Freemasonry.
Pada masa pen<iudukan kegiatanny a agak menu run.
Tahun 1912 lahirJah Le symbo/lsme yang didi.rikan oJeh
Oswald With yang mengemukakan segi pandangan Freemasonry. Pengaruhnya besar sekali di kalangan Freemasonry.
Di dalamnya ikut pula ! Albe-rt Lanto1ne, Andre Lebey,.
Marius Lepagej Aramand Bedarrid~ Rene Guenon dan Gustave- Me.sureurL Tahun 1946, Le symbolisme dipimpin oleh
Joanis Cornelopu. Tahun 19 56, djpimpin oleh Marius L
Lepage. Mulal tahun

1968~

telah terbit heberapa nomor

yang lakunya dan mentalitasnya berbeda-beda.
Di dalam nomor-nomor ini ikut. serta : Jean Baylot, Andre
Bouton~ Robert Anladon dan Jean ~fourgues.
30. Di ka1angan orang-orang Freemasonry terdapat para penyair dan para penulis. Banyak buku-buku yang n1ereka tulis.
Mereka juga mempunyai kutnpulan puisi dan juga mcreka
mempunyai pcnerbit-penerbit (hal. 73 - 75).
31. Antonio Goden, salah seorang direktur majelis raya di Prancis,

tahun 1920 iku t serta dalrun konperensi Tour, di mana
Partai Kon1u nis Prands keluar ~ George Marcan., seorang
direktur lain~ adal ah dad Perkumpu lan Hak·hak Asasi tv(a..
nusia. Gustav Mesureur~ adalah direktur ketiga. Wakilnya
adalah dari kiri (hal. 77).
32. Di Majelis Timur Raya, orang-orang yang terpilih biasanya
kebanyakannya dari orang-orang sosiaUs. Tetapi orang·
orang yang bukan sosialis ada juga dip ilih.

Direktur rnajelis terakhir yang terpilih dari orang sosialis
adalah Fred Zal\er, sekretaris "{rgL~ky .. Kemudian ia di_g anli·
kan oleh Jean Beder Bruto~ Se-kretaris Negara pada masa
Raymond Bare.., lalu Serge Biha, lalu Michel Bronan, yang
merupakan ternan pribadi Jeaque Chirak (hal. 78).
-.
33. Fred Aeller yang tersebut di atas adalah musuh Stalinisme.
Disebut.kan dalmn Mugalokebten tabun 1976 dengan partai
menangnya Jacque Mitrak dengan kedudukan ~faha Guru Tirnur Raya. Hal itu adalah ke.n1enangan ke.daulatan Soviet
Ha1.78).
34. Presiden Republik Prancis setelah n1enangnya Maha Guru
Agung, atau Direktur Jendral dengan posisinya di seluruh
205

dunia, rnaka diadakan baginya pesta resepsi. J endral ''de
Temul telah ken1 bali kepada tradisi ini tahun 1976. Ini h~\
nya khusus untuk ~iajelis Timur Raya dan untuk Majelis
Raya. Dan pada masa JendraJ de l~ult Direktur Jcndral
maje lis itu adalah salah seorang dari perwira rendah. Ia telab

menerin1a Ge-Orge e_ompidou dan Presiden Freemasonry.
Ia seorang dokter+ lalah dokter yang tel3h merawat istrinya. Demikian pula Giscard dtEstajng te1ah rnenerima Presiden Freemasonry pada masanya (haL 79)..
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Siapa)'ang mempeth.atikan s.al.ah uru judu.l yang terd..e'pat dalam kalimat yang
saya pelajari. yaitu bal1wa Freem1.~onry adalah ncg:ua dal:am nesara (hal.18S).
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