Salam Sejahtera!
Jam-jam mempersiapkan WAO adalah jam-jam yang cukup menaikkan adrenalin
sekaligus menyenangkan. Mengejar dan dikejar waktu adalah suasana yang sangat
terasa pada hari-hari persiapan WAO. Maklum, orang-orang di belakang WAO
adalah orang-orang yang juga sibuk dengan pekerjaan mereka di kantor,
berkuliah/belajar, mengajar, dan di bidang-bidang lainnya untuk mencari nafkah.
Dan yang unik lagi, semua anggota team berada di tempat yang berbeda bahkan
berbeda waktu dan mengandalkan komunikasi satu dengan yang lain melalui e-mail,
telephone dan SMS.
Puji Tuhan dengan segala keterbatasan dan situasi di atas WAO dapat tersaji hari ini
di hadapan anda sekalian. Saat-saat yang sangat menyenangkan dapat menyapa
anda sekalian lewat WAO.
Pdt. Johnny Lubis, seorang yang sudah sangat kita kenal, menulis renungan untuk
bekal rohani kita pada edisi ini. “Anda Dapat Mengasihi Dirimu” adalah judul yang
beliau tulis untuk renungan kali ini. Tentunya ini bukan ajakan untuk egois tetapi
lebih kepada bagaimana kita dapat menghargai diri sendiri.
Tanpa disengaja editorial kali ini pun menyinggung tentang hal yang menyangkut
pribadi kita dalam konteks peran kita dalam masyarakat. Baca dan simaklah kedua
tulisan ini, maka dengan pertolongan Tuhan kita akan dapat lebih menyadari akan
pentingnya menyadari potensi dalam diri kita masing-masing dan pada akhirnya
menumbuhkan percaya diri kita dalam peran kita sebagai umat-umat Tuhan di
tengah-tengah masyarakat.
Kolom pendalaman Alkitab yang ditulis oleh Pdt. HSP. Silitonga dan artikel-artikel
menarik lainnya, diharapkan dapat menambah wawasan kita dan meneguhkan iman
kita dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali.
Nantikan selalu WAO! Beritahukan kepada saudara/i kita yang lain agar mereka
berlangganan atau men-download di website WAO. Saran dan masukan anda
sekalian melalui e-mail ke redaksi@wartaadvent.org dan juga dukungan yang anda
sampaikan melalui buku tamu di website kami http://www.wartaadvent.org sangat
kami hargai.
Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia sampai Maranatha! Amin!
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Salam WAO!

PENTING!
- Redaksi berhak menentukan tulisan
dan/atau berita untuk dimuat atau tidak
dengan/tanpa pemberitahuan kepada
sumber/pengirim berita.
- Redaksi berhak memeriksa keaslian dari
tulisan/sumber tulisan/berita.
- Redaksi berhak mengedit kata atau
kalimat dalam berita untuk tujuan
mempertegas makna, kesantunan
bahasa dan tujuan positif lainnya.
- Photo/gambar yang masuk menjadi hak
WAO.
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Selamat Sabat buat semua! Tolong doakan
Pdt. Richard Sabuin yang sedang sakit dan
kini lagi dirawat di rumah sakit! Buat
WAO, terima kasih sudah menjadi
"Penyejuk dan Penjernih" tetap pertahankan
sampai Maranatha!
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Doa kami untuk Pdt. Richard Sabuin,
kiranya jamahan tangan Tuhan
menyembuhkan Pdt. Richard melalui
tangan-tangan dokter dan perawat. Tuhan
kiranya menerangi pikiran para tenaga
medis untuk memberikan obat yang tepat.
Salam dan Doa, Redaksi.

Ellen G. White itu berlaku bagi sidang kita
orang Advent?
Demikian pertanyaan saya, sebelumnya
saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan
tanya jawab seperti ini dapat meningkatkan
iman kepercayaan kita. Semoga Tuhan
memberkati.
– CECILIA/SULAMID

Terima kasih atas pertanyaannya. Kami
sudah menyampaikan pertanyaan anda
kepada Pdt. Silitonga. Kami akan memuat
jawabannya segera setelah kami
menerimanya.
Salam, Redaksi

Kepada Yth,
Pendeta HSP Silitonga
Saya sudah membaca tulisan Bapak
mengenai umat 144.000 yang telah
dimeteraikan tanggal 3 Desember 2004.
Ada hal yang ingin saya tanyakan tapi
sebelumnya saya akan mengutip tulisan
hamba Allah (Ellen G. White):
Nasehat Bagi Sidang hlm. 9:
"Pada tgl 10 Desember 1871 dinyatakan
kepada saya bahwa pembaharuan kesehatan
adalah satu cabang pekerjaan besar yang
melayakkan suatu umat bagi kedatangan
Tuhan seperti hubungan tangan dengan
badan demikian hubungan kesehatan
dengan pekerjaan malaikat yang ketiga."
Nasehat Bagi Sidang hlm. 29:
"Yang sudah menerima pelajaran mengenai
buruknya makanan daging, teh, kopi serta
makanan yang mewah dan tidak
menyehatkan dan yang sudah bertekad serta
berjanji kepada Allah dengan pengorbanan
tidak akan meneruskan lagi mengikuti
keinginan selera terhadap makanan yang
diketahuinya tidak sehat. Kesempurnaan
pada umat-Nya harus dicapai sebelum
mereka dapat berdiri di hadapan-Nya."

Catatan Redaksi:
Bila anda mempunyai pertanyaan atas
tulisan Pdt. H.S.P. Silitonga, silahkan
kirimkan pertanyaan anda melalui e-mail ke
redaksi@wartaadvent.org. Kami akan
memuat jawabannya pada edisi berikutnya
tergantung seberapa cepat kami
mendapatkan jawaban dari Pdt. H.S.P.
Silitonga sendiri.

Cover Edisi Minggu Lalu

Sesuai tulisan Ellen G. White berarti kita
harus bertarak (vegetaris), karena
pembaharuan kesehatan adalah bagian dari
Pekabaran Tiga Malaikat dan untuk
mencapai kesempurnaan sebelum kita dapat
berdiri di hadapan-Nya. Bagaimana
pendapat Bapak mengenai hal ini? Sebab
sepengetahuan saya hanya anak-anak UNAI
yang masih kuliah di sana yang wajib
bertarak (itu pun bukan jaminan bahwa
setelah lulus masih tetap bertarak), dan
Rumah Sakit Advent yang menyajikan
makanan vegetarian. Bukankah tulisan
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Anda Dapat Mengasihi Dirimu
Oleh Pdt. Johnny Lubis

Berfirmanlah
Allah: “Baiklah Kita
menjadikan manusia menurut gambar
dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas
ikan-ikan di laut dan burung-burung di
udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi
dan atas segala binatang yang melata yang
merayap di bumi.” (Kejadian 1:26).
Kebanyakan kita memiliki perasaaan
yang beragam tentang diri kita. Kita
mengambang di antara titik rasa “kepuasan”
dan “ketidakpuasan.” Kadang kala kita
menyukai diri kita, kadang pula tidak. Bila
kita merasa benar terhadap diri kita, kita
bahagia, percaya diri, rileks dan siaga.
Sebaliknya bila tidak, kita merasa tertekan,
cemas, mudah tersinggung atau putus asa.
Sikap kita terhadap diri kita, konsep
terhadap diri kita atau pandangan terhadap
diri kita merupakan satu hal sangat penting
yang kita miliki. Konsep terhadap diri kita
adalah sumber kebahagiaan pribadi kita atau
sebaliknya. Hal itu menentukan
kesanggupan kita dan menjelaskan
pencapaian kita. Jika kita berpikir sempit
(negatif) terhadap diri kita, kita mungkin
akan mencapai hasil sedikit (mengevaluasi
diri secara negatif). Jika kita berpikir positif
(luas) tentang diri kita, kita akan leluasa
mencapai potensi kita yang sesungguhnya.
Seorang anak remaja lelaki
menempelkan tulisan dalam huruf tebal
pada dinding kamarnya: “Saya adalah
diriku dan saya baik, karena Allah
menciptakan saya dan Allah tidak
menjadikan saya tak berarti!” Anak ini
memiliki sebuah kunci untuk hidup di mana
ia mempunyai sikap yang positif terhadap
dirinya. Riset psikologi menyatakan bahwa
orang dengan konsep diri positif adalah
lebih damai dalam diri mereka. Akibatnya
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mereka lebih kreatif, percaya diri dan aktif
bergaul daripada orang yang memiliki
konsep diri negatif.
Tahukah anda bahwa masalah
hubungan suami-isteri, cemas, cemburu,
makan berlebihan, kerja berlebihan, putus
asa, tak bisa rileks adalah wujud dari
kurangnya penerimaan diri? Kenyataannya
ini hanyalah sekelumit dari sekian banyak
gejala yang ditunjukkan oleh kurangnya
sikap positif terhadap diri kita. Marilah
perhatikan beberapa hal di bawah ini di
mana penerimaan diri kita kurang.
1.

Anda Dapat Mengasihi Dirimu Dan
Mengatasi Depresi.

Kali ini masyarakat kita dilanda
penyakit depresi. Akar dari depresi adalah
kurangnya penerimaan diri. Ketika kita
putus asa, tertekan, kita sedang berada
dalam proses penolakan diri. Kita
memutuskan bahwa kita tidak dipenuhi
dengan kasih yang berarti. Didasarkan atas
kurangnya mengasihi diri atau menghargai
diri. Namun bila kita menyukai diri kita
sesungguhnya kita tidak akan jatuh pada
penolakan diri. Pengalaman kami ketika
berpindah ke kantor divisi, kami mengalami
depresi karena sangat banyak perubahan;
tempat yang baru, tantangan yang baru,
penyesuaian yang baru, dll. Pada waktu
bersamaan kami memiliki banyak tanggung
jawab yang saya pikir itu sangat sulit bagi
saya untuk menyelesaikannya. Wah,
rasanya sangat mudah menjadi putus asa.
Kami belajar menerimanya. Kami berdoa
dan Allah menolong kami melakukan yang
terbaik bagi-Nya. Akhirnya kami dapat
menyesuaikan diri dan mengatasi depresi
kami. Kami menerima semua tanggung
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jawab kami, depresi kami akhirnya lenyap.
Itu karena kuasa Allah.
2.

Anda Dapat Mengasihi Dirimu Dan
Belajar Menangani Marah.

Harold memiliki tabiat yang buruk. Ia
sangat genting, unggul dan ia tidak
menyukai dirinya. Ia mempunyai masalah
dengan penerimaan diri. Jika kita tidak
menyukai diri kita, kita sangat mudah
mengeritik orang lain. Marilah kita belajar
bagaimana menangani marah.
3.

Anda Dapat Mengasihi Dirimu Dan
Menanggulangi Cemburu.

Cemburu adalah gejala lain kurangnya
penerimaan diri. Saya mengenal seorang
wanita yang sangat pencemburu. Ia tak
dapat biarkan suaminya memandang pada
wanita yang lain. Ia tidak mempercayai
suaminya sekalipun di dalam gereja.
Padahal suaminya sangat mengasihinya dan
tidak pernah menyeleweng. Namun karena
ia tidak menyukai dirinya, ia tidak
mempercayai kasih suaminya. Banyak di
antara kita sedang mengikuti cara ini. Kita
tidak dapat menerima dan percaya kasih
yang lain, karena kita kurang memiliki arti
mendasar dari penerimaan diri. Apakah
anda mengalami kecemburuan macam itu?
4.

Anda Dapat Mengasihi Dirimu Dan
Belajar Untuk Rileks.

Teman saya Is memiliki masalah yang
lumrah. Ia adalah seorang pekerja yang
kelewatan. Tidak ada waktu untuk
bersantai. Sekalipun saat ia sedang berlibur
ia senantiasa melakukan pekerjaannya.
4

Sebagian orang beranggapan bahwa Is
adalah wanita yang sukses, namun
sebetulnya tidak. Suaminya mengingini
waktu bersamanya juga anak-anaknya,
namum tidak ada waktu. Jika ia
sesungguhnya bersikap baik terhadap
dirinya ia dapat rileks dan menikmati hidup
dengan keluarganya.
5.

Anda Dapat Mengasihi Dirimu Dan
Memperbaiki Pernikahan Anda.

Pernikahan adalah bidang yang lain, di
mana penerimaan diri memegang peran
penting. Kita menjadi mudah tersinggung,
gelisah, gagal berkomunikasi karena kita
tidak ada damai dengan diri kita. Hubungan
seks merupakan alat pemenuhan kebutuhan
kita yang wajar atau memenuhi keinginan
kita. Masalah seks yang juga muncul dalam
pernikahan dari kurangnya percaya diri kita,
rasa aman, dan penghargaan diri. Ketika
kita tidak merasa nyaman dalam diri kita,
kita sedang konflik dengan pasangan kita.
Banyak pasangan datang berkonsultasi
karena masalah pernikahan, hubungan yang
tidak berbahagia. Mengapa demikian,
karena sikap dari suami/isteri tetap kurang
memiliki penghargaan diri. Anda harus
merubah dan memulai mengasihi dirimu
dan anda akan merasakan respon pada
suami/isteri meningkat peka, perlahan.
Kadang kala pasanganmu akan berkata:
Menakjubkan, bagaimana suami/isteri-ku
telah berubah semenjak saya menerima
sikap suami/isteri-ku. Sudahkah anda
lakukan ini terhadap pasanganmu?
6.

mahluk yang bernilai dan berharga.
Dikatakan pula bahwa kita saking
pentingnya sehingga Kristus mengorbankan
hidup-Nya bagi kita. Alkitab juga
mengajarkan bahwa evaluasi diri secara
positif tidak bertentangan dengan ajaranajaran alkitabiah lainnya tentang kerendahan
hati dan penyangkalan diri.
Saya sangat prihatin tentang kurangnya
penghargaan diri yang menghantui banyak
di antara kita. Jalan keluar menanggulangi
masalah pribadi kita yang beragam terletak
pada sikap yang baik terhadap diri kita. Jika
anda dan saya belajar menyukai, mengasihi
diri kita, maka keputusasaan, permusuhan,
kecemasan akan mulai memudar. Untuk
maksud ini kita harus mempunyai dasar
yang kokoh bagi penghargaan diri kita.
Saya yakin dasar ini ditemukan dalam
Alkitab. Anda dan saya apakah pendek,
kurus, gemuk, tidak menjadi masalah.
Itulah diriku, oh Tuhan, yang hadir di saat
butuh berdoa. Galatia 2:20 mengatakan,
“Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku
sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang
hidup di dalam aku. Dan hidupku yang
kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah
hidup oleh iman dalam Anak Allah yang
telah mengasihi aku dan menyerahkan diriNya untuk aku.” Saya sangat istimewa
pada Allah. Anda juga! Saya berharga di
mata-Nya. Anda juga!!

Anda Dapat Mengasihi Dirimu Dan
Bertumbuh.

Orang yang telah saya singgung di atas
semuanya sedang dilanda dengan masalah
yang sama. Mereka tak dapat atau tak ingin
menerima diri mereka. Anda mungkin
ganteng, jelek, tinggi, pendek, kurus atau
gemuk, dll. Anda telah diciptakan menurut
rupa-Nya. Kita harus menerimanya, itulah
diriku, oh Tuhan. Sikap kurang mengasihi
diri atau menerima diri adalah akar dari
berbagai masalah. Sampai kita belajar
menerima diri kita sebagaimana adanya,
sekalipun aku pendek, itu adalah milikmu
atau milikku. Proses penerimaan diri ini
dalam hidup kita terdapat dalam Alkitab.
Semakin anda/saya mempelajari Alkitab,
semakin anda/saya mendapati bahwa setiap
mahluk hidup bertopik pada sikap
penerimaan diri, penghargaan diri.
Alkitab dengan jelas mengajarkan kita
bahwa kita harus mengasihi diri kita.
Dikatakan bahwa kita diciptakan dalam
wujud Allah. Dikatakan bahwa kita adalah
Warta Advent On-line (WAO)

– PDT. JOHNNY LUBIS
PUBLISHING DIRECTOR & SOP COORDINATOR
SOUTHERN ASIA PACIFIC DIVISION OF
GENERAL CONFERENCE.

MRS. POPPY LUBIS & PDT. JOHNNY LUBIS
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Buka/Tutup Sabat
(Sunset Table)
Diolah Oleh P.C. Wattimena

KOTA KOTA

BUKA
SABAT

TUTUP
SABAT

PILIHAN

17 Dec. ‘04

18 Dec. ‘04

Medan

18:18

18:19

Pekanbaru

18:13

18:13

Palembang

18:05

18:05

Jakarta

18:03

18:03

Semarang

17:50

17:50

Surabaya

17:41

17:41

Denpasar

18:34

18:34

Mataram

18:30

18:31

Pontianak

17:42

17:43

Banjarmasin

18:27

18:28

Balikpapan

18:13

18:14

Makassar

18:10

18:11

Kendari

17:56

17:56

Manado

17:37

17:37

Ambon

18:32

18:33

Tembagapura

17:59

17:59

Jayapura

17:41

17:42

Manila

17:29

17:30

Andrews Univ.*

17:15

17:16

GC at DC*

16:47

16:47

Loma Linda*

16:42

16:42

Seattle*

16:19

16:19

Delft*

16:32

16:32

Edison, N.J. *

16:32

16:32

PENTING:
Daftar
waktu
matahari
terbenam ini diolah berdasarkan daerah
waktu tunggal. Untuk kota-kota yang
menerapkan daylight savings time pada
musim tertentu (*), diingatkan untuk
merubah waktu terbenamnya matahari
sesuai dengan perubahan yang dilakukan.
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KEPRIBADIAN DAN PERAN ANDA DI MASYARAKAT
Julia Mantilla Garcia kini terpilih menjadi Miss World yang
berlangsung di Sanya, Pulau Hainan, Cina pada Sabtu (04/12).
Julia (20) yang berasal dari Peru tak mampu menyembunyikan
perasaannya. “Sekarang saya telah menjadi duta dunia …”
ungkapnya dan selanjutnya ia berjanji antara lain akan
mempromosikan kebaikan. Dari 107 kontestan yang maju sampai
babak pertama finalis hanya 15 kontestan, kemudian menciut
menjadi menjadi 5 kontestan (Amerika Serikat, Filipina, Peru,
Polandia, Republik Dominika) yang masuk babak finalis
berikutnya dan akhirnya tinggal 3 kontestan yang bertahan masuk
dalam babak akhir finalis yaitu Nancy Randall (Amerika Serikat),
Julia Mantilla Garcia (Peru), dan Claudia Julissa Cruz Rodriguez
(Republik Dominika). Julia yang kini sedang mengecap
pendidikan guru penampilannya selain cantik dan atletis berhasil
mengalahkan saingannya. Pemilihan kali ini merupakan yang
pertama dalam 54 tahun sejarah kontes di mana pemenang tidak
ditentukan oleh dewan juri, melainkan oleh para pemirsa di
seluruh dunia lewat SMS, telepon dan internet.
Rencana pemerintah Indonesia untuk mengadakan pilkada
(pemilihan kepala daerah) secara langsung tahun depan sungguh
merupakan terobosan yang baru yang akan terukir dalam
lembaran sejarah pemerintahan di Indonesia. Mendagri (Menteri
Dalam Negeri) M. Ma’ruf menyatakan bahwa pilkada yang akan
berlangsung mulai Juni 2005 akan difokuskan untuk kepala daerah
(Gubernur, Bupati, Walikota) yang masa tugasnya akan berakhir
Juni 2005. Menurut data ada 7 Gubernur, 145 Bupati dan 26
Walikota yang akan berakhir masa jabatannya pada Juni 2005
ungkap Mendagri. Sedang yang akan berakhir masa jabatannya di
antara Juni hingga Desember 2005 sebanyak 4 Gubernur, 33
Bupati dan 9 Walikota. Dengan demikian sepanjang 2005 kepala
daerah yang akan dipilih melalui pilkada secara langsung
berjumlah 224 orang. Adalah menjadi dambaan rakyat Indonesia
agar calon kepala daerah nanti memenuhi kriteria fit dan proper.
Belum lama berselang rakyat Amerika Serikat terkejut ketika
James E. McGreevey yang didampingi isterinya Dina pada
Agustus (12/08) lalu mengumumkan pengunduran dirinya dari
jabatannya selaku gubernur New Jersey dalam suatu news
conference yang dilangsungkan di State House, Trenton, New
Jersey. McGreevey antara lain dituduh terlibat dalam sex scandal
(gay affair) bersama Golan Cipel warga Israel yang dipercayakan
oleh McGreevey menduduki pos penting dalam pemerintahannya.
Yang lebih mengagetkan lagi ialah dalam pidato pengunduran
dirinya tersirat kata-kata demikian: “My truth is that I am an
American gay.” James E. McGreevey adalah gubernur New
Jersey yang ketujuh dalam sejarah yang mengundurkan diri
sebelum habis masa jabatannya. Dengan demikian kini terbuka
bursa calon gubernur New Jersey tahun 2005 mendatang.
Beberapa nama yang lagi hangat disebut-sebut antara lain Dick
Codey (Acting Governor), John Corzine (U.S. Senator), Douglas
Forrester (Millionaire), Bret Schundler (pernah kalah bersaing
dengan James E. McGreevey merebut kursi gubernur di tahun
2001). Siapa nantinya yang bakal meraih pos penting ini, perlu
belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya.
James E. McGreevey membuat kesalahan dalam hal etika yaitu
mengangkat seseorang yang dianggap tidak memenuhi syarat di
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samping masalah pribadinya, sedang Christine Todd Whitman,
gubernur pendahulunya membuat kesalahan dalam hal keuangan
yaitu masalah anggaran yang dinilai tidak relevan.
Salah satu tokoh wanita yang dikenal dan dicatat sebagai salah
satu buku dalam Perjanjian Lama ialah Ester. Cerita tentang Ester
bermula saat raja Ahasyweros yang memerintah atas 127 daerah
mulai dari India hingga Etiopia kecewa dengan ratu Wasti yang
cantik tapi tidak mengindahkan perintah raja, sehingga
kedudukannya selaku ratu dicopot. Dari sekian banyak gadisgadis cantik yang dikumpulkan di istana raja, Esterlah yang
berkenan di hati raja. “Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih dari
pada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih
baginda lebih dari pada semua anak dara lain, sehingga baginda
mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat
dia menjadi ratu ganti Wasti” (Ester 2:17). Ester yang latar
belakangnya keturunan Yahudi dan sejak kecil sudah kehilangan
orang tuanya memang elok perawakannya dan cantik parasnya
(Ester 2:7). Ketika bangsa Yahudi akan dihukum mati, Esterlah
yang berani mempertaruhkan nyawanya di hadapan raja guna
membela bangsanya.
Lain halnya dengan tokoh pria yang satu ini, namanya adalah
Yusuf dan ceritanya sangat menarik dalam Alkitab. Dari dua
belas bersaudara, ia selain sangat disayangi oleh Yakub ayahnya
juga dijuluki “si tukang mimpi” yang menimbulkan iri hati
saudara-saudaranya sehingga ia dibuang oleh mereka. Sekalipun
Yusuf berada di negeri asing, ia malah memperoleh kepercayaan
dari raja Firaun di Mesir dan diberikan pos penting dalam
kerajaannya. Mimpi Yusuf pun (Kejadian 37:7) menjadi
kenyataan sewaktu saudara-saudara Yusuf datang membeli
gandum di Mesir karena musim paceklik di negeri mereka.
“Sementara itu Yusuf telah menjadi mangkubumi (gubernur) di
negeri itu; dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat
negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang,
kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya
sampai ke tanah.” (Kejadian 42:6). Yusuf selain manis sikapnya
dan elok parasnya (Kejadian 39:6) juga memiliki iman yang teguh
sehingga Tuhan menyertainya dan melimpahkan kasih setia-Nya
kepadanya (ayat 21). Di saat saudara-saudaranya hampir mati
kelaparan, Yusuflah yang menyelamatkan mereka dari tujuh tahun
musim paceklik.
Ada satu tokoh Alkitab yang penampilannya kontroversi (Yesaya
53:2-3) sehingga menimbulkan salah penafsiran dari bangsa
Yahudi, namun ia sangat berjasa bagi kita (Yesaya 53:4-5).
Dialah Mesias, Sang Juruselamat yang dinubuatkan nabi Yesaya,
tetapi ditolak oleh bangsanya sendiri. Bagaimanakah dengan kita?
Apakah kita akan mengulangi lagi kegagalan para pionir kita?
Perlunya kita mempertimbangkan dari sudut positif dan negatif.
Selagi kita masih hidup di alam demokrasi, hak memilih (pilihan)
ada pada kita!
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A R T I K E L K E S E H A T A N

Hanya
Melalui
Satu
Cara
"Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk melakukan penyembuhan – Tapi hanya
melalui satu caralah yang diperkenankan surga."

(lanjutan)
Disadur dari http://www.ellenwhitedefend.com/

Diterjemahkan bebas oleh Jeffrey Kiroyan
BAGAIMANA DENGAN
ANTIBIOTIK?

Benar bahwa antibiotik dapat
menghancurkan infeksi, dan bahkan
diistilahkan obat manjur bila pekerjaan
penghancuran berakhir dengan infeksi.
Tetapi mereka adalah perusak yang
berbahaya. Mereka tak ada pilih-pilih
secara inteligen yang membuat mereka
berjalan langsung menuju letak infeksi
dan memilih untuk menghancurkan
beberapa bakteri yang bahaya. Kita
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seringkali diberitahu bahwa obat
manjur membunuh bakteri baik maupun
bakteri jahat secara bersamaan, dan
membuat daya tahan tubuh menjadi
timpang. Seperti yang Sister White
sebut “menuai biji yang tidak akan
hilang daya hancurnya seumur hidup.”
(Medical Ministry, hal. 229)
Sebagai bukti nyata dari pernyataan di
atas, ada sebuah kutipan dari sambutan
oleh William E. Smith, M.D., dari
Englewood, New Jersey, pada
Konvensi Tahunan Natural Food
Associates, di Little Rock, Arkansas,
February 16, 1957: "Saya telah
menyebabkan kanker bagi ratusan
binatang dengan cara memberikan dosis
kecil karsinogen (senyawa kimiawi
penyebab kanker) dengan jumlah yang
hanya seujung peniti."
Herbert Snow, M.D., Ahli bedah senior
of the Cancer Hospital of London,
England, berkata: "Akhir-akhir ini
banyak pria dan wanita yang tiba-tiba
meninggal, seringkali setelah
menghadiri pesta pernikahan, ataupun
jamuan. Saya yakin 80% penyebab
kematian ini adalah karena injeksi atau
pemberian vaksin. Ini sudah dikenal
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sebagai penyebab kematian dan
penyakit jantung. Petugas yang
memeriksa kematian selalu dengan
rahasia menyebutkannya sebagai
“sebab yang wajar”.
W.B. Clark, M.D., dari Indianapolis
bahkan lebih positif menyatakan bahwa
“Kanker secara praktis tidak
diketemukan hingga vaksin cowpox
diperkenalkan. Saya telah melihat ini
dari 200 kasus kanker, dan tidak pernah
menemukan kanker pada orang yang
tidak divaksin.”
Juga dijelaskan bahwa Sister White pun
divaksin. Saat ia kecil dan belum
menerima pekabaran kesehatan.
Berikut adalah laporan yang menarik
mengenai beberapa efek keracunan
yang parah dari antibiotik. Ini
dilaporkan dalam buku berjudul,
Antibiotics, tahun 1953, dan ditulis
oleh Robertson Pratt Ph.D. dan Jean
Dufrewy, D.Sc., keduanya dari College
of Pharmacy, Universitas California,
Di akhir bab kesimpulan menulis
tentang penicillin tercantum beberapa
racun yang secara fisik berpengaruh
terhadap si pasien: " . . pruritis (gatalgatal), urticaria (gatal-gatal), nausea
7

(mual)- di antara 10% pasien: penicillin
tongue, serangan asma, anaphylaxis
/sensitif terhadap protein-protein
tertentu yang berakibat cukup parah,
bahkan kematian saat injeksi kedua
diberikan untuk perawatan lanjutan.
Saat sekelompok perawatan dengan
penicillin dilanjutkan dengan sering
terjadi penggumpalan darah, seringkali
formasi normal antistrepolysis
menghalangi atau sekaligus mencegah,
[dan] akibatnya tubuh tak dapat
memproduksi antibodi."
Tyrothricin dan dua jenis antibiotik
lainnya juga disebut-sebut sering
menyebabkan iritasi, kematian jaringan
(maupun sel) saat injeksi diberikan
terjadi benjolan di paru-paru, hati, dan
limpa, ginjal dan jaringan jantung dari
hewan eksperimen.
Reaksi alergi lainnnya terhadap
Streptomycin, yang disebut buku ini di
antaranya adalah: "Urticaria (gatalgatal), nausea (mual), shock (kejang),
juga dilaporkan adanya pening kepala
saat obat ini diberikan,
dihydrostreptomycin yang pertamanya
disebut sebagai kurang toksin
dibanding streptomycin diberikan pada
dosis 2 gms. Sehari empat kali dalam 4
bulan mengakibatkan keruskan
permanen dan bahkan keseluruhan,
deperesi (hilangnya fungsi secara total)
dari fungsi vestibular (telinga bagian
dalam, sehingga mempengaruhi
pendengaran, setengah lingkaran
sehingga juga mempengaruhi system
keseimbangan) dalam perbandingan
85% dari pasien yang diberikan dosis
sehari 1 x 1 gm pun dapat
menyebabkan pening bagi 59% pasien.
Sehingga, bagaimanapun,
dihydrostreptomycin adalah unsur
toksin yang pasti lebih beracun karena
mengakibatkan ketulian secara
perlahan-lahan tanpa tanda-tanda
pendahuluan akan kerusakan kronis
saraf yang diakibatkan oleh
penggunaannya. Streptomycin
mengakibatkan vertigo [pusing]
selayaknya rusaknya fungsi vestibular.
"(Jadi bila pemberian streptomycin
mengakibatkan seseorang pusing maka
dokter sebaiknya menghentikannya
sebelum orang itu menjadi tuli.)
Gejala kronis dari keracunan
streptomycin adalah sbb: “Kerusakan
pada saraf otak ke-8, infiltrasi lemak
pada hati, kerusakan ginjal dan kelainan
darah yang terjadi secara lambat laun.”
Warta Advent On-line (WAO)

Sebagian dari efek keracunan
Auremycin yang dapat disebutkan di
antaranya adalah, gangguan
pencernaan, mual, muntah-muntah dan
diare, iritasi selaput lendir mulut dan
daerah anus, tertekannya unsur
biosintesis calicines dan atau sejenis
komponen antibiotik pada traktus
gastro intestinal (saluran usus) dan rasa
terbakar diduga mengakibatkan
kematian pada beberapa pasien..”
Pada buku yang lain, Antibiotics and
Antibiotic Therapy oleh Allen E.
Hussar, M.D., F.A.C.P., dan Howard L.
Holley. M.D., F.A.C.P., kita mengerti
bahwa efek beracun dari penicillin pada
pusat system sarat didemonstrasikan
pada hewan dan dilakukan observasi
klinis. Reaksi intrathecial penicillin
dapat digambarkan sebagai berikut:
demam, pusing, mual, muntah lesu,
iritasi pernapasan, cyanosis
(membirunya kulit), turunnya tekanan
darah, sirkulasi peradaran darah turun,
otot terkilir, sakit pada kaki, punggung,
gangguan sensor (pendengaran,
penglihatan, pengecapan dll), areflexia
(cessation of body reflexes), flaccid
atau spastic kelumpuhan pada tangan
dan kaki, cranial nerve palsy
[kerusakan saraf otak], kehilangan
kemampuan berbicara, nuchal [leher
kaku/tegang, gangguan optis [tahapan
hilangnya penglihatan, sulit buang air
kecil, gangguan saat buang air besar,
hilangnya kesadaran, kejang—[dan
seringkali saat kejang tidak ada disertai
kesadaran antara kejangan itu].
Dalam buku yang sama efek keracunan
streptomycin disebutkan antaranya:
demam, pallor [pucat], iritasi,
paraplegia [lumpuhnya tubuh bagian
bawah dan kedua kaki], tertahannya
cairan air seni, tanda-tanda gangguan
otak, keadaan shok, dan fasa antara
koma tetapi masih hidup, somnolence
[rasa kantuk yang berkepanjangan
trance bisa berlangsung berhari-hari],
kejang, coma [stupor abnormal yang
parah atau tidur di mana pasien tidak
dapat bangun]. Dan bahkan
mengakibatkan kematian.
Banyak orang yang telah sering
mengamati atau mendengar tentang
reaksi obat-obatan ini dari orang-orang
yang mereka kenal yang
mengalaminya, atau bahkan
merasakannya sendiri. Inilah suatu
komentar dari baris yang tercantum
dalam Washington Sunday Star tanggal
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6 Oktober 1957: "Tidak Selalu
Penolong-nyawa-72 kematian
disebabkan oleh penggunaan Penicillin
-Makin banyak orang Amerika yang
menjadi peka terhadap antibiotik dan
tidak sanggup untuk diberikan “SiPenyelamat-jiwa” penicillin, Dr. Henry
Welch, Food and Drug Administration,
seperti dilaporkan kemarin. Kepala
Divisi FDA bagian antibiotik
memamparkan hasil dari survey
nasional yang meliputi 72 kematian
karena penicillin dan hampir 1000
reaksi 'yang-membahayakan-jiwa'
dikarenakan antibiotik saat ini,
terutama penicillin."

APAKAH OBAT MENYEMBUHKAN,
ATAUKAH HANYA MENEKAN,
MEMPERLAMBAT, DAN
MENGGANTIKAN GEJALA –
DAN/ATAU MENGALIHKAN
UNSUR PENGGABUNGAN BAGI
KESULITAN ESOK?

Setelah membaca pernyataan dari para
dokter mengenai obat-obatan masa kini,
apakah anda berpikir bahwa Roh
Nubuat memaksudkan ini untuk obat
pada masa itu, atau apakah anda
berpikir bahwa Dokter yang Besar
tersebut, yang dapat melihat hingga
sekarang merujuk juga pada obatobatan modern yang ada saat ini. Saat
Ia menuliskan Ilham: “Saat obat-obatan
diperkenalkan ke dalam system tubuh
sesaat mereka merasa seperti ada
kemanjuran. Suatu perubahan yang
sepertinya menyembuhkan tetapi
sebenarnya penyakit itu tidak terobati.
Hanya berupa wujud yang lain. Secara
otomatis tubuh mencoba membuang
pengaruh obat dari sistem, menjadikan
penderitaan jangka panjang akan
dialami oleh pasien.” -Spiritual Gifts,
volume 4, hal 135. Seseorang yang
diresepkan obat memberi kesan bahwa
tidak jauh dari pengaruh beracun, atau
ia secara sukarela mengabaikan
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kehebatan biokimia dan reaksi biologis
dari kinerja tubuh manusia.
Banyak, yang tentunya, berpikir bahwa
mereka telah sembuh karena obat telah
berhasil menghilangkan gejala sakit.
Tetapi berikut-berikutnya mereka pasti
kembali lagi untuk perawatan atas jenis
penyakit baru; sedangkan bila itu
hanyalah iritasi terdahulu ditambah
dengan obat, yang berwujud baru.
“Setan dapat menghadirkan tipuan yang
begitu dekat sehingga menyerupai
kebenaran, sehingga itu akan
menyesatkan orang yang ingin
tersesat.” -Great Controversy, hal. 522.
Kita diingatkan dalam Pengkhotbah
8:11, “Oleh karena hukuman terhadap
perbuatan jahat tidak segera
dilaksanakan, maka hati manusia penuh
niat untuk berbuat jahat.”

SUATU DASAR UNTUK PRAKTISI
MEDIS SAAT INI.
Banyak orang tidak percaya bahwa obat
beracun di jaman medis ini. Orang
menjadi takut untuk divaksin atau
disuntik. Berikut adalah dokumen dari
buku yang sangat informatif berjudul,
The Drug Story, oleh Morris A. Beale,
seorang reporter berita, penulis dan
editor.
Dalam halaman-halaman ini anda akan
menemukan pemaparan yang sangat
dalam akan perkembangan obat-obatan
moderen yang diperdagangkan dan
bisnis yang sudah sangat berkembang
di seluruh dunia. Bekerja dalam
hubungan yang menguntungkan dan
sesama organisasi ini saling
mendukung penjualan obat-obatan,
serum dan produsen vaksin bila
dihubungkan dengan perusahan obatobatan dan pabrik farmasi. Dokter
yang membaca ini akan mendapat
masukan mengenai mengapa industri
obat-obatan adalah basis dari obatobatan modern dan training yang
diberikan pada para mahasiswa
kesehatan yang diharuskan saat masuk
sekolah kedokteran. Tidak ada satu
pun pelajaran mengenai nutrisi yang
dituntut program kedokteran ini.
Tetapi keteguhan dan prinsip dasar
telah diberikan bagi kita: “Tidak perlu
bagi mahasiswa kedokteran kita untuk
menghabiskan waktunya mempelajari
pelajaran medis.” -Testimonies, volume
8, hal. 163.
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"Banyak pikiran yang salah ditanamkan
pada otak—Ia bukanlah seorang yang
tidak melakukan dengan dalam
keseimbangan prinsip kudus yang
menerangi jiwa dan kekuatan hati.. Para
mahasiswa kedokteran seharusnya
bukanlah orang yang menuruti
atasannya di pekerjaan melainkan
mereka haruslah terbebas sehingga
dapat menerima petunjuk Tuhan.
Marilah kita mengingat bahwa setiap
individu bekerja di hadapan jagat
Surgawi.” -Testimonies, volume 8, hal.
164.
"Banyak yang mengagungkan ilmu
pengetahuan, sehingga kehilangan akan
pengetahuan yang dari Tuhan."Testimonies, volume 5, hal. 82.
Ada iklan perkenalan baru-baru ini
tentang serum Asiatic flu
dipropagandakan di Amerika. Kita
diberitahukan bahwa serum akan siap
di bulan September dan akan siap untuk
dipakai di bulan Desember atau Januari.
Gejala flu tersebut disebutkan di
antaranya adalah, radang tenggorokan,
dan ngilu pada tulang (yang sebenarnya
adalah gejala demam/panas yang masih
normal). Dan saat diberitahukan serum
tersebut harus diberikan untuk
mengahadapi flu Asiatik yang saat
nanti menyerang. Untuk melindungi
dirinya pihak pengiklan menyebutkan
bahwa serum tersebut adalah 70%
efektif. Jadi bila seseorang terkena
gejala seperti yang disebutkan
sebelumnya yaitu semacam demam
berat, kita tahu bahwa dia orang yang
30% tidak beruntung.

masuk ke dalam hitungan, umat Tuhan
harus mengetahui, mereka harus
memahami terbentuk dari apa fisik
mereka." -Testimonies, volume 1, hal.
486.
Ini sangat tidak konsisten bila
dibandingkan pernyataan yang
membuat orang berkir ia dapat
memasukan ke dalam tubuhnya walau
sedikit jumlah babi, biarpun itu sudah
diproses sangat canggih ataupun diolah,
dan menunjuk pada pemrosesan
canggih ini menghilangkan
keharamannya. Ia tidak menyiapkan
kita untuk kehidupan semacam ini,
maupun di surga nantinya. Itulah
karenanya, Allah telah memberikan
instruksi yang sangat jelas dan mudah
dimengerti yang nantinya akan
membawa kita memperoleh daya tahan
yang sangat kuat terhadap penyakit.
Manusia seharusnya tidak menginjeksi
tubuh dengan serum yang berpolusi:
“Orang yang menanggung darah orang
lain akan lari sampai ke liang kubur.
Janganlah engkau menahannya!” Amsal 28:17. (bersambung….)

Paragaf di atas ditulis pada bulan
Agustus sejak itu kita mempunyai
kesempatan melakukan pengamatan.
Reaksi parah akan vaksin flu yang
terjadi pada mereka yang disuntik, dan
laporan resmi menyebutkan bahwa
hanya 12-50% proteksi akan Flu
Asiatik ini. Hal terutama dan
komponen terbesar dari vaksin flu
asiatik ini adalah BABI. Sudah sangat
dimaklumi bahwa BABI adalah
rumah/induk bagi organisme flu. Allah
yang di surga menyebutkan dalam
Ulangan 14:8 mengenai babi: "Juga
babi hutan, karena memang berkuku
belah, tetapi tidak memamah biak;
haram itu bagimu. Daging binatangbinatang itu janganlah kamu makan dan
janganlah kamu terkena bangkainya.”
Sekali lagi Ia berkata, "untuk dapat
17 Desember 2004
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TERJEMAHAN ROH NUBUAT dan BIBLE COMMENTARY
Diterjemahkan bebas oleh Pdt. Sweneys Tandidio, Philippines

SDA BIBLE COMMENTARY
Daniel 10:2
Berkabung.. Daniel tidak menyatakan secara khusus penyebab dari
perkabungannya, tetapi suatu petunjuk dapat ditemukan di peristiwa-peristiwa yang
sedang berlangsung di antara orang-orang Yahudi di Palestina saat itu. Peristiwa tersebut
tentulah merupakan suatu kemelut yang hebat sehingga menyebabkan perkabungan tiga
minggu Daniel. Barangkali peristiwa itu adalah saat mana perlawanan dibangkitkan oleh
orang-orang Samaria terhadap orang-orang Yahudi, yang di bawah Zerubabel, baru saja
kembali dari penawanan (Ezr. 4:1-5; lih. PK 571, 572). Apakah peristiwa-peristiwa dari
pasal ini terjadi sebelum atau sesudah orang-orang Yahudi benar-benar telah meletakan
batu fondasi (Ezr. 3:8-10) kaabah, sangatlah tergantung pada beragam penafsiran perihal
urutan waktu dari periode ini (lih. Vol. III, hal. 97), dan suatu kemungkinan bahwa, boleh
jadi, Daniel di Babilon telah menggunakan perhitungan yang berbeda dengan apa yang
digunakan oleh orang-orang Yahudi di Palestina di masa peralihan tersebut.
Kelihatannya bahwa jangka waktu perkabungan Daniel terjadi bersamaan dengan
suatu ancaman yang tidak main-main yaitu titah Syrus bisa saja tidak dijalankan sama
sekali oleh sebab laporan-laporan yang tidak benar yang dikirim oleh orang-orang
Samaria ke istana Persia dalam suatu upaya untuk menghentikan kegiatian-kegiatan
pembangunan. Bukti yang mendasar yaitu di masa tiga minggu tersebut, seorang
malaikat yang telah bergumul untuk mempengaruhi Syrus (ayt. 12, 13) menunjukkan
bahwasanya satu keputusan teramat penting sedang dipertaruhkan.
Sementara berdoa untuk terang selanjutnya atas hal-hal yang belum dijelaskan
secara lengkap dari penglihatan-penglihatan sebelumnya, tanpa diragukan, nabi itu
disibukan ke dalam periode doa pengantaraan yang intensif (lih. psl. 9:3-19) agar
pekerjaan musuh bisa dihentikan dan janji Allah akan pemulihan bisa dipenuhi bagi umat
pilihan-Nya.
Komentar Mrs. E. G. White
“Hari demi hari pertentangan antara yang baik dan yang jahat terus berlangsung.”
(Letter 201, 1899).
“Selama tiga minggu Gabriel bergulat dengan kuasa-kuasa kegelapan, berusaha
untuk meniadakan pengaruh-pengaruh kuasa tersebut yang sedang bekerja dalam pikiran
Syrus…segala yang surga dapat lakukan untuk kepentingan umat Allah telah dilakukan.
Kemenangan pada akhirnya diperoleh; Pasukan-pasukan kegelapan pada akhirnya
berhasil dihentikan selama hari-hari Syrus dan dari hari-hari Kambyses, anak Syrus.” (PK
571, 572).
“Melalui ini kita melihat bahwa perwakilan-perwakilan surgawi berjuang melalui
berbagai rintangan sebelum maksud Allah dipenuhi pada waktunya. Raja Persia sedang
dikuasai oleh semua malaikat jahat yang paling tinggi. Dia menolak, seperti yang Firaun
lakukan, untuk menuruti firman Tuhan. Gabriel menyatakan, ‘ia menahan aku selama
dua puluh satu hari melalui perwakilan-perwakilannya melawan orang-orang Yahudi.’
Tetapi Michael datang untuk menolongnya, lalu Ia mengingatkan raja Persia,
menghentikan segala kuasa jahat, dan memberikan nasehat yang benar melawan nasehat
yang jahat. Waktu itu, malaikat-malaikat yang baik dan jahat mengambil bagian dalam
rencana Allah di kerajaan duniawi-Nya. Adalah maksud Allah memajukan pekerjaanNya
di jalan yang benar, di jalan yang akan meninggikan kemuliaan-Nya. Tetapi Setan sedang
mencoba melawan rencana Allah.” (Letter 201, 1899).
Daniel 10:3
Makanan yang sedap. Ini adalah makanan-makanan yang lezat. Selama masa
puasa Daniel, ia memakan makanan yang paling sederhana, cukup untuk
mempertahankan kekuatannya.
Aku tidak berurap. Penggunaan minyak-minyak untuk menyejukan kulit
sangatlah terkenal di antara bangsa-bangsa kuno, khususnya bagi mereka yang hidup di
negeri-negeri yang bertemperatur sangat panas dan kering. Selama masa puasa dan
doanya, nabi itu melihat perlunya untuk tidak menggunakan kemewahan pribadi ini.
Komentar Mrs. E. G. White
“Hanya dengan merendahkan diri di hadapan Allah maka pelayan-pelayan-Nya
dapat memajukan pekerjaan-Nya. Tidak pernah mereka menggantungkan kesuksesan
akan hal ini pada segala kemampun-kemampuan pribadi atau penampilan dari luar.”
(Letter 201, 1899).
“Manakala Daniel berada di Babilon, ia dikelilingi oleh bermacam-macam
pencobaan yang dia sendiri tidak pernah impikan. Oleh karena Daniel menyadari bahwa
ia harus menjaga kebugaran tubuhnya, Daniel bertujuan dalam hatinya untuk tidak akan
meminum anggur raja atau memakan makanan pilihan raja. Dengan tujuan untuk
menjadi pemenang, dia menyadari, ia harus memiliki pemandangan mental yang jernih,
sehingga ia dapat melihat dengan tajam antara yang benar dan yang salah. Di saat Daniel
bekerja pada porsinya, Allah pun bekerja dan memberikan kepadanya “ilmu pengetahuan
serta keahlian dalam segala pengetahuan dan kebijaksanaan: dan Daniel memiliki
pengertian akan segala penglihatan dan mimpi.” Inilah cara Allah bekerja bagi Daniel;
dan dia tidak berniat untuk melakukan hal yang berbeda pada saat ini. Manusia harus
bekerja sama dengan Allah dalam membawa rencana keselamatan.” (RH April 2, 1889).
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Daniel 10:5
Seorang. Makhluk surgawi menampakan diri dalam rupa manusia (lih. Kej. 18:2;
Dan. 7:13; Wah. 1:13). Pengambarannya sangatlah mirip dengan apa yang diberikan oleh
Yohanes manakala Kristus dinyatakan kepadanya. Dia itu, tentunya Makhluk yang sama
yang menampakan diri kepada Daniel (lih. SL 50; GC 470, 471).
Ufas. Letak Ufas tidaklah diketahui. Di PL, nama ini muncul juga di Yeremia
10:9, di mana tempat ini sekali lagi dikenal sebagai sumber emas. Beberapa (ahli kitab)
mengajukan bahwa tempat ini mirip dengan Ofir yang terkenal dengan emasnya yang
berkualitas baik (lih. 1 Raj. 9:28). Penyamaan tersebut bukanlah tidak mungkin. Ini
disebabkan nama Ufas dan Ofir adalah sama bila ditulis dalam huruf-huruf Ibrani.
Komentar Mrs. E. G. White
“Seorang terkemuka yang tidak lain adalah Anak Allah menampakkan diri pada
Daniel. Gambaran ini adalah mirip dengan apa yang diberikan oleh Yohanes manakala
Kristus dinyatakan kepadanya di pulau Patmos. Di sini, Tuhan kita datang dengan utusan
surga yang lain untuk mengajar Daniel tentang apa yang akan terjadi di hari-hari
kemudian. Pengetahuan ini telah diberikan kepada Daniel dan melalui inspirasi dicatat
untuk kita yang atas mana akhir dari dunia akan didatangkan.” (RH February 8, 1881).
Daniel 11:31
Muncul. Yang dimaksud adalah “dikumpulkan.”
Tentaranya. Ibr. Mimmennu, “dari dia.” Kata ini lebih memodifikasi subyek
ketimbang anak kalimat: “tentaranya akan muncul;” yaitu tentara-tentara kepunyaan
kekuasaan ini (lih. bagian “tempat kudus”) akan dikumpulkan (dibangun) untuk
menjalankan kenajisan yang digambarkan di sini.
Menajiskan. Ibr. Chalal, “menajiskan.” Sekalipun terjemahan “mengotorkan”
memiliki pengertian najis, kata Ibrani ini lebih menunjuk pada sesuatu yang tahir dibuat
menjadi yang biasa. Jadi kata ini digunakan untuk menjelaskan kenajisan suatu mezbah
yang batunya dibuat dengan mengguanakan alat (Kel. 20:25), juga untuk penajisan Sabat
(Kel. 31:14). Kata ini juga melukiskan perbuatan-perbuatan mereka yang menajiskan
Nama Allah dengan mengorbankan anak-anak kepada satu ilah kekafiran (Im. 20:3).
Untuk keterangan dari praktek menjijikan ini, lihat Imamat 18:21.
Tempat kudus. Secara harfiah “tempat yang kudus, perlindungan.” Kata-kata ini
merupakan keterangan tambahan. Beberapa (ahli kitab) mengerti bahwa kata-kata
dimaksud mengarah kepada kota Roma, pusat kekuasaan dunia kuno, yaitu “kaabah
kekuatan.” Jadi, serangan-serangan yang merusak oleh segala kekuatan orang-orang
Barbar telah diramalkan terlebih dahulu.
Yang lain (ahli kitab) percaya bahwa kaabah surgawilah yang dimaksud dalam
pengertiannya di sini. Kata Ibrani ma`oz diterjemahkan “kekuatan,” berasal dari kata
kerja `azaz, “menjadi kuat,” dan digunakan berulang-ulang dalam pasal ini (ayt. 7, 10, 19,
38, 39), walaupun tidaklah diterjemahkan secara seragam.
Kaabah duniawi di Yerusalem dikelilingi oleh kubu-kubu pertahanan. Kaabah
Surgawi di mana Kristus menyatakan darah-Nya demi orang-orang berdosa, merupakan
tempat perlindungan yang sangat unggul. Dengan demikian, maka ayat ini dimengerti
sebagai penggambaran akan tindakan dari kuasa pemurtadan yang besar dalam sejarah
Kekristenan yang telah menggantikan korban dan pelayanan Kristus yang benar sebagai
Imam Besar di kaabah surgawi dengan korban dan pelayanan yang palsu.
Harian. Lihat pada pasal 8:11.
Kenajisan yang membinasakan. Di sini, pekerjaan kepausan dilukiskan. Ini
adalah kali pertama ungkapan ini dinyatakan di kitab Daniel, sekalipun kata-kata yang
mirip juga sudah muncul dalam anak kalimat “dan diatas sayap kenajisan akan datang
yang membinasakan.” Kata-kata Kristus mengenai “kenajisan yang membinasakan”
(Mat. 24:15) dapat dimengerti sebagai pemakaian secara khusus akan keterangan yang
terdahulu dalam Daniel 9:27, ketimbang Daniel 11:31. Berbicara perihal kehancuran
Yerusalem yang akan datang yang telah terjadi di A. D. 70, Yesus mengarah kepada
pasukan-pasukan Roma yang mengepung Yerusalem sebagai “kenajisan yang
membinasakan” yang disebutkan oleh nabi Daniel (Mat. 24:15; ket. Luk. 21:20).
Dilihat dari kenyataan bahwa Daniel 9:27 adalah bagian dari keterangan malaikat
dalam Daniel 8:11-13, kesimpulan alamiahnya adalah Daniel 8:11-13 merupakan satu
pewahyuan yang dilunakan yang (mirip dengan yang ada di Mat. 24; lih. DA 628) dipakai
untuk keduanya, penghancuran Yerusalem serta Kaabah oleh tentara-tentara Roma dan
pekerjaan kepausan di abad-abad Kristen.
Hal ini haruslah lebih jauh diperhatikan bahwa keterangan tegas dari Yesus tentang
pekerjaan dari “kenajisan yang membinasakan,” jika dipandang dari jaman Yesus, adalah
suatu yang akan datang kemudian, telah memastikan bahwa Antiokhus Ephiphanes
tidaklah memenuli kriteria-kriteria nubuatan ini. Lihat pada ayat 28.
Komentar Mrs. E. G. White
Baca buku “Kemenangan Akhir”
•
Pasal 1, “Penghancuran Yerusalem”
•
Pasal 3, “Satu Masa Kegelapan Rohani (Kemurtadan)”
•
Pasal 23, “Apakah Kaabah itu?”
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P E N D A L A M A N A L K I T A B

Pekabaran Tiga Malaikat Surga
Melalui Nabi Yunus
Oleh Pdt. Hotma Saor Parasian Silitonga, M.A., M.Th., Ph.D
Spesialis Pendalaman/Pemahaman Alkitab
Universitas Advent Indonesia, Bandung
yang setia.” Itulah sebabnya, Yunus adalah salah seorang
“pahlawan iman” (Ibrani 11:32). Tulisannya yang diilhamkan
Allah bermanfaat sebagai “pelajaran bagi umat Allah” (Roma
15:4; 2 Timotius 3:14-17). Secara garis besar keempat pasal
kitab Yunus dapat dirinci sebagai berikut:
Pasal satu menggambarkan bagaimana kerohanian semakin
merosot di saat UMAT MANUSIA LARI DARI SANG
PENCIPTA. Pasal dua menceritakan bagaimana rohaninya
menanjak bilamana UMAT MANUSIA LARI KEPADA
SANG PENCIPTA karena dia bertobat. Pasal tiga
menampilkan situasi dan kondisi bilamana UMAT MANUSIA
LARI BERSAMA SANG PENCIPTA yang aktif
memberitakan injil sebagai saksi Raja Sorga di dunia yang
penuh kemerosotan moral. Selanjutnya, di pasal empat sebagai
realita hidup kekecewaan karena mengandalkan materialisme
UMAT MANUSIA LARI MENDAHULUI SANG
PENCIPTA.
Berdasarkan realita pengalaman hidup Yunus ini, dengan
tuntunan Roh Nubuat yang sama dengan Roh Kudus, kitab
Yunus akan dieksposisi dengan arahan khusus yaitu
PEKABARAN TIGA MALAIKAT SORGA MELALUI NABI
YUNUS.

Pembahasan

Pendahuluan
Berbicara tentang nabi Yunus, banyak orang mengenal dia
sebagai “seorang nabi yang memberontak.” Mereka membaca
kitab Yunus hanya konsentrasi pada riwayat hidupnya secara
pribadi. Padahal tulisannya adalah sebuah khotbah yang tampil
sebagai ilustrasi ilmu keselamatan yang didasarkan atas realita
hidupnya. Peristiwa itu terjadi di saat bangsa Israel termasuk
Yunus sedang diliputi dengan kemakmuran dunia agar
dinyatakan bahwa SANG PENCIPTA ADALAH YHWH
YANG MAHAKASIH DAN MAHABESAR terhadap
manusia yang mahabesar dosanya. Berdasarkan realita
penulisan kitab Yunus di Alkitab Perjanjian Lama, Yunus
adalah seorang yang “tulus” seperti namanya. Yunus bukan
“seorang nabi yang memberontak, melainkan seorang nabi
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A. BUDAYA HIDUP LAMA DI DALAM DOSA—HIDUP
DUNIAWI (PEMBERONTAKAN) 1:1 Datanglah firman
YHWH kepada Yunus bin Amitai [sebelum dia jadi nabi],
demikian: 1:2 "Bangunlah, pergilah [menginjil] ke Niniwe,
kota yang besar itu, berserulah/bersaksilah terhadap mereka,
karena kejahatannya telah sampai kepada-Ku." 1:3 Tetapi
Yunus bersiap untuk [pergi] melarikan diri ke Tarsis, jauh dari
hadapan YHWH; ia pergi turun ke Yafo dan mendapat di sana
sebuah kapal, yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar
biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu dalam arti turun untuk
berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari
hadapan YHWH. 1:4 [Untuk mengajar/mendisiplin Yunus],
YHWH menurunkan angin ribut/besar ke laut, lalu terjadilah
badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur.
1:5 Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak
kepada allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala
muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah
turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring
di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. 1:6 Datanglah nakhoda
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mendapatkannya sambil berkata: "Bagaimana mungkin engkau
tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu,
barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita
tidak binasa." 1:7 Lalu berkatalah mereka satu sama lain:
"Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui, karena siapa
kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi
dan [hasilnya] Yunuslah yang kena undi. 1:8 Berkatalah
mereka kepadanya: "Beritahukan kepada kami, karena siapa
kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari
mana engkau datang, apa negerimu dan dari bangsa manakah
engkau?" 1:9 Sahutnya kepada mereka [ini adalah pernyataan
imannya kepada dunia yang berdosa]: "Aku seorang Ibrani;
aku takut akan YHWH, Allah yang empunya langit, yang telah
menjadikan lautan dan daratan." 1:10 Orang-orang itu menjadi
sangat takut, lalu berkata kepadanya: "Apa yang telah
kauperbuat?" -- sebab orang-orang itu mengetahui, bahwa ia
melarikan diri, jauh dari hadapan YHWH. Hal itu telah
diberitahukannya kepada mereka. 1:11 Bertanyalah mereka:
"Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak
menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora." 1:12
Sahutnya kepada mereka: "Angkatlah aku, campakkanlah aku
ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak
menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu, bahwa karena akulah
badai besar ini menyerang kamu." [Yunus yang belum
bertobat sungguh-sungguh ini rela mati karena ia sadar bahwa
ia melawan YHWH. Peristiwa ini sama seperti Adam dan
Hawa di Kejadian 3 yang melarikan diri dari Allah]. 1:13
Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk
membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak
sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka.
1:14 Lalu berserulah mereka kepada YHWH, katanya: "Ya
YHWH, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena
nyawa orang ini dan janganlah Engkau tanggungkan kepada
kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, YHWH,
telah berbuat seperti yang Kaukehendaki." 1:15 Kemudian
mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam
laut, dan laut berhenti mengamuk. [Di dalam laut inilah,
Yunus bergumul dengan kebinasaan yaitu air besar sehingga
maut menanti dirinya. Kecuali YHWH bertindak untuk
menyelamatkan Yunus, ia pasti binasa. Saat ini Yunus sudah
benar-benar bertobat. Itulah sebabnya], 1:16 Orang-orang itu
menjadi sangat takut kepada YHWH, lalu mempersembahkan
korban sembelihan bagi YHWH serta mengikrarkan nazar.
[Hal ini adalah reaksi normal sebagai pernyataan ucapan
syukur kepada Allah Yang Mahakuasa].
B. BUDAYA HIDUP BARU DALAM YHWH YANG
BENAR—HIDUP SORGAWI (PERTOBATAN) 1:17 Maka
atas penentuan YHWH datanglah seekor ikan besar yang
menelan Yunus; [Peristiwa ini adalah pernyataan rencana
keselamatan seperti kepada Adam dan Hawa di Kejadian 3]
dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari tiga malam
lamanya. [Di dalam perut ikan ini, Yunus sudah diselamatkan.
Yunus yang sudah bertobat itu pun bersyukur kepada YHWH.
Itulah sebabnya sebagai sambutan sukacitanya, maka] 2:1
Berdoalah Yunus kepada YHWH, Allahnya, dari dalam perut
ikan itu, 2:2 katanya: "Dalam kesusahanku [maksudnya di
dalam perut bumi sementara tenggelam yang nyaris binasa]
aku berseru kepada YHWH, dan Ia menjawab aku, dari tengahtengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kaudengarkan
suaraku. 2:3 Telah Kaulemparkan aku ke tempat yang dalam,
ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air; segala gelora
dan gelombang-Mu melingkupi aku. 2:4 Sehingga aku
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menyangka dan berkata [bahwa] telah terusir aku dari hadapan
mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang
kudus? [Ini adalah kerinduan seorang yang sudah bertobat
sungguh-sungguh]. 2:5 Segala air telah mengepung aku,
mengancam nyawaku; samudera raya merangkum aku; lumut
lautan membelit kepalaku 2:6 di dasar gunung-gunung. Aku
tenggelam ke dasar bumi; pintunya terpalang di belakangku
untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku
dari dalam liang kubur, ya YHWH, Allahku. 2:7 Ketika
jiwaku letih lesu di dalam aku [Yunus merasakan situasi maut
dan ia pingsan dan tenggelam di dasar laut], [namun]
teringatlah aku kepada YHWH, dan sampailah doaku kepadaMu, ke dalam bait-Mu yang kudus [Gambaran dari Takhta
Raja Sorga]. 2:8 [Memang berdasarkan realita hidup duniawi],
mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan,
merekalah yang meninggalkan YHWH, [pada hal Dia adalah
Sang Pencipta Yang mengasihi mereka dengan setia. 2:9 Oleh
sebab itulah, aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan
korban kepada-Mu; apa yang kunazarkan akan kubayar.
BENARLAH INJIL YANG KEKAL ITU bahwa
“Keselamatan adalah dari YHWH!" 2:10 Lalu berfirmanlah
YHWH kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus
ke darat. [Kemudian Yunus pulang ke rumahnya untuk
mempersiapkan bekal selanjutnya agar berangkat ke kota
Niniwe seperti yang pertama kali YHWH nyatakan di Yunus
1].
B’. BUDAYA HIDUP BARU BERSAMA YHWH YANG
BENAR—HIDUP SORGAWI (PENGINJILAN) 3:1 [Itulah
sebabnya], Datanglah firman YHWH kepada Yunus untuk
kedua kalinya [hal ini terjadi setelah Yunus bertobat sungguhsungguh atas dasar kemurahan YHWH [Roma 2:4], demikian:
3:2 "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan
sampaikanlah kepadanya seruan yang Kufirmankan
kepadamu." 3:3 [Kali ini, karena Yunus sudah bertobat, maka]
Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman
Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang besar di pemandangan
YHWH, tiga hari perjalanan luasnya. 3:4 Mulailah Yunus
masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu
berseru/bersaksi dengan penuh kuasa Roh Kudus: "Empat
puluh hari lagi, maka Niniwe akan ditunggangbalikkan." 3:5
Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka
mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun
anak-anak, mengenakan kain kabung. 3:6 Setelah sampai
kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari
singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya
kain kabung, lalu duduklah ia di abu. 3:7 Lalu atas perintah
raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan
mengatakan di Niniwe demikian: "Manusia dan ternak, lembu
sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak
boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. [Hal ini
menyatakan pertobatan total]. 3:8 Haruslah semuanya,
manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru
dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing
berbalik yang artinya bertobat dari tingkah lakunya yang jahat
dan dari kekerasan yang dilakukannya. 3:9 Siapa tahu,
mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari
murka-Nya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak
binasa." [Pernyataan YHWH ini adalah kebalikan dari yang
tampil sebelum air bah di Kejadian 6]. 3:10 Ketika Allah
melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka
berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah
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Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan-Nya
terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya.
A’. BUDAYA HIDUP LAMA DI DALAM DOSA—HIDUP
DUNIAWI (PERSUNGUTAN) [Sesuatu yang parallel
dengan Yunus 1 di saat Yunus masih belum bertobat sungguhsungguh]. 4:1 Itulah sebabnya, hal itu sangat mengesalkan
hati Yunus, lalu marahlah ia. 4:2 Berdoalah ia kepada YHWH,
katanya: "Ya YHWH, bukankah telah kukatakan itu, ketika aku
masih di negeriku? [Ini adalah sikap pikiran orang Israel
tentang makna penginjilan sejati. Mereka menganggap sepi
kemurahan YHWH]. Itulah sebabnya, maka aku dahulu
melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu, bahwa Engkaulah
Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan
berlimpah kasih setia serta yang menyesal karena malapetaka
yang hendak didatangkan-Nya. 4:3 Jadi sekarang, ya YHWH,
cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati dari
pada hidup." 4:4 Tetapi firman YHWH: "Layakkah engkau
marah?" 4:5 Yunus [sebagai perwakilan dari orang Israel yang
belum bertobat sungguh-sungguh] telah keluar meninggalkan
kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ
sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan
apa yang akan terjadi atas kota itu. [Hal ini adalah budaya
orang Israel terhadap kemurahan YHWH]. 4:6 Lalu atas
penentuan YHWH Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak
melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur
dari pada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena
pohon jarak itu. 4:7 Tetapi keesokan harinya, ketika fajar
menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat, yang
menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. 4:8 Segera sesudah
matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin
timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti
kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati,
katanya: "Lebih baiklah aku mati dari pada hidup." 4:9 Tetapi
berfirmanlah Allah kepada Yunus: "Layakkah engkau marah
karena pohon jarak itu?" Jawabnya: "Selayaknyalah aku marah
sampai mati." 4:10 Lalu Allah berfirman: "Engkau sayang
kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau
tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang
tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula.
4:11 Bagaimana tidak Aku akan sayang kepada Niniwe, kota
yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari seratus dua puluh
ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan
dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak?" [Yunus
4:10-11 adalah ayat inti untuk seluruh khotbah Yunus. Ayat
ini menampilkan bahwa YHWH sangat mengasihi semua orang
berdosa baik bangsa Israel yang diwakili oleh Yunus dan juga
kota Niniwe. Baik Niniwe dan juta bangsa Israel adalah samasama orang berdosa yang melakukan kejahatan—lihat Hosea,
Amos, Mikha, Yoel dan Yesaya untuk Israel. Lalu baca
Nahum untuk Niniwe].

bungsu. Kisah di Yunus 4 menggambarkan kemarahan anak
yang sulung yaitu Israel karena yang bungsu bertobat. Makna
cerita ini sama persis dengan pengalaman bangsa Israel/Yahudi
yang diceritakan ulang di Lukas 15. Garis besar Lukas 15
adalah sebagai berikut:
1. Lukas 15:1-2 -- Orang Parisi dan ahli Taurat
bersungut kepada Yesus.
2. Lukas 15:3-32 – Yesus menjawab persungutan itu
melalui perumpamaan:
a.
b.
c.

Perumpamaan domba yang hilang (di luar rumah)
– 15:4-7
Perumpamaan uang yang hilang (di dalam rumah)
– 15:8-10
Perumpamaan anak yang hilang (penerapan kitab
Yunus) – 15:11-32

1) Anak sulung bertobat (Orang Israel) – Yunus 1-2
2) Anak bungsu bertobat (Gambaran non-Israel) – Yunus 3
3) Anak sulung marah dan bersungut – Yunus 4
Berdasarkan realita pekabaran nabi Yunus yang terdiri atas
empat pasal ini, kita dapat mengamati makna PEKABARAN
TIGA MALAIKAT SORGA YANG MERUPAKAN INJIL
YANG KEKAL KE SELURUH DUNIA. Pekabaran malaikat
yang pertama tampil melalui ungkapan “Takutlah akan Allah
yang menjadi Pencipta langit dan bumi dan segala isinya”
(Yunus 1:9). Pekabaran malaikat yang kedua adalah
KEBENARAN TENTANG KESELAMATAN YANG
HANYA BERSUMBER DARI YHWH yang sama dengan
ungkapan ORANG BENAR AKAN HIDUP OLEH
IMANNYA (Yunus 2:9) Dengan demikian, siapa saja yang
mengandalkan dirinya seperti Babilon di Kejadian 11 dan juga
Yesaya 14, pastilah runtuh dalam arti binasa (Yunus 2:8).
Akhirnya, pekabaran malaikat yang ketiga adalah evaluasi
atau disiplin kasih sayang YHWH bahwa siapa saja yang
melawan Sang Pencipta pasti menderita batin, apakah melalui
pemberontakan ataupun melalui persungutan. Akan tetapi,
siapa saja yang menyambut YHWH yang sangat mengasihi
umat manusia walaupun memiliki dosa yang sangat besar, ia
pasti beroleh keselamatan (Yunus 3-4). Singkatnya,
berdasarkan pekabaran INJIL KERAJAAN ALLAH YANG
KEKAL sejak Kejadian 1 dan seterusnya, jelaslah bahwa siapa
yang bertobat pasti beroleh hidup sejati dan abadi –budaya
sorgawi (Yunus 2-3), sedangkan siapa yang melawan Sang
Pencipta pasti akan menderita alias suasana neraka—budaya
duniawi (Yunus 1, 4).

Rangkuman/Kesimpulan
Ke-4 pasal kitab Yunus yang strukturnya adalah A-B-B-A
(paralel terbalik). Situasi dan kondisi ini menggambarkan
kesatuan cerita dan makna Alkitabiah tentang ilmu
keselamatan yaitu REALITA BUDAYA HIDUP MANUSIA
DI PLANET BUMI YANG BERDOSA. Sebagai penerapan
khusus berdasarkan Alkitab Perjanjian Baru, hal lain yang bisa
tampil adalah CERITA ANAK YANG HILANG. Yunus 1-2
adalah gambaran pertobatan anak yang sulung yaitu bangsa
Israel. Yunus 3 adalah gambaran pertobatan anak yang
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T O P I K

K H U S U S

Spritisme Modern
(lanjutan)

GERAKAN KARISMATIK
Bagian 26
Kharismatik berasal dari kata charisma
(bahasa Grika) yang artinya “kuasa..” Gerakan
ini penuh dengan dinamika dan
MENONJOLKAN KUASA ROH. Karismatik
adalah gabungan setiap agama dalam acara
tertentu tanpa mengubah agamanya dan
mengalami kuasa Roh Suci. Gerakan ini bisa
menyanyi dan berdoa selama satu malam penuh
dan mempelajari Alkitab tanpa mengalami
kelelahan. Kesatuan Karismatik adalah
“KESATUAN DALAM ROH.” Tetapi karena
satu kesatuan dalam Roh Kudus maka terjadilah
persatuan antara Katolik golongan Karismatik
dengan Protestan yang Karismatik, kaum Injil
angkatan ketiga yang Karismatik dan
Independen serta kelompok Pentakosta yang
tradisionil semua menganut satu tingkat
KOMUNITAS MISTIS dan manis yang terarah
(Kharismatik, David Shibley, hal. 44).
Gerakan ini adalah satu gerakan yang luar
biasa melanda dunia ini dengan pengalaman
rohani yang menakjubkan sehingga banyak
orang telah menggabungkan diri dengan gerakan
yang luar biasa ini. Unsur gereja yang tumbuh
paling pesat di Amerika dewasa ini adalah gerejagereja Karismatik Independen. Ada lebih 80.000
jemaat yang sebagian besar sudah mulai sejak
tahun 1980 (Ibid 38). Di benua Afrika, sebelah
selatan dari Sahara, diduga akan ada 50%
penduduknya menjadi orang Kristen Karismatik
sebelum pergantian abad ini. Para penginjil di
Amerika Latin, kebanyakan adalah kelompok
Karismatik yang sedang mengalami
pertumbuhan yang mengejutkan. Di Amerika,
Singapura, Korea, dan China telah menjadi pusat
pencurahan Roh Suci di Asia (Karismatik, David
Shibley, hal. 66).

KATALISATOR
Semenjak kelahirannya gerakan ini hampir
empat puluh tahun yang lalu, gerakan Karismatik
telah menjadi suatu katalisator bagi kesatuan
umat Kristiani. Kalau titik awal dari kesatuan
kaum Injili adalah satu ketaatan umum pada satu
posisi yang bersifat doktrin, maka kesatuan
Karismatik adalah sebaliknya yang mulai dengan
dilahirkan kembali dan diikuti oleh suatu
pengalaman pembaptisan dengan Roh Kudus.
Hal ini telah membawa kita memiliki satu dasar
kerja sama yang sangat luas karena API ROH
KUDUS TELAH MENEMBUS
Warta Advent On-line (WAO)

BATASAN-BATASAN DENOMINASI (Ibid
43).

LABEL-LABEL GEREJA TIDAK PENTING
Dalam cara yang sama, kita bebas sebagai
umat kelompok itu di mana kita dipimpin oleh
Roh Kudus dan kita merasa betah. Akan tetapi,
apabila sebagian dari tubuh Kristus mendapat
ancaman, LABEL-LABEL KITA MENJADI
TIDAK PENTING. Kita bersatu bersama-sama
menanggung masa depan orang-orang Kristen di
seluruh dunia . Demi kepentingan orang banyak,
LABEL-LABEL DENOMINASI kita menjadi
kurang penting.... Kita hanya berharap menjadi
umat Kristen sedunia. Garis pengenalan kita
yang pertama adalah dengan Tubuh Kristus di
seluruh dunia, ......untuk bersama-sama
melaksanakan Amanat Agung itu (Ibid 42).
Pada saat yang sama kesatuan demi tujuan
pengembangan pekabaran Injil menjadi
seimbang dengan respek yang akan dibutuhkan
untuk mencapainya. Slogan dari Association of
International Mission Services menyatakan hal
itu dengan jelas kesatuan dalam Roh Kudus
untuk penginjilan sedunia” (Ibid 43). Allah
membawa kesatuan dalam Roh untuk
penginjilan dunia. Tema konferensi Karismatik
di New Orleans tahun 1987 adalah Roh Kudus
dan Penginjilan Dunia (Ibid 45).

KESATUAN DALAM ROH KUDUS
Kesatuan Karismatik berbeda dalam
definisi dari gabungan komunitas gereja yang
ditemukan dalam lingkup yang liberal. Kesatuan
Kharismatik adalah Kesatuan dalam Roh. Lebih
dari empat dekade ini saya belum pernah
mendengar seseorang mengusulkan satu
denominasi gerakan Karismatik. Namun
sebaliknya penganut-penganut pembaruan oleh
Roh Kudus ini telah didorong untuk kembali
kepada struktur gereja yang telah ada sebagai
pelaku-pelaku kehidupan.... Allah membawa
kesatuan dalam Roh untuk penginjilan sedunia
(Ibid 45).

SASARAN UTAMA
Banyak orang saat ini tidak menyadari bahwa
dasar dari World Council of Churches (Dewan
Gereja-gereja Dunia) adalah keinginan-keinginan
yang menggebu untuk pekerjaan misi. Selama
bertahun-tahun kaum Karismatik hanya
membicarakan kesatuan dalam Roh Kudus.
Sekarang puji Tuhan satu unsur baru telah
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ditambahkan. Allah membawa kesatuan dalam
Roh untuk penginjilan sedunia. Hal ini menandai
timbulnya satu era baru yang merupakan suatu
perkara yang pertama kali dikatakan oleh
Karismatik dalam tema dari satu pertemuan
besar tentang untuk apa semua kekuasaan itu
(Ibid 45).
Dalam doa agung bagi pengikut-pengikutNya, Yesus berdoa agar mereka mengalami
kesatuan hati. Doanya berkata: “…supaya
mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya
Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau,
agar mereka juga di dalam Kita, SUPAYA
DUNIA PERCAYA, bahwa Engkaulah yang
telah mengutus Aku” (Yohannes 17:21).
Kesatuan bukan tujuan akhir. Tujuan yang
sebenarnya dari kesatuan Orang Kristen adalah
PENGINJILAN SEDUNIA (Ibid 39).
Mayoritas besar penduduk dunia ini ber-orientasi
pada hal-hal yang supernatural. Mereka ingin dan
butuh dan akan menerima Injil itu hanya bila
disertai dengan kekuatan supernatural (Ibid 52).

PERLU DIUJI
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah
percaya akan setiap roh, tetapi UJILAH roh-roh
itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab
banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan
pergi ke seluruh dunia (1 Yohanes 4:1).
Bukti seseorang dipimpin oleh Roh Kudus
adalah bahwa ia akan dibawa kepada segala
kebenaran Tuhan. Ia akan mengajarkan firman
kebenaran itu dengan benar sesuai dengan
Alkitab. Tidak bisa salah atau menyimpang
sebab di dalam Yohanes 16:13 dikatakan:
”Tetapi apabila Ia datang yaitu Roh Kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh
Kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari
diri-Nya sendiri.”
Apakah ”Kebenaran” itu? ”Kuduskanlah
mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah
kebenaran” (Yohanes 17:17).
1. Alkitab mengajarkan tentang keadaan
orang yang sudah mati. Bahwa arwah
orang mati itu tidak tahu apa-apa. Tidak
ada kegiatan dan tidak mengharap akan
kesetiaan atau rahmat Tuhan agar nasib
mereka itu dapat berobah dalam kubur
(Pengkhotbah 9:5-6).
2. Alkitab mengajarkan tentang kesucian
Sabat hari ketujuh dalam hukum
keempat dari Sepuluh Hukum (Keluaran
20:8). Satu hari yang diasingkan,
dimuliakan dan diberkati Allah dan tidak
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akan berobah sampai di dunia baru nanti
(Yesaya 58:13, 66: 23).
Kalau saja seseorang itu sudah
mengetahui kebenaran Tuhan akan tetapi
ia tetap tidak melakukan kebenaran itu
maka ia berdosa kepada Tuhan
(Yakobus 4:17).

Apakah semua ibadah itu diterima oleh
Tuhan? Kita tetap mengharapkan agar ibadah
itu menolong orang lebih baik, lebih mengasihi
dan rukun antara sesama makhluk ciptaan
Tuhan. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata dalam
Matius 15:9. “Percuma mereka beribadah
kepada-Ku sedangkan ajaran yang mereka
ajarkan adalah perintah manusia.”

KEBANGUNAN ROHANI YANG PALSU
Ny. White menuliskan nubuatan tentang
kebangunan rohani yang palsu terjadi di atas
dunia ini. “Roh Suci dari Allah akan dicurahkan
kepada anak-anak-Nya dan banyak pendetapendeta dan juga orang akan menerima
kebenaran itu. Musuh jiwa ingin
MENCEGAHNYA agar hal ini jangan terjadi.
Dan SEBELUM masa pergerakan ini datang, ia
(Setan) ingin mencegahnya dengan mengadakan
SATU PERGERAKAN YANG PALSU.
Dalam gereja-gereja lain yang berada di bawah
kuasa penipuannya, ia akan memperlihatkan
bahwa seolah-olah berkat Allah yang istimewa
sedang dicurahkan dan dinyatakan bahwa itu
semua adalah penarikan terhadap agama. Orang
banyak akan berpendapat bahwa Allah sedang
melakukan SATU PERKARA YANG
HEBAT BAGI MEREKA, sementara
pekerjaan itu adalah dilakukan oleh ROH
YANG LAIN, melalui topeng agama, Setan
akan mencari kesempatan untuk memperluas
pengaruhnya atas dunia Kekristenan” (Great
Controversy 464).
Dan akhir dari kebangunan itu, adalah
panggilan kepada umat manusia untuk
menyucikan Hari Minggu. Mereka berpendapat
bahwa pemaksaan hari Minggu sangat besar
faedahnya untuk memperbaiki moral manusia
(GC 587).

SATU KEJUTAN DARI SETAN
Sebelum tujuh bela maka hamba-hamba
Tuhan yang setia akan dipanggil dari gerejagereja dan dengan senang hati mereka akan
menerima kebenaran itu. Setan tahu akan hal itu.
Dan SEBELUM SERUAN KERAS dari
malaikat ketiga diberikan, Setan MEMBUAT
KEJUTAN DALAM AGAMA-AGAMA
DUNIA sehingga mereka berpendapat bahwa
Allah ada di tengah-tengah mereka itu. Terang
kebenaran berpancar di hati mereka yang tulus
dan akan keluar dari gereja-gereja dunia yang
sudah jatuh dan bergabung dengan umat yang
sisa (Early Writings 261).
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MELALUI DUA KESALAHAN
Melalui dua kesalahan (hujat besar) ini,
yaitu KEKEKALAN JIWA dan KESUCIAN
HARI MINGGU, Setan akan membawa orang
banyak ke dalam penipuannya (GC 588).

OLEH ARWAH ORANG MATI
Banyak orang yang sudah didatangi oleh
roh-roh Setan yang muncul sebagai kerabat
keluarga atau teman kekasih dan menyatakan
hujatan-hujatan yang paling berbahaya (Ibid
559).

ARWAH PARA RASUL
Para RASUL yang dimunculkan oleh
ROH-ROH PENIPU ini dibuat untuk
menentang apa yang sudah mereka tulis dalam
Kitab Suci pada waktu mereka ada di dunia ini.
Dengan cara ini Setan sedang berusaha membuat
seluruh dunia percaya bahwa Alkitab itu
hanyalah fiksi belaka (Ibid 557).
“Malaikat-malaikat jahat berbicara dengan
mereka dengan kuasa-kuasa besar dan
MUJIZAT dibuat atas mereka. Seluruh dunia
ditobatkan dan dibuat sejalan dengan Hukum
Hari Minggu (3 Selected Messages 428).
Komunikasi dengan malaikat-malaikat jahat
akan mengakui bahwa Allah telah mengirim
mereka untuk meyakinkan mereka para
pelanggar Hukum Hari Minggu tentang
kesalahan mereka itu. Akan timbul kemarahan
besar yang dipicu untuk menentang semua orang
yang menolak kesaksian mereka itu (Maranatha
167).

ALAT PEMERSATU
Kita bertanya, bagaimana dunia
Kekristenan dapat dipersatukan? Jawabanya
adalah “Jadi Spiritisme adalah alat
PEMERSATU UNTUK GEREJA-GEREJA
Protestan di Amerika bahkan di seluruh dunia”
(GC 588). Dan telah didapati bahwa Gerakan
Kharismatik inilah yang menjadi alat PEREKAT
di antara persatuan Kristen dalam segala bentuk
iman dan kepercayaan (Even At The Door 67).
Sementara dunia Kekristenan seolah-olah
mengalami satu kebangunan rohani yang luar
biasa, namun tidak didasarkan atas penurutan
terhadap semua kebenaran Tuhan dalam FirmanNya, maka akan didapati itu merupakan satu
kebangunan rohani yang palsu yang tidak berasal
dari Tuhan tetapi dari kuasa kegelapan yang
datang menyaru seperti Kristus. Adalah satu
penipuan yang paling hebat yang akan membuat
banyak orang tidak siap untuk bertemu dengan
Yesus pada saat kedatangan-Nya yang kedua
kali pada hari kiamat yang sudah sangat dekat itu.
Kepercayaan Gereja Katolik tentang Bunda
Maria
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Menurut ajaran gereja Katolik bahwa bunda
Maria (ibu Yesus) adalah wanita yang paling suci
dan diberkati dari semua wanita yang ada di
dunia ini.
Paus Pius IX mengumumkan pada tanggal
8 Desember 1854 – bahwa doktrin Immaculatte
Conception – menjadi doktrin gereja Katolik. Itu
menyatakan bahwa Maria, bunda Yesus adalah
wanita suci dan tidak mempunyai dosa.
Kemudian oleh Paus Pius XII pada tanggal
1 Nopember 1950 mengatakan bahwa Bunda
Maria telah naik ke sorga dalam keadaan tubuh
dan roh tanpa ada dosa. Dan Paus Yohanes
Paulus II yang sekarang, pada bulan April 1997
yang lalu menyatakan doktrin Mariology yang
mengajarkan bahwa Bunda Maria ikut berperan
serta dalam rencana dan usaha penebusan
manusia bersama dengan Yesus Kristus
(Newsweek, 25 Agustus 1997).
Menurut penjelasan dari buku “The
Thunder of Justice” yang dikarang oleh Ted dan
Maureen Flynn yang berisi 416 halaman itu, di
sana dijelaskan bahwa 90% isi buku tersebut
adalah datangnya dari Bunda Maria. Pekabaranpekabaran dari Bunda Maria mempersiapkan
dunia ini bagi kedatangan Yesus yang kedua kali.
Paus berkata: “Ia adalah ibu dari cinta yang
terindah kepada setiap orang Kristen untuk
menuju jalan ke tahun jubilee yaitu millenium
yang ketiga yang menuntun kita kepada Tuhan”
(Sunday’s Coming 130).
Adalah merupakan fakta bahwa Bunda
Maria semakin sering muncul saat ini daripada
masa-masa yang lalu. Bahwa abad ini saja sudah
lebih dari 400 kali Bunda Maria muncul di
berbagai tempat di seluruh dunia ini dan ini
berarti lebih sering daripada 300 tahun yang lalu
(Newsweek Agustus 1977).
Sebagai contoh. Bunda Maria muncul pada
setiap tanggal 13 tiap bulan di satu gereja di
Conyers, Georgia untuk memberi berkat. Dan
muncul juga kepada pastor Gobby pada tanggal
18 September 1988 dan mengatakan bahwa kita
akan mengalami masa 10 tahun sebagai masa
yang menentukan. Pada masa itu akan banyak
terjadi kesukaran-kesukaran besar yang
mendahului kedatangan Tuhan (Sunday’s
Coming 130).
Pada tanggal 1 Januari 1990 kembali Bunda
Maria datang kepada pastor Gobby dan berkata:
“Masa dekade ini adalah masa yang paling
penting yang akan ditandai oleh kehadiran Tuhan
di tengah-tengah kamu” (Sunday’s Coming
129). (bersambung....)

– PDT. E. GULTOM
Sekretaris Kependetaan UIKB
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Bagaimana Pandangan Gereja
MAHK tentang Roma Katolik
Diterjemahkan bebas oleh Pdt. Heince Rusli
Gereja MAHK menilai
semua orang sama di
dalam pandangan Allah.
Kita sangat menentang
kefanatikan yang
membedakan manusia
secara pribadi, suku,
bangsa, agama dan
kepercayaan. Kita sangat
terbuka untuk mengenal
secara tulus berbagai
denominasi di dalam
kekristenan dewasa ini
termasuk paham Roma
Katolik, di mana kita
dapat bekerja sama
sebagai satu tubuh untuk
mencari orang-orang yang
menderita dan membawa mereka lebih dekat kepada Kristus
sebelum kedatangan-Nya.
Gereja MAHK selalu mengambil hal-hal positif untuk
mendekati sahabat-sahabat kita dari gereja lain. Tugas utama
kita adalah untuk memberitakan injil Kristus di dalam konteks
kedatangan Yesus yang sesegera mungkin, tanpa menyerang
kepercayaan denominasi-denominasi yang lain.
Doktrin-doktrin gereja MAHK berdasarkan ajaran-ajaran
apokaliptik yang alkitabiah dan berhubungan erat dengan nilainilai kekristenan yang biasa dengan gereja-gereja Kristen yang
lain di mana itu dapat menunjukkan nilai-nilai ajaran
kekristenan secara menyeluruh, walaupun kita mempunyai satu
identitas yang terperinci sebagai sebuah pergerakan. Pekabaran
utama kita kepada orang Kristen dan non Kristen adalah untuk
menyatukan harapan yang nyata yang berfokus di dalam
kualitas hidup kita bersama Kristus.
Hubungan orang-orang Advent dengan Roma Katolik di antara
masa lalu dan masa depan menjadi pemikiran kita. Kita tidak
dapat menghapus atau menolak catatan sejarah yang ada
tentang penganiayaan orang-orang kisten sebagai satu bagian
dari gereja Roma Katolik. Satu sistem pemerintahan gereja yang
di luar dari ajaran alkitab seperti kepausan, yang mana
menyerang kebebasan umat beragama dan menindas mereka
melalui negara.

Kristus yang kedua kali akan menjadi satu periode pengalaman
dari kekacauan yang tidak diharapkan, di mana Sabat hari
ketujuh yang menjadi nilai penting. Di dalam konteks ini, kita
berharap agama-agama dunia termasuk Kristen mayoritas
menjadi pemain-pemain kunci, yang akan menyadarkan diri
mereka sendiri dengan menyerang di dalam posisi
berseberangan dengan Allah dan Sabat. Sekali lagi persatuan
gereja dan pemerintahan akan menghasilkan tekanan yang
meluas dalam keagamaan.
Untuk mempersalahkan kekerasan masa lalu kepada satu
denominasi adalah bukan hal yang bijaksana representation dari
sejarah itu sendiri dan nubutan alkitab. Kita menyadari pada
zaman protestan, termasuk gereja MAHK banyak memiliki
kecurigaan dan kefanatikan. Jika kita mau melihat penerapan
alkitab di dalam kehidupan kita, gereja MAHK telah gagal
untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang yang
memerlukan, kita tidak mempertunjukkan tindakan yang nyata
dalam hal ini.
Gereja MAHK ingin menjadi satu pihak yang adil di dalam hal
ini. Kita tidak bisa melupakan catatan sejarah dan kita terus
melanjutkan pemahaman kita di dalam peristiwa-peristiwa akhir
zaman, kita menyadari beberapa perubahan positif di dalam
gereja Katolik dan mutlak mengakui bahwa banyak anggota
gereja Roma Katolik adalah saudara/i kita di dalam Kristus.

Gereja MAHK yakin melalui pandangan nubuatan bahwa kita
hidup saat ini di akhir zaman. Gereja MAHK percaya
berdasarkan prediksi yang alkitabiah menjelang kedatangan
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BERITA ADVENT SEJAGAT

“The Seventh VG”
TAMPIL DALAM ACARA

Holiday Extravaganza
The Seventh VG dari jemaat IPSDAC
(Indonesian Pioneer SDA Church),
New Jersey tampil memukau dalam
acara “Holiday Extravaganza”
(Fundraising & Indonesian Cultural
Night) yang diselenggarakan oleh
Kawanua U.S.A. East Coast pada
Minggu (05/12) bertempat di
Performance Arts Center (Theater
Room), Middlesex College County,
Edison, New Jersey. The Seventh VG
yang beranggotakan tujuh penyanyi
wanita terdiri dari Elizabeth Panjaitan
Dodie, Grace Kumokong Todingkula,
Inneke Kamuh Tumundo, Janice Dodie,
Joane Dodie Hyuhn, Lilis Sulastri
Manoppo, dan Santi Rosali Manoppo
tampak anggun malam itu.

Dodie (keyboard) dan Eddy Manoppo
(bass guitar) cukup menarik dan
membuat hadirin terkesan.

Selain itu pula tampil Maranatha
Quartet (Michael Rotinsulu, Oksan
Kattiandagho, Julia Sulu, Debbie

Lagu-lagu yang mereka persembahkan
antara lain berjudul “Thank You”,
“Angels Sang, Alpha & Omega”
(medley) yang didukung oleh Johny
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Maringka) dari jemaat FISDAC (First
Indonesian SDA Church) menyanyikan
lagu “Swing Down Chariot,” di
samping FISDAC Choir pimpinan Ibu
Sita Dewi dengan lagu “Hallelujah
Chorus” yang mempesona, serta
FISDAC Kids memperagakan musik
angklung dalam melantunkan lagu-lagu
Christmas bersama Pdt. Joppy Wauran
(Soloist).

Bintang tamu malam itu adalah Merry
Sanger (Entertainer), Rey Wowor
(Singer) pernah mengecap pendidikan
di Sekolah Advent Kramat Pulo,
Jakarta. Keduanya sempat berbakti di
jemaat FISDAC pada Sabat (04/12). Di
samping para tamu penting dari KBRI
Warta Advent On-line (WAO)

(Kedutaan Besar Republik Indonesia)
di Washington D.C., PTRI (Perwakilan
Tetap Republik Indonesia) di New
York, dan KJRI (Konsulat Jenderal
Republik Indonesia) di New York.
Acara menarik lainnya seperti
tampilnya musik kolintang, tari-tarian
tradisional maupun modern, serta
pemilihan Miss Holiday Extravaganza

Acara ini merupakan yang pertama
diadakan oleh Kawanua U.S.A. ungkap
Emile Mailangkay (Chairman), sedang
Sylvia Lalamentik Pridgen selaku
(Chairperson) mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah
mensukseskan acara ini terlebih Debbie
Maringka selaku Event Coordinator.
FREDERIK WANTAH (WAO)

(Berbusana Kebaya Minahasa).
Christine Tirayoh (16) yang pernah
mengecap pendidikan di Lake Nelson
SDA School, Piscataway, New Jersey
terpilih sebagai Miss Holiday
Extravaganza 2004.

17 Desember 2004
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