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Salam Sejahtera!
Pada WAO edisi 22 Juli 2005 ini kita patut bersyukur kepada Tuhan akan
berkat-berkat indah yang Dia telah berikan kepada masing-masing kita.
Pertemuan kita pada edisi ini tidak lepas dari dukungan dan doa yang Anda
berikan kepada segenap Tim Redaksi hingga setiap edisinya dapat terbit dan
dapat ‘dikonsumsi’ bagi kita yang ingin menambah wawasan kerohanian secara
berkesinambungan. Kendala waktu bagi kami adalah suatu hal yang manusiawi
namun hanya dengan pertolongan Tuhan saja semua kendala yang dihadapi akan
menjadi kesukaan bagi kita semua.
Allah memanggil kita untuk berperkara. Dia dapat menjadi Konselor yang
sejati bagi manusia, dan hanya Dialah yang memiliki kekuatan untuk
memecahkan semua masalah kita. Demikian sekilas isi dari renungan sabat yang
disampaikan oleh Bpk. Handry Sigar. Masalah yang kita hadapi tentu
bermacam-ragamnya, salah satu di antaranya adalah minyak yang merupakan
sumber energi yang dibutuhkan manusia. Dalam editorial minggu ini kita
dihimbau untuk membantu pemerintah dalam program hemat energi. Ada
beberapa artikel lanjutan lain yang dapat menambah wawasan kita antara lain:
Serial Pendalaman Alkitab dan Artikel Rohani yang berjudul Musik dalam
Nubuatan dan Nasehat. Ada dua Berita Advent Sejagat yang datang dari
Ambon, Maluku kiriman dari Pdt. Reinhold Kesaulya dan Wawancara dengan
Dr. J.A. Karwur, Pembantu Rektor I Bidang Akademis Unklab yang
diwawancarai oleh Bpk. Frederik J. Wantah beberapa waktu yang lalu di New
Jersey, Amerika Serikat.
Nantikan selalu WAO dan beritahukan kepada sahabat atau keluarga
anda untuk berlangganan WAO secara rutin dengan mengirimkan email kosong
ke: advent-subscribe@yahoogroups.com maka setelah me-reply permintaan
konfirmasi dari Yahoogroups secara otomatis alamat email mereka akan
terdaftar sebagai pelanggan dan akan menerima WAO secara periodik selama email mereka tidak bouncing. Masukan dapat dikirimkan kepada redaksi WAO
dengan alamat redaksi@wartaadvent.org atau kunjungi website kami di
http://www.wartaadvent.org dan mengisi buku tamu yang tersedia. Edisi-edisi
sebelumnya (pertama hingga terakhir) dapat juga di-download dari situs kami
tersebut dan tersedia dalam dua format file yaitu MS_Word dan Adobe_PDF. Di
website ini pun dapat di-download file perhitungan waktu matahari terbenam
dalam format Excel.
Akhir kata kiranya WAO kali ini dapat menjadi bacaan yang menolong
membawa kerohanian kita lebih dekat kepada Tuhan dan kiranya Tuhan
senantiasa menolong kita dalam setiap tugas dan pelayanan dan tetap setia
sampai Maranatha! Amin!
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- 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.
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kalimat dalam berita untuk tujuan
mempertegas makna, kesantunan
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- Photo/gambar yang masuk menjadi hak
WAO.
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Atas nama keluarga besar Pandiangan, kami
mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas segala doa yang sudah
dipanjatkan kepada Tuhan selama anak
kami/adik/kakak, Ny. Jojor Sinaga boru
Pandiangan, dan juga atas segala dukungan
moril dan materil hingga meninggalnya
almarhumah pada tanggal 17 Juli 2005 dan
dimakamkan pada tanggal 18 Juli 2005.
Ucapan ini khususnya kami sampaikan
kepada antara lain:
•
Pdt. Tauran dan seluruh anggota
GMAHK Jemaat Ciracas.
•
Pdt. H. Napitupulu dan seluruh
anggota GMAHK Jemaat Taman
Mini Indonesia Indah
•
Pdt. D.H. Manurung dan keluarga
•
Pdt. J. Hutagaol dan keluarga
•
Keluarga Besar Warta Advent
On-line (WAO)
•
Keluarga Besar Rebuska/KADNet
Worldwide
•
Keluarga Besar The Seventh
Singers
•
Dan seluruh saudara/i, handai
taulan yang kami tidak sempat
sebutkan satu persatu.
Kami tidak mampu untuk membalas segala
kebaikan Bapak/Ibu/Sdr/i sekalian. Tetapi
kami akan berdoa agar kiranya Tuhan yang
membalaskan segala budi baik yang telah
diberikan kepada keluarga kami.

-JACKSON UMBORA
PAPUA
Thanks, untuk pelajaran-pelajaran dari
WAO.
-WILMA KAINDE
UNIVERSITAS KLABAT, AIRMADIDI
MANADO

EDISI MINGGU LALU

Atas nama keluarga,
-SAMUEL PANDIANGAN DAN KELUARGA
JAKARTA

I am sure, God Bless This Portal.
-MICHAEL KUSNOTO
GUNUNG SARI BALIKPAPAN
Saya sangat diberkati membaca artikelartikel di halaman ini. God Bless.
-BERNARD GALIM
SABAH, MALAYSIA
Sarana Warta Advent ini sangat baik
sekali untuk perkembangan rohani,
bagaimana kalau dibuka juga forum
konsultasi di rubrik ini. Terima kasih.
Tuhan memberkati.
-MEGA PARHUSIP
JAKARTA
Ingin Langanan WAO.
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R E N U N G A N

M

arilah

Kita
Berperkara
Oleh Handry Sigar
Suara Tuhan mengatakan “Marilah, kita berperkara”
(Yes. 1:18a). Bukan memanggil kita ke pengadilan untuk
dijatuhkan hukuman, tetapi suara kasih yang mengajak kita
ke pengadilan anugerah untuk diberi kebebasan. Dosa
merupakan penghalang utama untuk bertemu dengan Dia.
Allah mengajak kita supaya menyelesaikan semua masalah
dosa.
Kepastian pengampunan atas dosa kita telah
dijanjikan-Nya, asalkan kita mau datang kepada-Nya untuk
mengaku dosa kita.
MEMILIKI MASALAH
Alkitab mengatakan bahwa ketika Adam dan Hawa
berbuat dosa, mereka menyembunyikan diri dalam
kegelisahan karena ketakutan yang tiba-tiba melanda
mereka. Dosa telah membuat mereka takut bertemu dengan
Tuhan. Mereka melarikan diri, bersembunyi tetapi Tuhan
dengan kasih-Nya datang mencari dan memanggil mereka.
Tuhan ingin agar mereka boleh bertatap muka dan
menyelesaikan masalahnya.
Pelarian dengan cara
menyembunyikan diri bukanlah cara yang terbaik untuk
menyelesaikan masalah. Tetapi datang kepada Tuhan,
mengaku dosa dengan segala kerendahan hati, itulah jalan
pemecahannya (Ams. 28:1; Mazm. 32:3-5).
Karena dosa, manusia harus datang pada Tuhan (Mat.
9:12, 13). Seorang penjahat besar, setelah bertahun-tahun
dalam persembunyiannya, akhirnya menyerahkan diri pada
polisi, diadili dan menjalankan hukumannya dalam penjara.
Dalam pengakuannya, ternyata selama dalam pelariannya,
dia merasa begitu ketakutan; jiwanya tertekan sehingga
akhirnya dia mengambil keputusan untuk menyerahkan diri
pada polisi. Memang kelihatannya dia terkurung dalam
terali besi, tetapi hatinya bebas; dia lega sebab tidak dikejarkejar rasa takut yang terus menerus. Kita tidak bisa
menghindar dari masalah. Selesai masalah yang satu, datang
masalah yang lain silih berganti. Kita tidak perlu lari dari
masalah, tetapi datanglah pada Tuhan, karena Dia dapat
menyelesaikan semua masalah kita.
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TIDAK MEMILIKI KEKUATAN
Keadaan dunia yang semakin kacau berdampak
dalam kehidupan manusia dewasa ini. Tidak terkecuali
apakah dia kaya, miskin, orang pintar, orang melarat, semua
mempunyai masalah. Untuk menyelesaikan masalahnya,
seseorang kadang kala berdialog dan bernegosiasi dengan
sesamanya, tetapi itu sering kali tidak bisa memecahkan
masalah. Seperti mencoba cabang-cabang pohon yang
sudah patah disambungkan kembali, tetapi tidak bisa hidup
dan tidak bisa berbuah (Roma 11:17-21).
Allah memanggil kita untuk berperkara. Dia dapat
menjadi Konselor yang sejati bagi manusia, dan hanya
Dialah yang memiliki kekuatan untuk memecahkan semua
masalah kita. Sebab itu kita tidak perlu lari, bersembunyi
dari masalah yang kita hadapi atau yang sedang kita alami.
Tetapi datanglah kepada-Nya. Kita harus berusaha untuk
mematahkan harga diri kita, datang kepada Tuhan dengan
berperkara untuk memecahkan masalah, sebab hanya Dialah
yang mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan masalah
kita.
MANUSIA DAPAT MEMILIH
Jika kita hendak menjawab soal matematika, kita
harus menerapkan rumus-rumus yang cocok. Gembok
harus dibuka dengan kunci yang cocok. Demikian pula
dengan masalah kehidupan kita hanya dapat terpecahkan
apabila datang kepada Konselor yang tepat yaitu Tuhan kita.
Alkitab mengatakan “Jika kamu menurut dan mau
mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari
negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak,
maka kamu akan dimakan oleh pedang” (Yes. 1:19, 20).
Anak yang hilang setelah mencoba mencari solusi
atas masalah pelik yang dia sedang hadapi, akhirnya
memutuskan untuk kembali kepada ayahnya. Keputusan
yang sangat tepat, sebab ternyata ayahnya menerima dia
dengan baik dan anak ini boleh merasa lega. Damai
memenuhi jiwanya dan masalah besar yang dialami selama
ini pun berakhir.
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Kita tidak perlu lari, berkelana seperti anak yang hilang,
tetapi belajarlah mendengar suara Tuhan yang selalu
memanggil kita. “Mari berperkara”, sehingga masalah
saudara terpecahkan dalam anugerah-Nya, dalam pelukan
Tuhan. Coba kita renungkan kata-kata dalam Lagu Sion No.
156.
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Disiapkan oleh Sam Pandiangan
Sumber http://www.wartaadvent.org
JUMAT

SABAT
23-Jul-2005

22-Jul

LOKASI

Dalam naung-Nya kami slamat sejahtra,
meski glap gulita ribut timpa
Aku percaya Tuhan mau plihara,
aku ditebus jadi umat-Nya
Dalam naung-Nya kesukaan sentausa,
lalu hatiku beroleh senang
Acap dunia tak dapat menghiburnya,
pada Tuhan terhibur dan tenang
Dalam naung-Nya kesukaan sentausa,
kuberlindung dari pencobaan
Dalam naung-Nya jahat tak berkuasa,
dalam Yesus slamat berkekalan.

TERBENAM

Biarlah sebelum memasuki hari Sabat, kita boleh
menyelesaikan semua masalah kita, meminta keampunan
dari Tuhan sehingga kita dilayakkan untuk menikmati
berkat-berkat hari Sabat.

– HANDRY SIGAR
SALAH SATU KETUA JEMAAT PERKUMPULAN TOMOU-TOU,
GRAHA BIP LT.11, GATOT SUBROTO, J AKARTA

ISTRI: ELSYE KAANI,
ANAK: GILBERT DENGAN ISTRI TABITA, DAN MARVIN
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Day
Length

MATAHARI
BEREM
TERTERBIT
-BANG
BENAM

Sabang

18:50

6:23

12:37

18:50

12:26

Medan

18:32

6:14

12:23

18:33

12:19

Pematangsiantar

18:30

6:13

12:22

18:30

12:17

Pekanbaru

18:16

6:08

12:12

18:17

12:09

Padang

18:18

6:14

12:16

18:18

12:04

Jambi

18:04

6:02

12:03

18:04

12:02

Palembang

17:57

6:00

11:59

17:58

11:57

Bndr. Lampung

17:51

6:02

11:57

17:51

11:49

Anyer-Carita

17:48

6:01

11:54

17:48

11:46

Jakarta

17:44

5:57

11:51

17:44

11:46

Puncak

17:42

5:57

11:50

17:42

11:45

U N A I

17:40

5:55

11:48

17:40

11:44

Bandung

17:39

5:55

11:47

17:40

11:44

Cirebon

17:36

5:51

11:44

17:36

11:45

Cilacap

17:33

5:51

11:42

17:33

11:41

Semarang

17:28

5:44

11:36

17:28

11:44

Solo

17:26

5:43

11:35

17:26

11:42

Surabaya

17:18

5:35

11:27

17:19

11:43

Jember
Denpasar

17:13
18:06

5:33
6:28

11:23
12:17

17:13
18:06

11:40
11:38

Mataram

18:03

6:24

12:13

18:03

Ende

17:40

6:02

11:51

17:40

11:38

Kupang

17:30

5:57

11:43

17:30

11:33

Pontianak

17:44

5:37

11:41

17:44

12:07

11:37

Pangkalan Bun

17:30

5:32

11:31

17:31

11:58

Palangkaraya

17:22

5:22

11:22

17:22

12:00

Banjarmasin

18:17

6:21

12:19

18:18

11:56

Balikpapan

18:12

6:09

12:11

18:12

12:03

Tarakan

18:16

5:58

12:07

18:17

12:18

Makassar

17:55

6:05

12:00

17:55

11:50

Kendari

17:44

5:50

11:47

17:45

11:54

Palu

18:00

5:56

11:58

18:01

12:04

Gorontalo

17:50

5:41

11:46

17:50

12:09

Manado

17:44

5:32

11:38

17:45

12:12

UNKLAB

17:44

5:32

11:38

17:44

12:11

Ternate

18:33

6:23

12:28

18:33

12:09

Ambon

18:23

6:28

12:25

18:23

12:55

Sorong

18:15

6:10

12:13

18:15

12:04

Tembagapura

17:46

5:53

11:50

17:46

11:53

Biak

17:55

5:52

11:54

17:55

12:03

Jayapura

17:34

5:35

11:35

17:34

11:58

Merauke
Kuala Lumpur

17:26
19:20

5:47
7:02

11:36
13:11

17:26
19:20

11:39
12:17

Singapore

19:08

6:57

13:02

19:08

12:11

Manila

18:22

5:25

11:54

18:22

12:56

A I I A S

18:21

5:26

11:54

18:22

12:55

Andrews Univ.*

20:15

5:11

12:43

20:16

15:05

GC*

19:29

4:43

12:06

19:29

14:46

Loma Linda*

18:56

4:37

11:47

18:57

14:19

Seattle*

20:01

4:13

12:07

20:01

15:48

Delft*

20:55

4:26

12:40

20:56

16:29

Edison, NJ*
19:23
4:28
11:55
19:24
14:56
PENTING: Daftar waktu terbit, berembang, dan terbenamnya matahari ini
diolah berdasarkan daerah waktu tunggal. Untuk kota-kota yang menerap kan
daylight savings time pada musim tertentu (*), diingatkan untuk merubah
waktu terbit, berembang, dan terbenamnya matahari sesuai deng an perubahan
yang dilakukan.
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E D I T O R I A L

Hikmah Di balik

Kenaikan Harga Minyak
harga BBM, pemerintah tidak kuat menanggung biaya
subsidi dan akhirnya negara bisa bangkrut. Tahu apa artinya
negara bangkrut? Arti sederhananya yaitu tidak bisa lagi
membayar gaji pegawai negeri dan biaya kantor pemerintah.
Artinya juga besok tidak ada lagi pelayanan umum bagi
masyarakat. Semua kebutuhan masyarakat silahkan urus sendiri.
Lalu mau jadi bagaimana kita berbangsa dan bernegara? Tentu
saja pemerintah tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lalu apa
yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi hal itu?

Sekali lagi mengenai minyak. Kali ini kita ingin melihat
dampak dari kenaikan harga minyak bumi dalam kehidupan
kita sehari-hari. Seperti kita ketahui dalam kurun waktu satu
tahun terakhir, harga minyak bumi di pasaraan dunia telah
melonjak hampir dua kali lipat. Itu sampai bulan Juni. Kalau
benar perkiraan para pengamat bahwa harga minyak bumi di
akhir tahun dapat mencapai US$75-80 per barrel, itu berarti
kenaikan harganya lebih dari dua kali lipat.
Sungguh
mengkhawatirkan karena dapat berdampak pada kenaikan
harga-harga lainnya.
Barangkali sekarang kita mulai dapat memahami mengapa
pemerintah beberapa kali menaikkan harga bahan bakar. Indonesia
negara minyak, itu benar. Tetapi apakah kebutuhan minyak jadi
Indonesia dapat diproduksi sepenuhnya oleh kilang minyak di
dalam negeri? Jawabnya, tidak. Produksi minyak bumi Indonesia
menurun sejak tahun 1995 sementara konsumsi minyak jadi
meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi.
Alhasil kita harus mengimpor minyak jadi bahkan minyak mentah
yang sekarang tentu harganya menjadi jauh lebih mahal karena
kenaikan harga minyak bumi tadi.
Selama ini harga BBM masih ‘terjangkau’ karena disubsidi
oleh pemerintah. Artinya bukan karena harganya murah. Dari dulu
penduduk di negara lain sudah terbiasa membayar harga yang
mahal untuk pemakaian bahan bakar, karena tidak mendapat subsidi
dari anggaran belanja negaranya. Sekarang rakyat Indonesia sudah
harus membuka mata bahwa ‘periode subsidi’ akan segera menjadi
sejarah. Karena dengan terus memberi subsidi dari anggaran
belanja negara, maka usaha pemerintah untuk melaksanakan
pembangunan di bidang lain menjadi terhalang. Padahal Indonesia
perlu memperbaiki infrastruktur, meningkatkan mutu pendidikan
bahkan perangkat keamanan di tengah semakin maraknya aksi
terorisme internasional. Hal-hal ini sudah menjadi keharusan kalau
Indonesia masih menginginkan masuknya investasi asing untuk
mendorong pembangunan. Artinya kita sudah harus siap-siap jika
harga BBM dan listrik masih akan naik lagi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak rakyat
Indonesia untuk menghemat energi. Lampu-lampu jalan mulai
diatur, agak sore baru dihidupkan dan lebih cepat dimatikan di pagi
hari. Suhu pendingin udara di kantor-kantor pemerintah dikurangi
supaya pemakaian listrik berkurang, dengan demikian PLN bisa
menghemat pemakaian BBM dalam memproduksi energi listrik.
Masih banyak lagi langkah-langkah yang lain yang sedang
disosialisasikan. Bahkan walikota Solo menganjurkan agar pegawai
negeri di Solo menggunakan sepeda setiap hari Jumat. Lucu
rasanya, tetapi itu bukan ide yang jelek. Apalagi kalau kita melihat
dampak lebih jauh dari gagasan seperti itu. Bisa-bisa kalau sudah
‘keasyikan’ pakai sepeda pada hari Jumat, bisa keterusan setiap hari
kerja. Siapa takut?

m

ari kita melihat lebih jauh lagi. Dampak positif dari
kampanye hemat energi adalah kita disadarkan bahwa
‘di depan nanti’ keadaan akan semakin sulit. Dan
supaya mampu menghadapinya kita harus hidup berhemat (bukan
hanya dalam hal energi tetapi dari segala pemborosan yang tidak
perlu) dengan menerapkan pola hidup sederhana. Wah, dengan
kampanye hemat energi ini Presiden SBY seakan sudah membaca
buku Kemenangan Akhir. Bahwa nanti kita toh harus tinggalkan
kota besar dan pindah ke kota kecil bahkan di daerah terpencil yang
tentu tidak perlu menggunakan mobil dan tidak ada AC. Kalau ke
gunung? Ada AC alam di sana.
Dengan semakin maraknya kampanye hemat energi ini,
rasanya ada perasaan bersalah kalau gaya hidup kita semakin
bertolak belakang dari himbauan itu. Dengan keadaan seperti ini
kita diingatkan dan diajak untuk memikirkan kembali prioritas di
dalam hidup kita. Put first thing first. Utamakan yang paling kita
butuhkan lebih dahulu. Dengan mengikuti himbauan hemat energi,
kita telah membantu program pemerintah sekaligus membantu diri
kita. Membantu kita dalam persiapan untuk menghadapi masa yang
sukar di akhir zaman. Membantu kita mengikuti pola hidup Yesus
yang sederhana. Membantu kita untuk menghidupkan roh
penyangkalan diri. Membantu kita untuk mengurangi dan akhirnya
meninggalkan gaya hidup kota besar yang cenderung menghambat
persiapan kita untuk bertemu Yesus. Itulah yang seharusnya
menjadi prioritas di dalam hidup kita. Dalam hidup yang akan
semakin menyesakkan ini, barangkali Tuhan juga menggunakan ini
sebagai ‘kesempatan di dalam kesempitan’ supaya kita lebih
berserah kepada-Nya. Pikiran positif mengatakan bahwa kenaikan
harga BBM adalah seperti blessings in disguise bagi umat Tuhan
dalam persiapan menanti kedatangan-Nya.

Pemerintah sudah mengantisipasi hal itu. Memang semacam
buah simalakama bagi pemerintah. Menaikkan harga BBM
membuat rakyat semakin menderita, tetapi kalau tidak menaikkan
Warta Advent On-line (WAO)
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A R T I K E L M U S I K

Musik Dalam Nubuatan

dan

Nasehat

Oleh Ronald Pandjaitan
(LANJUTAN)

S

ebagai umat Tuhan (Wahyu 12:17),
yang menantikan Yesus datang segera, Nubuatan
dan Nasehat selalu relevan dalam hidup kita.
Melalui nubuatan kita menjadi tahu apa yang pasti
akan terjadi dan dengan mendengar nasehat serta menurutinya
kita selamat dari kebinasaan yang telah dinubuatkan itu dan
diangkat dalam kemuliaan (Mazmur 73:24). Nubuatan
tentang musik dan yang apa akan terjadi lagi pada akhir zaman
ini, bahkan sekarang sedang digenapi adalah apa yang dikenal
dengan peristiwa musik pada perkemahan (umat Advent) di
Muncie, Indiana, September 1900.

E.G White

telah diperkenankan Tuhan
melihat peristiwa ini, kurang lebih 7 bulan sebelumnya yaitu
pada bulan Januari 1900 di Australia dan ini digenapi,
sebagaimana saksi mata S.N. Haskell melaporkan kepada E.G.
White pada tanggal 25 September 1900 tentang apa yang dia
saksikan sendiri pada perkemahan tersebut; juga laporannya
kepada Sara McEnterfer pada tanggal 12 September 1900
serta catatan saksi mata Burton Wade.
Terjadi kekacauan yang menggemparkan. Ada
kekuatan besar dalam pergerakan (Holy Flesh) yang terjadi di
sana; oleh karena musik yang dibawakan dan dimainkan di
sana dapat mempengaruhi siapa saja yang dengan sadar,
duduk serta mendengarkan walaupun dengan perhatian yang
sedikit saja. Mereka menggunakan organ, sebuah bass, 3 biola,
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2 flute, 3 tamborin, 3 trumpet dan sebuah bass drum besar dan
beberapa instrumen lain yang tidak begitu saya perhatikan.
Mereka sangat trampil seperti layaknya paduan suara Tentara
Keselamatan yang kamu pernah dengar. Kenyataannya
kemauan pembaharuan mereka hanyalah sesederhana meniru
metode Tentara Keselamatan dan ketika mereka
memperdengarkan nada yang tinggi, kamu tidak dapat
mendengar sebuah kata pun dari jemaat dalam nyanyian
mereka, juga tidak dapat mendengarkan apa pun, kecuali
jeritan orang yang setengah gila. Setelah ada panggilan untuk
maju ke depan dan berdoa, beberapa pemimpin maju ke depan
untuk mengajak yang lain juga maju; dan kemudian mereka
mulai dengan musik instrumen, hingga kamu tidak dapat
mendengar dirimu berpikir; dan di dalam kegairahan alunan
ini, mereka mendapatkan lebih banyak yang hadir maju
ke depan.
Laporan SN Haskell kepada Sara McEnterfer: Mereka
mempergunakan “Garden of Spices” sebagai buku nyanyian
dan memainkan lagu dansa hingga kata-kata suci. Mereka
tidak pernah mempergunakan buku nyanyian kita sendiri,
kecuali ketika Ketua Breed atau Haskell berbicara, lalu untuk
lagu buka dan tutup mereka mempergunakan hymne dari buku
nyanyian kita tetapi semua lagu lainnya diambil dari buku
yang lain. Mereka meneriakkan “Amin” dan “Puji Tuhan” dan
“Kepujian bagi Allah” sama seperti perbaktian Tentara
Keselamatan. Hal itu menyusahkan setiap jiwa. Doktrin yang
diajarkan serupa dengan suasana perbaktian yang terjadi.
Domba-domba malang benar-benar bingung.
Selanjutnya catatan Burton Wade. Lively Songs and
Self-Induced Hysteria. Saya menghadiri perkemahan di
Muncie, September 1900 dan menyaksikan sendiri kegairahan
fanatik dan kegiatan orang-orang itu. Ada beberapa kumpulan
orang yang menyebar di seluruh area perkemahan terlibat
dalam perdebatan dan ketika kelompok fanatik ini
melaksanakan kebaktian dalam tenda yang besar, mereka
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sangat bergairah dengan menggunakan musik instrumen
seperti trumpet, flute, instrumen string, tamborin, organ dan
sebuah bass drum besar. Mereka berteriak dan menyanyi terus
diiringi instrumen musik hingga mereka benar-benar histeris.
Beberapa kali saya bertemu mereka setelah pertemuan pagi
hari, ketika mereka memasuki tenda tempat makan, tubuh
mereka bergetar seperti mengalami kelumpuhan.
Komentar E.G. White yang berisi nasehat atas musik pada
perkemahan di Muncie, Indiana, September 1900 (Surat
E.G. White kepada S. N. Haskell, Surat 132 tahun 1900).
Sebuah kegemparan yang membingungkan pikiran. Apa
yang engkau gambarkan tentang apa yang terjadi di Indiana
itu, telah Tuhan tunjukkan kepada saya akan terjadi lagi sesaat
sebelum masa pencobaan berakhir. Setiap hal yang kasar akan
didemonstrasikan. Akan ada teriakan dengan drum, musik dan
dansa. Pikiran makhluk yang rational akan menjadi begitu
bingung sehingga mereka tidak dapat dipercaya untuk
membuat keputusan yang tepat. Dan ini mereka katakan
sebagai pergerakan Roh Suci. Roh Suci tidak pernah
menyatakan diri-Nya dengan metoda seperti itu, dalam
sebuah hiruk pikuk kegaduhan. Hal ini adalah penemuan
Setan untuk menutupi metodanya yang licik membuat tidak
adanya efek kemurnian, ketulusan, peningkatan, penghargaan,
penyucian kebenaran untuk waktu ini. Lebih baik tidak pernah
berbakti bagi Allah diiringi dengan musik daripada
menggunakan instrumen musik seperti apa yang pada bulan
Januari lalu diperlihatkan kepada saya akan terjadi dalam
perkemahan-perkemahan kita. Kebenaran untuk saat ini
tidak memerlukan cara seperti ini untuk menobatkan
jiwa. Sebuah hiruk pikuk kegaduhan yang mengejutkan
pikiran dan menyesatkan yang bila dilakukan dengan benar
akan menjadi berkat. Kekuatan agen-agen Setan bersatu
dengan hiruk pikuk dan kegaduhan untuk menciptakan
perayaan karnaval dan hal ini disebut sebagai pekerjaan
Roh Suci (selengkapnya lihat 2Selected Messages, 36-38).
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Tidak ada dorongan yang boleh diberikan untuk
perbaktian seperti ini. Pengaruh yang sama semacam itu
juga muncul setelah masa tahun 1844. Gambaran yang serupa
dinyatakan. Orang menjadi bergairah dan bekerja dengan
kuasa yang dikira adalah kuasa Allah.

Musik berterima apabila dilakukan
dengan benar. Setan membuat
perangkapnya. Roh Suci tidak ada kaitanNya dengan kegaduhan yang
membingungkan dan beragam bunyi seperti
yang diperlihatkan kepada saya bulan
Januari yang lalu. Pekerjaan Setan di tengah
hiruk pikuk dan kebingungan dari musik
seperti itu, yang bila dilakukan dengan
benar akan menjadi kepujian dan
keagungan bagi Allah; dia (Setan) membuat
efeknya seperti sengatan racun ular berbisa.
Hal ini yang telah terjadi pada masa yang lalu akan
terjadi lagi pada masa yang akan datang. Setan akan
membuat musik menjadi sebuah jerat (dengan cara
penggunaannya). Allah memanggil umat-Nya yang telah
memiliki terang pada mereka dalam Firman dan Kesaksian,
untuk membaca dan mempertimbangkan dan untuk menurut.
Instruksi yang jelas dan mutlak telah diberikan agar setiap
orang dapat mengerti. Tetapi keinginan mengada-ada yang
menginginkan sesuatu yang baru, menimbulkan doktrin yang
aneh dan secara luas merusak pengaruh dari mereka yang
dapat memiliki kuasa untuk sesuatu yang baik bilamana
mereka teguh sejak semula atas keyakinannya dalam
kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Apa
yang terjadi (di Indiana ini) dituntun oleh roh khayalan.
Evangelism, 595.
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Kegaduhan bukan bukti dari penyucian. Saya telah
diinstruksikan oleh Tuhan bahwa pergerakan di Indiana ini
adalah berkarakter sama dengan apa yang terjadi tahun-tahun
terakhir ini. Dalam pertemuan rohanimu telah ada gerakan
yang serupa dengan apa yang saya saksikan berhubungan
dengan pergerakan pada masa yang lalu. Telah terjadi begitu
banyak kegairahan disertai kegaduhan dan kebingungan.
Orang tidak dapat menggambarkan apa yang telah dimainkan.
Beberapa menyatakan telah mendapat penglihatan dan jatuh
ke lantai. Yang lain melompat, berdansa dan berteriak…

study of 1972 task force on the philosophy of music
(diterbitkan E.G. White Estate, GC of SDA, Washington DC).
Saudaraku, nubuatan telah dipaparkan. Bukankah
dewasa ini nubuatan itu sedang digenapi? Bukankah musik
dalam perbaktian (dalam beberapa) gereja kita juga adalah
seperti musik yang digambarkan di atas? Nasehat telah
diberikan hamba Tuhan E.G. White.

S

audaraku yang baru saja mengetahui hal ini,
mari bersyukur kepada-Nya karena tuntunan-Nya
bagi kita untuk bermusik menyelamatkan kita dari
kutuk; untuk saudaraku yang sudah mengetahuinya tetapi
Tingkah laku seperti apa yang diperlihatkan pada
belum juga melaksana-kan musik yang berkenan kepada
pertemuan di Indiana dengan kegaduhan dan kebingungan
Tuhan, mari berdoa, jangan keraskan hati kita, mari
membuat mereka tidak mampu berpikir dengan benar. Tidak
lembutkan, sambut tuntunan Roh Suci yang benar, kita akan
ada dalam demonstrasi ini yang meyakinkan dunia bahwa
menemukan harta yang lama sudah diperuntukkan bagi kita,
kita memiliki kebenaran. Kegaduhan dan teriakan bukan
keindahan musik Surga yang dimainkan di dunia ini, karena
bukti dari penyucian juga bukan bukti kehadiran Roh
malaikat ikut bernyanyi bersama umat Tuhan yang setia
Kudus. Demonstrasimu yang liar itu hanya akan
memuji Allah dengan cara yang Ia kehendaki, yaitu kudus,
menimbulkan kejijikan pada pikiran yang belum percaya.
sebab Ia adalah kudus; Untuk saudaraku yang diberi tugas
untuk memimpin, berapa lama lagi kita harus berdiam diri
Lebih sedikit demonstrasi seperti itu, akan lebih baik
melihat umat Tuhan di lingkungan perbaktian gereja kita
untuk para pelaku dan orang-orang pada umumnya.
dibiarkan tidak tahu, tetap bingung, berjalan pada jalan yang
keliru dan tetap tidak mendapat berkat dari musik yang
mereka mainkan karena tidak
berkenan kepada-Nya? Sampaikan
da banyak gerakan seperti itu akan timbul pada saat amaran dan teguran dengan cara
yang Yesus lakukan, benar dan
ini, ketika pekerjaan Tuhan harus berdiri teguh,
menyembuhkan. Tiada seorang pun
di dunia ini yang dapat dijadikan
murni tidak dicampuradukkan dengan takhyul dan
pedoman bermusik kecuali Dia
dongeng. Kita perlu berjaga dengan membina
sendiri yang memberikan musik itu,
Allah Alam Semesta.

A

hubungan yang lebih dekat dengan Kristus agar kita
tidak dapat tertipu oleh tipuan Setan. Tuhan
menginginkan dalam perbaktian-Nya keteraturan dan
disiplin, bukan kegairahan dan kebingungan

Kita sekarang tidak mampu menggambarkan dengan tepat
apa yang akan terjadi dalam dunia kita di masa yang akan
datang, tetapi hal ini yang kita ketahui sekarang yaitu bahwa
saat ini adalah saat di mana kita harus berjaga dengan berdoa
karena hari besar Tuhan sudah dekat. Setan meningkatkan
kekuatannya. Kita perlu untuk berpikir dan merenung tentang
kebenaran Wahyu. Kegairahan tidak sejalan dengan
pertumbuhan dalam pengampunan, untuk kemurnian yang
benar dan roh yang disucikan. Allah memanggil umat-Nya
untuk berjalan dalam ketenangan dan kesucian yang
teguh. Mereka harus sangat berhati-hati tidak untuk salah
menyatakan dan menghina doktrin yang suci dari
kebenaran dengan penampilan yang aneh, dengan
kebingungan dan kehebohan. Dengan hal-hal ini, yang
belum percaya akan dituntun untuk memikirkan bahwa
umat Advent adalah fanatik.

Menyatakan bahwa musik yang
dunia mainkan saat ini, yang juga
kita
mainkan
adalah
tidak
bermasalah,
membuat
kita
menyatakan bahwa nubuatan yang
disampaikan melalui hamba Tuhan
E.G. White adalah bohong dan Dia yang mengutusnya juga
adalah seorang pembohong. Yakobus 4:4 “Hai kamu orangorang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa
persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?
Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia
menjadikan dirinya musuh Allah.” Kiranya Tuhan menerangi
hati kita. Amin. (Bersambung).

Prasangka seperti ini mencegah jiwa untuk menerima
pekabaran pada saat ini. Bilamana umat percaya berbicara
yang benar seperti yang Yesus lakukan, mereka akan
menerima yang suci, teduh, bukan badai kebingungan (disadur
bebas dari tulisan-tulisan E.G White “Music, its role, qualities
and influence” a compilation of materials assembled for the
Warta Advent On-line (WAO)
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PENDALAMAN

ALKITAB

Oleh Pdt. E. Gultom
~lanjutan~

WAHYU 13 dan
DANIEL 7, 12
Satu nubuatan yang sangat penting yang
diajarkan oleh para malaikat Laodikea
itu adalah tentang peristiwa yang segera
akan terjadi yang menimpa umat Tuhan
dan menimpa umat manusia di atas
dunia ini yang disebut di dalam Wahyu
13 yaitu tentang Binatang, Patung
Binatang dan Tanda Binatang. Kita
tidak dapat dengan jelas mengerti akan
hal itu kecuali dengan pertolongan
tulisan Roh Nubuat yang diilhamkan
secara khusus kepada jemaat Laodikea
Tanda Binatang yang dipaksakan oleh
persekongkolan antara ’binatang’ dan
’patung binatang’ harus sangat jelas
dimengerti oleh umat Tuhan. Dan untuk
itu para malaikat jemaat Laodikea itu
bertanggung jawab penuh. Karena jika
tanda binatang itu sudah dipaksakan
kepada umat manusia maka pada saat itu
umat Tuhan akan berdiri teguh dan
bersedia untuk mati sekalipun, karena
mereka sudah dipersiapkan untuk itu,
melalui pekabaran yang tegas dan keras
dari para pendeta yang telah diutus
membawakan pekabaran Elia dalam
kuasa dan roh Elia juga. Pada saat itu
mereka juga sudah dimeteraikan dan
dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus.
Daniel 7 dan 12 menubuatkan juga akan
peranan dari ’tanduk kecil’ dan
melengkapi nubuatan Wahyu 13 tentang
binatang dan patung binatang hingga 7
bela berakhir. Buku Amaran-amaran
Roh Nubuat sangat menolong untuk
mengerti nubuatan akhir zaman.
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Pekabaran

Pekabaran
Malaikat kepada

JEMAAT LAODIKEA
Matius 24:33. ”Demikian juga jika
kamu melihat semuanya ini, ketahuilah
bahwa waktunya sudah dekat, sudah di
ambang pintu.” Kristus memberikan
tanda-tanda hari kiamat agar kita dapat
pelajari dan dengan demikian kita tahu
bahwa kiamat sudah hampir tiba.
Di dalam firman-Nya rantai nubuatan
mengatakan kepada kita di mana kita
hari ini sedang berada dalam perjalanan
masa dan hal apa yang boleh kita
harapkan akan terjadi. Ed 178.
Di dalam nubuatan, masa yang akan
datang terbuka di hadapan kita dengan
jelas sebagaimana terbuka pula bagi
murid-murid
Kristus.
Kita patut
mempelajari tanda-tanda yang besar
yang menunjukkan kepada kita masa di
mana kita sedang hidup. OHC 340.
Sementara kita ada dekat dengan
penutupan sejarah dunia ini, nubuatannubuatan yang berhubungan erat dengan
masa kesudahan itu adalah pelajaranpelajaran yang harus kita pelajari secara
istmewa pula. COL 133.
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Saya melihat bahwa kuasa-kuasa di
dunia sedang diguncang dan peristiwaperistiwa pun datang secara ber-turutturut. EW 41
Peristiwa-peristiwa yang berhubungan
dengan penutupan pintu kasihan dengan
jelas dinyatakan. GC 594.
Orang Kristen mempunyai satu peta
yang menunjukkan tiap-tiap tanda pada
perjalanan menuju ke sorga dan kita
tidak patut menduga-duga akan sesuatu
apa pun. GC 598.
Masa kesukaran ada di depan dan kita
harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang
telah diberikan melalui Roh Nubuat. 8T
298.
The message God had given him to bear
was designed to startle them from their
lethargy and cause them to tremble
because ft their great wickedness. DA
103,104. (Pekabaran yang diberikan
Tuhan untuk disampaikan adalah
direncanakan
untuk
menyentakkan
mereka dari kemalasan dan membuat

mereka gemetar karena kejahatan yang
dilakukannya).
Tuhan menyatakan keadaan kita bahwa
pekabaran yang disampaikan kepada
umat Tuhan oleh para pendeta yang
Tuhan
sudah
panggil,
untuk
mengamarkan umat Tuhan, bukanlah
pekabaran damai dan sejahtera. 3T 252.
Para pendeta yang sudah dipanggil oleh
Tuhan saja yang akan diberikan kuasa
dalam khotbahnya untuk membuat orang
gemetar
dan
bertobat
untuk
menyediakan satu umat yang layak
menyambut Yesus datang pada hari
kiamat.
Isi pekabaran dari Elia modern itu
adalah tentang ”Hari murka Tuhan” dan
”Hari kedatangan Yesus yang kedua
kali”. Panggilan untuk mempersiapkan
diri untuk itu. Maka dibukakanlah dosadosa yang tersembunyi yang selama ini
tidak diperhatikan dan tidak diketahui
oleh umat Laodikea itu. Semua hal yang
dilalaikan,
semua
nasehat
yang
dilangkahi, harus dipulihkan dengan
tepat dan benar. Tidak ada satu pun yang
ditinggalkan. Dalam kuasa dan roh Elia
maka pekabaran itu membuat orang
gemetar dan berbalik kepada Tuhan
dengan segenap hatinya. Tentang
jaminan keberhasilan pekabaran itu
ditegaskan: Tuhan telah memberikan
waktu bagi pekabaran itu untuk
mewujudkan hasilnya, hati disucikan
dari dosa-dosa yang telah begitu lama
tertutup bagi Yesus. Pekabaran yang
menakutkan itu akan berhasil melakukan
tugasnya. 1T 186.
Terpujilah Tuhan Allah yang di sorga
karena Ia jugalah yang memberikan
kuasa dan kekuatan bagi umat-Nya
untuk melakukan semua perbuatan yang
benar setuju dengan kehendak-Nya.
Terpujilah Tuhan Juruselamat kita
karena Ia jugalah yang memberikan hati
yang baru menggantikan hati batu yang
keras, sehingga kita umat-Nya sedia
menyambut pekabaran Elia modern yang
disampaikan para pendeta dan pemimpin
jemaat untuk bersiap bertemu dengan
Kristus Yesus pada hari kedatangan-Nya
yang sudah dekat itu.
PANGGILAN UNTUK
MENGADAKAN PEMBARUAN
Kalau Yohanes Pembaptis sudah diutus
Tuhan untuk memulihkan semua perkara
kepada tempat dan
aturan
yang
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sebenarnya, maka Elia modernpun akan
melakukan hal yang sama. Matius 17:1.
Yesus menjawab, memang Elia akan
datang dan memulihkan segala sesuatu.
Pembaruan di semua bidang yang salah
yang tidak sesuai dengan petunjuk
Alkitab dan Roh Nubuat harus
dirombak. Tidak ada satu pun yang
dilangkahi atau diremehkan. Semua
nasehat dan petunjuk Alkitab dan Roh
Nubuat harus diperhatikan. Semua
kebenaran Tuhan tidak satu pun
dilangkahi. Sekaranglah waktu-nya!
It is designed to arouse the people of
God and lead to zealous repentance and
be fitted for the loud cry of the third
angel.
1T 186.
(Pekabaran itu
dimaksudkan
agar
umat
Tuhan
dibangunkan dari tidur rohaninya, dan
menuntun mereka kepada pertobatan
yang sesungguhnya, dengan demikian
mereka dipersiap-kan untuk menyerukan
seruan nyaring dari pekabaran tiga
malaikat itu).
Masa kesukaran ada di depan kita, maka
kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk
yang diberikan melalui Roh Nubuat.
8T 298.
Saya
telah
diperintahkan
untuk
mengatakan kepada gereja-gereja kita,
pelajarilah kesaksian-kesaksian Roh
Nubuat. Itu sudah dituliskan sebagai
nasehat dan menguatkan mereka yang
hidup pada akhir dunia ini. Bila umat
Allah tidak mempelajari pekabaran itu
yang sudah dikirimkan dari waktu ke
waktu,
mereka
berdosa
oleh
menolaknya. 1SM 48.
Sekarang para pendeta sudah memiliki
pekabaran Elia, tetapi belum memiliki
roh dan kuasa Elia dalam menyampaikan
pekabaran itu dengan tegas seperti
Yohanes Pembaptis pada zamannya.
Sebagai Elia-Elia modern, mereka
memerlu-kan kepenuhan Roh Kudus
seperti Elia dan Yohanes Pembaptis dan
Ellen White pada waktu yang lalu agar
berkuasa untuk menyampaikan pekabaran Elia.
SYARAT SUPAYA DIPENUHI
OLEH ROH KUDUS
Malaikat jemaat Laodikea bukan tidak
mempunyai kegiatan. Mereka giat dan
aktif serta sungguh-sungguh dalam
melakukan pekerjaan Tuhan. Namun
dengan motif yang salah, yaitu dengan
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dorongan kepentingan diri. Sebagaimana zaman dahulu demikian juga
sekarang, semua pekerjaan yang
dilakukan bagi Tuhan namun tidak
bersama dengan Tuhan, maka semuanya
menjadi tidak berkenan kepada-Nya. Itu
merupakan korban persembahan yang
cacat bagi-Nya.
Yesaya 1:11-13. Untuk apa itu
korbanmu yang banyak-banyak, firman
Tuhan. Aku sudah jemu akan korbankorban bakaran berupa domba jantan
dan akan lemak dari anak lembu
gemukan. Jangan lagi membawa
persembahanmu yang tidak sungguhsungguh sebab baunya adalah kejijikan
bagi-Ku.
Umat membawa korban yang banyak
akan tetapi motif dan dorongan yang ada
dalam hatinya tidak sungguh-sungguh
mengasihi akan Tuhan; tidak melakukan
dengan aturan yang sudah ditetapkan
oleh Tuhan; mereka tidak dalam
kebenaran Kristus akan tetapi dalam
kebenaran diri sendiri. Roma 12:2, 3.
Roh Suci sedang menunggu saluransaluran melalui siapa Ia akan bekerja.
Roh Allah akan dicurahkan atas sidang
segera sesudah bejana-bejana itu
disediakan untuk menerima-Nya. KH
330.
Bagaimana mempersiapkan bejana / alat
yang akan dipakai oleh Roh Kudus itu?
Bila semua orang sedia menerima, maka
semua akan dipenuhi dengan Roh Suci.
COL 419.
Marilah kita lihat bagaimana dahulu para
murid
Kristus
disediakan
untuk
menerima kecurahan Roh Kudus pada
hari Pentakosta sebagaimana yang
terdapat di dalam buku Acts of the
Apostles, 35-37, 48.
1. Mereka menjauhkan segala perbedaan
dan segala keinginan untuk menjadi
yang tertinggi; mereka datang dekat
satu sama lain dalam kasih persaudaraan.
2. Mereka rajin berkumpul dan memuji
Tuhan serta belajar firman-Nya.
3. Mereka mengakui akan kelemahan
iman mereka dan merendahkan hati
dalam pertobatan yang sejati.
4. Mereka semakin menghampiri akan
hadirat Allah.
5. Mereka dibebani dengan satu beban
yaitu keselamatan jiwa-jiwa.
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6. Mereka
sangat
rindu
untuk
memperoleh
kesanggupan
menyampaikan kabar selamat itu
kepada orang-orang.
7. Satu-satunya hasrat mereka adalah
menyatakan keserupaan tabiat dengan
tabiat
Kristus dan
meluaskan
kerajaan-Nya.
Saya melihat bahwa tidak ada satu orang
pun yang menerima penyegaran itu
sebelum
mereka
memperoleh
kemenangan atas setiap dosa, atas
kesombongan, sifat mementingkan diri,
cinta dunia, atas setiap perkataan dan
perbuatan yang salah. EW 71.
Menjadi tanggung jawab kita sendiri
untuk
memperbaiki
kekurangankekurang-an
tabiat
kita
untuk
menyucikan kaabah jiwa dari setiap
kenajisan. Barulah Hujan Akhir akan
turun ke atas kita sama seperti Hujan
Awal turun ke atas murid-murid pada
hari Pentakosta itu. 5T 214.
Mereka yang menang dalam segala segi
dan menahan setiap ujian dan menang
apa pun harga yang sudah dibayar, telah
mengindahkan nasehat dari Saksi Yang
Setia itu dan mereka akan menerima
Hujan Akhir dan dengan demikian layak
untuk diobahkan. 1T 187, 188.
PENOLONG UNTUK
MENGOREKSI DIRI
Roh Suci akan menunjukkan kepada
mereka kekurangan-kekurangan tabiat
dan kepada semua orang yang mencari
pertolongan-Nya, akan diberikan kuasa
untuk
memperbaiki
kekeliruankekeliruan mereka. PP 633.
Roh Suci akan memberikan kepada kita
kemauan untuk menurut segala tuntutanNya. DA 189.
Roh Suci yang diterima dalam jiwa akan
menghidupkan semua kuasa pikiran
dengan teratur, pemandangan makin
tajam, pertimbangan makin seksama,
makin kuat dan makin tetap, mengerti
dan menggenapi segala kehendak Allah.
DA 672.
Allah dapat mengajar engkau lebih
banyak pada waktu engkau bersama
dengan Roh Kudus sekalipun hanya
sesaat daripada engkau dapat belajar dari
orang besar mana pun di dunia ini. TM
119. Sebab Roh Suci adalah guru yang
terbesar di dunia ini. KH 195.
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Dia yang dianugerahi Roh Suci,
mempunyai kemampuan yang besar dari
hati dan pikiran, dengan kekuatan
kemauan dan maksud yang tidak dapat
dikalahkan. TM 176.

dibanding dengan Israel dulu dalam hal
meninggalkan
Allah
karena
penyembahan berhala. Banyak berhala
yang disembah oleh mereka yang justru
mengaku
memelihara
Sabat).
(Bersambung).

MENGAPA ROH KUDUS TIDAK
BEKERJA SEMAKSIMAL
MUNGKIN?
1Tessalonika 5:19.
damkan Roh.

Janganlah

pa-

Roh Kudus yang disebut dalam bahasa
Grika
”dunamos”
adalah
suatu
gambaran bahwa Ia mempunyai kuasa
api membuat semangat yang tinggi yang
sering
diterjemahkan
dinamit=alat
peledak. Jangan padamkan api Roh
Kudus yang membakar semangat
kerohanianmu, yang memberikan kuasa
dan tenaga dalam melakukan kehendak
Tuhan dan api yang menghanguskan
dosa dan kejahatan dalam hati dan
pikiran kita. Seringkali api itu kita
padamkan dengan mengambil air dan
menyiram-Nya. Tadinya apinya sudah
besar tetapi karena ada air maka apinya
mulai padam.

PDT. E. GULTOM
SEKRETARIS KEPENDETAAN
UNI INDONESIA KAWASAN BARAT

Yang menjadi pertanyaan adalah: Apa
saja yang kita lakukan yang merupakan
Air yang memadamkan Api Roh Kudus
dalam jiwa kita para pekerja-pekerja
Allah ini?
Di sini kita mengenal ada 6 jenis P yang
sering
merupakan
Air
yang
memadamkan Api Roh Kudus itu. Atau
kalau tidak, 6P itu dapat menjadi berhala
bagi banyak orang. Dan karena berhala
modern
ini,
disembah
membuat
kerohanian menjadi suam, tidak panas
dan tidak dingin atau menjadi sama
seperti zaman Israel di mana Elia diutus
Tuhan untuk mengadakan pembaruan
rohani dari bangsa itu yang sedang
berjalan timpang, karena menyembah
berhala
sementara
mereka
juga
menyembah Tuhan. 1Raja-raja 18:21.
(Catatan: 6 jenis P akan diuraikan pada
WAO edisi mendatang).
Penyembahan kepada berhala modern
sekarang ini jauh lebih berbahaya
daripada zaman Israel dahulu. Roh
Nubuat berkata: ”Modern Israel are in
greater danger of forgetting God and led
into idolatry than His ancient people.
Many idols are worshipped even by
professed
Sabbath
keepers.”
1T 609. (Israel modern sekarang ini,
berada di dalam bahaya yang lebih besar
22 Juli 2005
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TERJEMAHAN ROH NUBUAT dan BIBLE COMMENTARY
Diterjemahkan bebas oleh Dr. Samuel Simorangkir

Sign of the Times
September 29, 1887
Kita harus mengadakan kemajuan
dalam pembanguan tabiat setiap
hari. Bilamana kita mencoba untuk
memisahkan kita dari keinginan
daging kita, ini kelihatannya bahwa
kita sedang merobek diri kita
menjadi potongan kecil; tetapi ini adalah pekerjaan sesungguhnya
yang kita harus lakukan jika kita mau bertumbuh menjadi manusia
seutuhnya di dalam Kristus Yesus, jika kita mau menjadi kaabah
yang cocok bagi tempat tinggal Roh Kudus.

B

ukanlah keinginan Allah bahwa kita tetap berada di
dalam kebodohan dan kegelapan. Dia mau agar kita
mengenakan pakaian perang dan memerangi dosa dan
cinta diri dengan berani. Dan setelah kita benar-benar
bertobat dari dosa kita, dan melakukan semua yang kita dapat
lakukan untuk mengatasinya, Dia mau kita menunjukkan suatu
kepercayaan keras dalam perbuatan baik oleh seorang Juruselamat
yang disalibkan dan yang bangkit.
Jika kita mengadakan penyerahan sepenuhnya kepada-Nya,
meninggalkan dosa, nafsu keinginan dan kesombongan, dan
bergantung kepada Kristus dan perbuatan baik-Nya, Dia akan
memenuhi segala yang Dia janjikan kepada kita. Dia berkata bahwa
Dia akan memberikan secara cuma-cuma kepada semua yang
meminta kepada-Nya.
Setan mau supaya malaikat jahatnya mengelilingi kita; dan
walaupun mereka tidak dapat membaca pikiran manusia, mereka
secara seksama mengamati kata-kata dan perbuatan manusia. Setan
memanfaatkan kelemahan dan kerusakan tabiat yang terungkap,
dan menekankan pencobaanya di mana ada daya tahan yang kurang
atau lemah. dia membuat usulan-usulan yang jahat, dan
meng’ilhami
pikiran-pikiran duniawi, mengetahui bahwa dia
dapat membawa jiwa kedalam penghukuman dan perbudakan dosa.
Bagi orang yang mementingkan diri, duniawi, serakah, sombong,
mencari-cari kesalahan – bagi semua yang mengharapkan
kesalahan-kesalahan dan cacat tabiat – setan memberikan
kegemaran akan diri sendiri, dan memulai jiwa-jiwa di atas jalur
yang bertentangan dengan Alkitab, tetapi yang mana dia membuat
semua itu kelihatan menarik.
Bagi tiap tingkatan pencobaan ada satu pemulihan. Kita tidak
dibiarkan sendiri berperang melawan diri dan keinginan daging
dengan kekuatan diri sendiri. Yesus adalah seorang penolong yang
berkuasa, seorang penopang yang tidak pernah gagal. Pengikutpengikut-Nya harus mengembangkan tabiat–tabiat yang sama
dengan cara memperkuat dan memperbaiki sifat-sifat yang lemah.
Mereka harus menjadi serupa dengan Kristus dalam watak, murni
dan suci dalam hidup. Tak seorang pun dapat melakukan ini dengan
kekuatannya sendiri, tetapi Yesus Kristus sanggup memberikan
anugerah setiap hari yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan
ini. Tidak perlu seorang pun gagal atau berkecil hati bilamana
persediaan anugerah yang demikian banyak telah diberikan bagi
kita semua.
-Review and Herald. April 8, 1984

BIBLE COMMENTARY

Roma 8:3
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Apa yang hukum tidak dapat lakukan. Secara harfiah, “hal
yang tidak mungkin tentang hukum.” Aritikel ini juga hadir dengan
“hukum” di dalam bahasa Grika (2:12). Susunan Grika adalah sulit
dan telah banyak didiskusikan akan tetapi pengertian Paulus akan
ayat ini kelihatannya cukup jelas. Allah telah memenuhi apa yang
hukum tidak sanggup untuk lakukan. Dia telah mengutuki dosa, dan
dengan demikian adalah mungkin bagi orang Kristen untuk
mengalahkan kekuatan dosa dan hidup dalam kemenangan dalam
Kristus.
Lemah di dalam daging. Penyebab kegagalan ini telah
diterangkan di dalam pasal 7:14-25. Hukum dapat menunjukkan jalan
yang benar, tetapi hukum itu sendiri tidak dapat menyanggupkan
orang yang jatuh dan lemah itu untuk berjalan di dalam hukum
tersebut. (sifatnya hanya untuk menunjukkan). Paulus terus
mempertahankan hukum (7:7, 10, 13, 14), yang mana kelemahan
nyata bukanlah berasal dari kerusakan bawaan oleh hukum itu sendiri
melainkan dari ketidakmampuan sifat alami manusia, yang dirusak
dan dilemahkan oleh dosa. Bukanlah fungsi hukum untuk memaafkan
dan memulihkan penurutan. Hukum hanya dapat mengungkapkan
pelanggaran dan kebenaran dan memerintahkan penurutan. (chs.
3:20; 7:7). Oleh sebab itu, hukum Allah tidak dapat dipersalahkan
atau direndahkan karena tidak mencapai hasil yang belum pernah
direncanakan. Kegagalan kita memerankan penurutan yang sempurna
itu harus dipersalahkan pada diri kita sendiri.
Anak-Nya sendiri. Kata “own” menekankan hubungan dekat
antara ayah dan anak (see v. 32).. Di dalam Kolose 1:13 Kristus
digambarkan sebagai “anak kekasih”, secara harfiah “Anak kekasihNya.” Kadang-kadang ada kecenderungan menghargakan lebih besar
kasih dan pengorbanan diri kepada Kristus dibanding kepada Allah
Bapa. Adalah baik untuk mengingat bahwa karena Allah begitu kasih
akan dunia ini sehingga diberikan anak-Nya yang tunggal (Yoh. 3:16;
1 Yoh. 4:9) supaya untuk menyelamatkan manusia yang jatuh, Dia
mengorbankan diri-Nya sendiri melalui Anak-Nya. (Lihat 2 Kor.
5:19; cf. DA 762). Kristus datang untuk menyatakan kasih Bapa-Nya
yang tak terhingga (Yoh. 14:9; cf. Mat. 5:43–48).
Daging yang berdosa. Anak Allah datang ke dunia dengan keAllahan-Nya diselubungi alam kemanusiaan, supaya Dia dapat
menggapai bangsa yang jatuh dalam dosa serta bersekutu dengan kita
di dalam keadaan kita yang berdosa dan lemah. Seandainya Dia
datang berjubahkan kemuliaan surga-Nya, kita tidak dapat kemuliaan
akan kehadiran-Nya (Lihat PP 330). Oleh karena iu, di dalam kasihNya yang besar dan rencana Ilahi-Nya untuk menyelamatkan
manusia, Yesus tidak menghitung persamaan-Nya dengan Allah,
tetapi mengosongkan diri-Nya sendiri, mengambil wujud seorang
hamba, lahir dalam wujud manusia. (Filipi. 2:6, 7, RSV; Lih. DA 22,
23). Lih. Vol. V, pp. 917, 918.
Adalah maksud Kristus untuk mengambil bentuk
kemanusiaan kita untuk menunjukkan kepada manusia dan seluruh
dunia bahwa dosa dan setan bisa saja berhasil ditolak dan bahwa
penurutan akan kehendak Allah bisa saja dibuat oleh umat manusia
dalam hidup ini (lih. AA 531; DA 761, 762). Sejak kejatuhan Adam,
setan menunjukkan dosa manusia sebagai bukti bahwa hukum Allah
tidak benar dan tidak mungkin untuk diikuti. Kemudian Kristus
datang untuk menebus kegagalan Adam. Dia dibuat seperti kepada
saudaranya dalam segala hal.
Dia menderita dan dicobai sama seperti halnya dengan kita,
tetapi Dia tidak melakukan dosa (lih. Ibr. 2:17, 18; 4:15). Untuk
melihat sifat alami Yesus sehubungan dengan pencobaan dan dosa
silahkan lihat di Mat. 4:1; 26:38, 41; Ibr. 2:17; 4:15; Lihat Catatan
Tambahan di Yohanes 1.
-DR. SAMUEL SIMORANGKIR
REDAKSI WAO, JAKARTA
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GEDUNG GEREJA ADVENT TERTUA - 1935
DAN KEBAKTIAN KEBANGUNAN ROHANI - 2005
Oleh Reinhold Kesaulya, Pendeta Pensiunan
Gedung Gereja MAHK di jalan Diponegoro Ambon
merupakan gedung gereja Advent tertua di Daerah Maluku.
Gedung gereja ini didirikan pada tahun 1935 dan telah
mengalami situasi peperangan pada Perang Dunia II (PD II)
tahun 1942, perang RMS tahun 1950, dan kerusuhan 1999.
Dengan pertolongan pemeliharan Tuhan sajalah maka
gedung gereja tersebut sampai saat ini secara fisik tetap
berdiri dengan megahnya dan secara rohani menjadi mercu
suar Kebenaran Injil Yesus Kristus. Pada PD II dan Perang
Republik Maluku Selatan (RMS), semua gedung gereja
organisasi lainnya hancur dan hangus terbakar, bahkan kota
Ambon boleh dikatakan dibuat rata dengan tanah. Setelah
perang selesai, Gereja Advent digunakan gereja-gereja lain
untuk berbakti sambil menunggu pembangunan gedung
gereja mereka. Terbukti bahwa mimbar dan beberapa lemari
di gereja ini disumbangkan oleh Gereja Katholik pasca PD
II. Sebagai induk, gereja ini telah mengembangkan diri
sehingga telah diorganisasikan beberapa gereja dan cabang
sebagai berikut: GMAHK Batu Gantung, GMAHK
Latuhalat, Cabang Amahusu dan GMAHK Mangga Dua.
Di gedung gereja inilah KKR pertama Yayasan Kornelius
(YK) paskah kerusuhan diadakan untuk Kota Ambon dan
sekitarnya. Setelah selesai dengan KKR di Halong (yang
berjarak sekitar 15 km dari kota Ambon) pada Sabat 25 Juni
2005, besoknya Minggu 26 Juni KKR di kota Ambon yang
melibatkan jemaat-jemaat Ambon Pusat, Batu Gantung,
Mangga Dua, dan Latuhalat dimulai. Pembicara tunggal dua
Warta Advent On-line (WAO)

KKR berturut-turut selama 17 malam adalah penulis sendiri.
Panitia yang terdiri atas sebagian besar tenaga-tenaga muda
merupakan aset ampuh bagi kelancaran pelaksanaan KKR
tersebut. Dengan funds dan forces dari jemaat-jemaat di atas
ditambah bantuan dari Yayasan Kornelius gedung gereja
dihias, bangsal extra didirikan di samping gereja, peralatan
listrik dan pengeras suara disiapkan, surat ijin diurus dan
undangan-undangan disebarkan. Yang teramat penting di sini
ialah doa berantai sudah diatur tiga minggu sebelumnya
dengan membagi jadwal doa bagi seluruh anggota majelis,
panitia dan pendeta. Pembicara sendiri mendapat jadwal untuk
berdoa setiap jam tiga siang.
Bila KKR di Halong dimulai jam 18:30 maka di Ambon acara
dimulai tepat jam 19:00. Gedung gereja yang berkapasitas 500
tempat duduk ditambah bangsal dengan kapasitas 200 tempat
duduk, penuh sesak. Tamu yang hadir setiap malam sebanyak
300-an. Acara Kesehatan, Rumah tangga dan Doktrin
dibawakan setiap malam oleh Pembicara diselingi lagu pujian
dari suara-suara merdu anggota jemaat bahkan dari tamu-tamu
yang hadir. Sebagaimana yang biasa dilaksanakan oleh tim
Yayasan Kornelius bahwa KKR dimulai dengan lagu-lagu
pendahuluan berupa lagu umum yang dikenal dan diketahui
bahkan sering dinyanyikan oleh umat dari Gereja-gereja
tetangga. Dengan demikian para tamu yang hadir tidak pernah
merasa aneh atau kesepian karena lagu merekalah yang kita
nyanyikan sedangkan doktrin Alkitablah yang mereka
dengarkan dan pelajari. Tidak heran setiap malam group

22 Juli 2005

14

nyanyi dari Gereja Protestan Maluku (GPM), Pentakosta dan
Bethania turut menyumbang kidung rohani yang merdu
melalui suara-suara khas penyanyi-penyanyi Ambon
maniseeee.
Dalam setiap KKR yang kami adakan dan sebagai
pembicara, kami tidak pernah menyebutkan nama suatu
organisasi gereja atau doktrin suatu agama pun.
Namun dengan jelas, tegas dan Alkitabiah
pembahasan demi pembahasan dibawakan
dengan penyerahan atas bimbingan kuasa Tuhan
saja. Ketika perubahan Sabat dan baptisan
dibahas dan bukti-bukti dari Alkitab dan sejarah
dikemukakan, para pengunjung mengakui hal
tersebut. Tidak ada yang dipersalahkan,
dipermalukan atau disinggung perasaannya.
Bahkan ketika topik makanan dibahas, mereka akui
bahwa hanya ada tiga jenis makanan (yaitu sebelum
dosa, setelah dosa dan setelah air bah) bahkan ketika
mereka tanyakan kepada pendetanya juga mengenai
Sabat dan baptisan, pendeta mereka mengakui bahwa
Advent itu benar karena berlandaskan Alkitab.
Sabat tanggal 2 Juni diadakan baptisan kepada 22 jiwa di kolam
baptisan gereja MAHK Ambon Kota. Pertemuan pada Sabat itu
melambangkan suatu pertemuan penuh sukacita. Setelah selesai
baptisan, Alkitab dibagikan dan penerimaan anggota baru oleh
jemaat-jemaat maka makan bersama diadakan di gedung
SD/SLTP Ambon. Sabat sore diadakan konser lagu-lagu rohani
di mana para penyanyi dari Yayasan Kornelius, jemaat-jemaat,
VG, Quartet, Trio, Duet dan solo bahkan oleh para Ketua
jemaat memuji Tuhan dengan suara yang gemetar
merdu. Tuhan telah memberkati umat dan
pekerjaan-Nya di pulau Ambon. Dari
keseluruhan lima (5) KKR oleh kerja
sama Yayasan Kornelius dan Daerah
yang diadakan di Daerah Maluku
(Masohi, Saparua, Piru, Halong
dan Ambon) serentak pasca
kerusuhan telah dimenangkan
oleh Roh Kudus dan dibaptis
menjadi anggota GMAHK
sebanyak 89 jiwa.

T

erima kasih atas kerja
sama, dedikasi dan doa semua pihak teristimewa kepada
Tim Redaksi WAO yang dengan rela menyisihkan waktu
dan tempat bagi penulisan laporan KKR Yayasan Kornelius yang
dijalankan di Maluku. Tuhan kiranya memberkati kita semua
untuk menjadi mitra-Nya dalam memenangkan jiwa-jiwa bagi
Kerajaan Surga.
Warta Advent On-line (WAO)
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Pengantar: Dr. J.A. Karwur, Pembantu Rektor I Bidang
Akademis Unklab sempat mampir di New Jersey setelah
mengikuti rapat akbar GC Session ke-58 di St. Louis, Missouri,
USA. Dr. Karwur yang didampingi sang isteri Ibu Altje Karwur,
dosen Unklab telah melayani jemaat First Indonesian SDA
Church of Allegheny East Conference, South Plainfield, New
Jersey pada Sabat (16/7). Selain berkhotbah dengan topik,
“Peace,” Dr. J.A. Karwur (JAK) juga berkenan diwawancarai
oleh Frederik J. Wantah (FJW) dari WAO. Ikutilah wawancara
singkat di bawah ini.

Diploma II (D2) untuk Fakultas Ekonomi, Akademi Sekretari Klabat
dan Fakultas Keguruan & Ilmu Pemdidikan.

Latar Belakang: Universitas Klabat (Unklab), Airmadidi,
Manado, Sulawesi Utara, Indonesia didirikan pada tahun 1965
semula bernama Perguruan Tinggi Klabat (PTK) lalu berubah
menjadi Sekolah Tinggi Klabat (STK) sebelum menjadi Unklab.
Unklab adalah perguruan tinggi swasta yang didirikan, dibina dan
diawasi oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Uni
Kawasan Timur Indonesia melalui Yayasan Universitas Klabat,
saat ini dipimpin oleh Dr. S.J. Laoh selaku Rektor Unklab.
Program yang ditawarkan Unklab antara lain: 1) Program Strata I
(S-1) untuk Fakultas Ekonomi, Fakultas Filsafat, Fakultas
Keguruan & Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, dan Fakultas
Ilmu Komputer. 2) Program Diploma IV (D4/BSSc) untuk
Akademi Sekretari Klabat. 3). Program Diploma III (D3) untuk
Fakultas Ekonomi dan Akademi Sekretari Klabat. 4). Program

WAWANCARA DENGAN PUREK-I UNKLAB
FJW: Berapakah jumlah mahasiswa
Unklab saat ini?
JAK:
Untuk tahun kuliah 2004 jumlah
mahasiswa yang terdaftar di atas 1600.
FJW: Melihat perkembangan akhir ini,
apakah Unklab mempunyai rencana untuk
membuka jurusan yang baru?
JAK:
Direncanakan untuk tahun depan
(2006) Unklab akan membuka jurusan
keperawatan (nursing) dengan gelar Sarjana
Keperawatan S-1 (4 tahun).
Dengan
demikian bisa bersaing di pangsa pasar
dalam negeri maupun di luar negeri. Selain
itu Unklab berencana dua tahun depan
(2007) akan membuka gelar Master di
bidang Business dan Bahasa Inggris.
FJW: Bagaimanakah
Unklab
menghadapi persaingan yang ada di Manado
khususnya?
JAK:
Di era globalisasi persaingan
cukup ketat. Unklab memiliki saingan baik
dari perguruan tinggi swasta maupun
pemerintah. Namun, untuk perguruan tinggi
swasta di kawasan Timur, Unklab masih
leading. Hal ini sesuai dengan penilaian
yang diberikan oleh Kopertis (badan yang
memantau dan mengawasi perguruan tinggi
swasta - redaksi). Dalam laporan terakhir
saat pertemuan rektor seluruh perguruan
tinggi swasta, Unklab semakin menonjol
dengan penilaian rata-rata A. Perguruan
tinggi yang lain ada yang mendapat penilaian
rata-rata C. Puji Tuhan! Hal ini bukan oleh
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kuat atau gagah tapi karena pimpinan Tuhan
maka Unklab semakin eksis.
FJW: Bagaimanakah dengan sarana
bangunan, apakah sudah memadai?
JAK:
Direncanakan
Unklab
akan
menambah ruangan perpustakaan (Unklab
pernah meraih piala perpustakaan perguruan
tinggi swasta terbaik se-Sulawesi Utara pada
tahun 1988 - redaksi).
FJW: Apakah Unklab masih mengikuti
ujian negara?
JAK:
Sekarang status Unklab sudah
disamakan oleh pemerintah, jadi ijazah
sudah diakui. Setiap semester selalu dinilai
oleh pemerintah, kalau tidak memenuhi
standar bisa ditutup. Ada perguruan tinggi
yang ditutup karena tidak memenuhi standar
yang ditentukan oleh pemerintah.
FJW: Apakah ada kendala atau
hambatan dalam bidang akademis?
JAK:
Mungkin kendala yang dihadapi
Unklab ialah masih adanya sebagian dosen
yang belum cukup dianggap qualified,
sehingga
perlu ditingkatkan
secara
professional kemampuan mereka.
FJW: Bagaimana
dengan
mahasiswanya?
JAK:
Kendala yang dihadapi Unklab
bahwa sebagian mahasiswa tinggal di luar
asrama, boleh dikatakan sekitar 50% yang
tinggal di luar asrama.

22 Juli 2005

D

emikianlah wawancara singkat
dengan Dr. J.A. Karwur, semoga
Unklab semakin maju di kemudian
hari dan boleh menjadi sarana pendidikan
yang ampuh dalam membantu misi
pekerjaaan Tuhan khususnya maupun
pelayanan masyarakat umumnya. Menurut
Dr. Karwur yang juga disebut Pdt. Karwur
bahwa di Unklab kini setiap Sabat memiliki
tiga kelompok ibadah yakni: Gereja Pioneer,
Cafetaria, dan Unklab International Church.
Pdt. Karwur sendiri yang pernah menjabat
direktur dari salah satu English Conversation
School milik Uni Kawasan Timur Indonesia
adalah
selaku
koordinator
Unklab
International Church yang berbahasa Inggris.
Beliau tak lupa berpesan bila Anda ingin ke
kampus Unklab jangan lupa berbakti di
Unklab International Church.
-FREDERIK J. WANTAH
REDAKSI WAO, USA
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