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Triwulan ini kami menampilkan Divisi Asia—
Pasifik Selatan, yang mengawasi pekerjaan 
Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di 14 negara: 
Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, 
Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, 
Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, dan 
Vietnam, serta Pakistan.

Wilayah ini adalah rumah bagi 1,1 miliar orang, 
termasuk 1,7 juta orang Advent. Itu adalah rasio satu 
orang Advent untuk setiap 636 orang.

Empat proyek Sabat Ketiga Belas triwulan ini 
berada di empat negara: Pakistan, Laos, Vietnam, 
dan Timor Leste. Lihat bilah sisi untuk informasi 
lebih lanjut.

Jika Anda ingin membuat kelas Sekolah 
Sabat Anda menjadi hidup pada triwulan ini, 
kami menawarkan foto dan materi lainnya untuk 
menemani setiap kisah misi. Informasi lebih lanjut 
disediakan di sidebar dengan setiap cerita. Untuk 
foto pemandangan dari negara-negara unggulan, 
coba bank foto gratis seperti pixabay.com dan 
unsplash.com.

Selain itu, Anda dapat mengunduh PDF 
fakta dan kegiatan dari Divisi Asia Pasifik Selatan 
di bit.ly/ssd-2022. Ikuti kami di facebook.com/
missionquarterlies.

Anda dapat mengunduh Berita Misi Dewasa 
versi PDF di bit.ly/adultmission dan Berita Misi Anak 
di bit.ly/childrensmission. Video Mission Spotlight 
tersedia di bit.ly/missionspotlight. Gambar misi 
yang dapat dicetak, yang dapat diwarnai oleh anak-
anak, dapat diunduh di bit.ly/bank-coloring-page.

Jika saya dapat membantu, hubungi saya di 
mcchesneya@gc.adventist.org.

Terima kasih telah mendorong orang lain untuk 
berpikiran misi!

  Andrew McChesney
           Editor
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Kesempatan
Persembahan Sabat Ketiga Belas Triwulan Ini akan Membantu untuk 
Membuka:

 ÂPusat Kesehatan di Pakistan Utara

 ÂSekolah Dasar di Luang Namtha, Laos

 ÂPusat Pembelajaran Anak-Anak di Long Thanh, Vietnam

 ÂAsrama Siswa di Timor Leste Adventist International School di Dili 

Timor Leste
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Thip adalah seorang gadis 
cantik dengan rambut hitam 
panjang di Laos. Dia tidak 

mengenal Yesus dan dia tidak 
peduli.

Di sekolah, dia berteman 
dengan seorang gadis yang sering 
berbicara tentang Yesus. Gadis itu 
adalah seorang anggota Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh.

“Yesus menciptakan segala 
sesuatu, termasuk kamu,” kata gadis 
itu. “Dia tinggal di surga.”

Thip tidak begitu mengerti 
apa yang dikatakan temannya. 
Dia menghormati patung batu di 
sebuah kuil dan dia tidak tertarik 
untuk mendengar tentang Yesus.

Kemudian Thip jatuh sakit. 
Itu adalah penyakit yang aneh. 

Semuanya baik-baik saja di 
siang hari, tetapi ketika matahari 
terbenam dan langit menjadi 
gelap, dia mulai menyakiti dirinya 
sendiri. Dia memukul dirinya sendiri 
dengan tangannya sepanjang 
malam. Dia tidak berhenti sampai 
matahari terbit di pagi hari. 
Kemudian dia bersikap seperti 
biasa.

Ayah dan ibu khawatir. Thip 
tidak tidur di malam hari, dan 
dia memiliki luka dan memar 
di sekujur tubuhnya. Mereka 
membawanya ke dukun, tetapi 
dia tidak bisa berbuat apa-apa. 
Mereka membawanya ke peramal, 
tapi dia juga tidak bisa membantu. 
Thip mengunjungi banyak dukun 
dan peramal, tetapi tidak ada 
yang bisa menyembuhkannya. 
Ayah dan ibu menghabiskan 
banyak uang, menjual mobil dan 
barang berharga lainnya, tetapi 
Thip semakin memburuk. Ketika 
matahari terbenam dan langit 

1  Januari | Laos
Thip

Botak dan Takut
Sabat 1
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menjadi gelap, dia memukul 
dirinya sendiri sepanjang malam. 
Ketika matahari terbit di pagi hari, 
dia kembali normal.

Ayah dan ibu memutuskan 
bahwa satu-satunya harapan 
mereka adalah patung batu di kuil. 
Mereka mencukur rambut Thip 
dan meninggalkannya di kuil. Thip 
botak dan ketakutan. Dia bekerja 
keras untuk menghafal ajaran 
patung batu, berharap itu akan 
menyelamatkannya. Tetapi tidak 
ada yang berubah.

Suatu hari, Thip teringat 
temannya yang bercerita tentang 
Yesus. Dia mengirim pesan teks 
ke temannya tentang situasinya 
yang menyedihkan. Teman 
itu menulis sebuah doa dan 
mengirimkannya kembali. Thip 
tidak pernah berdoa kepada Yesus. 
Tetapi ketika dia membaca teks 
doa, dia mengumpulkan semua 
keberaniannya dan berdoa untuk 
pertama kalinya dalam hidupnya. 
Saat itu sudah sore. Matahari mulai 
terbenam, dan langit mulai gelap.

“Tolong aku, Yesus,”  Thip 
memohon. “Tolong datang ke 
dalam hidupku dan selamatkan 
aku.”

Malam itu, ketika matahari 
terbenam dan langit menjadi 
gelap, Thip tidak memukul dirinya 
sendiri. Dia tidur untuk pertama 

Tips Cerita
 ÂTemukan Laos di peta.
 ÂThip (nama samaran) 
membawa Alkitab.
 ÂUnduh foto di Facebook: bit.
ly/fb-mq.
 ÂUnduh Postingan Misi dan 
Fakta Singkat dari Divisi Asia-
Pasifik Utara: bit.ly/ssd-2022.
 ÂKisah misi ini menggambarkan 
komponen-komponen berikut 
dari rencana strategis Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh 
“I Will Go”: Tujuan Misi No. 
1, “Untuk menghidupkan 
kembali konsep misi di seluruh 
dunia dan pengorbanan 
untuk misi sebagai cara hidup 
yang melibatkan tidak hanya 
pendeta tetapi setiap anggota 
gereja, tua dan muda, dalam 
sukacita bersaksi bagi Kristus 
dan menjadikan murid”; 
Pertumbuhan Rohani Tujuan 
No. 5, “Memuridkan individu 
dan keluarga ke dalam 
kehidupan yang dipenuhi 
roh”; Pertumbuhan Rohani 
Tujuan No. 6, “Meningkatkan 
aksesi, retensi, reklamasi, 
dan partisipasi anak, remaja, 
dan dewasa muda”; dan 
Pertumbuhan Rohani Tujuan 
No. 7, “Untuk membantu 
kaum muda dan dewasa 
muda menempatkan Allah 
sebagai yang pertama dan 
memberikan contoh 
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kalinya dalam beberapa bulan. 
Ketika matahari terbit di pagi hari, 
dia bangun dengan perasaan seperti 
orang baru. Dia tidak pernah lagi 
mendapat masalah dari roh jahat.

Ayah dan ibu kagum dengan 
kesembuhan Thip, dan mereka 
bertanya apa yang terjadi. Dia 
memberi tahu mereka tentang Yesus. 
Ayah dan ibu memanggil seorang 

pendeta Advent dan memintanya 
untuk mengajar Thip lebih banyak 
tentang Yesus. Thip senang. Sekarang 
dia ingin tahu lebih banyak tentang 
Yesus.

Belum lama ini, Thip memberikan 
hatinya kepada Yesus dan dibaptis. 
Dia tahu Yesus telah membuatnya 
cantik luar dan dalam. Yesus telah 
memberinya hati yang baru, dan dia 
ingin hidup bersama-Nya selamanya. 


Bagian dari Persembahan 
Sabat Ketiga Belas triwulan ini akan 
membantu membuka sekolah di 
Laos di mana lebih banyak anak 
dapat belajar tentang Yesus yang 
menciptakan segala sesuatu, 
termasuk anak-anak. Terima kasih 
telah merencanakan Persembahan 
Sabat Ketiga Belas dengan murah 
hati.

Oleh Andrew McChesney
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Stasiun misi Advent pertama dibuka oleh Richard C. 
Hall dan keluarganya pada tahun 1957 di Nam Tha, di 
salah satu provinsi barat laut. Sayangnya, pada tahun 
1962 semua personel misi dievakuasi dari Laos karena 
perang. Tak lama setelah misionaris pergi, pasukan militer 
menyerbu Nam Tha, dan gedung misi dihancurkan. Pada 
tahun 1975, karena kemajuan Komunis di Asia Tenggara, 
semua kontak Advent dengan Laos terputus sampai tahun 
1984, ketika perbatasan dengan Thailand dibuka kembali. 
Dua gereja masih beribadah.

pandangan dunia yang 
alkitabiah.” Pembangunan 
sekolah akan membantu 
memenuhi Tujuan Misi 
No. 4, “Untuk memperkuat 
lembaga-lembaga Advent 
dalam menegakkan kebebasan, 
kesehatan holistik, dan harapan 
melalui Yesus, dan memulihkan 
citra Allah kepada orang-orang.” 
Pelajari lebih lanjut tentang 
rencana strategis di IWillGo2020.
org.
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S teps to Christ masuk rumah 
sakit. Tidak, buku itu tidak 
sakit. Alasan mengapa 

Steps to Christ masuk rumah sakit 
adalah untuk menyelamatkan 
orang.

Semua orang yang pergi ke 
rumah sakit pergi karena sakit 
dan ingin sembuh. Orang-orang 
di rumah sakit mengalami sakit 
kepala dan sakit perut. Mereka 
mengalami patah tangan dan 
patah kaki. Mereka memiliki 
masalah dengan jantung, paru-
paru, hati, atau ginjal mereka. 
Mereka khawatir dan kesakitan, 
dan mereka ingin sembuh.

Steps to Christ  tidak dapat 
menyembuhkan sakit kepala 

atau lengan yang patah atau 
hati yang buruk. Itu tidak bisa 
ditelan seperti pil atau dililitkan 
di lengan seperti perban. Tetapi 
buku itu obat yang bagus. Itu 
bisa memberikan harapan. 
Ini menjelaskan bagaimana 
berteman dengan Yesus dan 
belajar lebih banyak tentang Dia 
dengan membaca Alkitab.

Noah membawa Steps to 
Christ ke sebuah rumah sakit di 
Laos. Tak seorang pun di rumah 
sakit itu adalah seorang Kristen. 
Tak seorang pun di rumah sakit 
pernah mendengar tentang 
Tuhan. Tetapi orang-orang di 
rumah sakit menyambut Noah 
dengan senang hati. Mereka 
senang bahwa seseorang ingin 
berbicara dengan mereka. 
Mereka senang ada yang mau 
mendoakan mereka. Mereka 
senang menerima hadiah buku 
darinya.

8 Januari | Laos
Somphone

Buku Masuk Rumah Sakit
Sabat 2
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Tidak ada yang lebih bahagia 
daripada Somphone, seorang 
anak laki-laki berusia sekitar 
8 tahun. Somphone sangat 
kesakitan ketika Noah masuk 
ke kamar rumah sakitnya. 
Lengan kiri dan sebagian 
dadanya dipenuhi luka bakar. 
Dia mengerang pelan kesakitan 
saat ibu dan ayah duduk dengan 
cemas di samping tempat tidur.

Melihat dengan simpati 
pada anak yang sedih itu, 
Noah berkata, “Bisakah saya 
berdoa untuk Anda? Saya ingin 
meminta Tuhan di surga yang 
luar biasa dan pengasih untuk 
menghilangkan rasa sakit Anda 
dan menyembuhkan Anda.”

Somphone belum pernah 
mendengar tentang Tuhan. 
Tidak ada yang pernah berdoa 
untuknya sebelumnya. Tetapi 
dia menyukai suara Tuhan yang 
indah dan penuh kasih di surga 

Tips Cerita
 ÂPerlihatkan kepada anak-anak 
salinan buku, Steps to Chirst, di 
awal cerita.
 ÂTemukan Laos di peta.
 ÂKetahuilah bahwa beberapa 
tahun yang lalu tidak ada Alkitab 
lengkap dalam bahasa Laos, 
apalagi literatur Kristen lainnya 
seperti Steps to Christ. Sekarang 
Alkitab dan beberapa buku Ellen 
White lainnya tersedia dalam 
bahasa Laos dan didistribusikan 
ke seluruh negeri.
 ÂUnduh foto di Facebook: bit.ly/
fb-mq.
 ÂUnduh Posting Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Asia-Pasifik 
Selatan: bit.ly/ssd-2022.
 ÂKisah misi ini mengilustrasikan 
komponen-komponen berikut 
dari rencana strategis Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh 
“I Will Go”: Tujuan Misi No. 
2, “Untuk memperkuat dan 
mendiversifikasi penjangkauan 
Advent … di antara kelompok-
kelompok masyarakat yang 
belum terjangkau dan untuk 
yang tidak terjangkau bukan 
agama Kristen”; dan Tujuan 
Misi No. 3: “Untuk menjadikan 
pengembangan sumber daya 
untuk misi agama dan sistem 
kepercayaan non-Kristen 
sebagai prioritas terutama.” 
Pendirian sekolah dasar akan 
membantu memenuhi 

Tujuan Misi No. 4: “Untuk 
memperkuat lembaga-lembaga 
Advent dalam menegakkan 
kebebasan, kesehatan holistik, 
dan harapan melalui Yesus, dan 
memulihkan citra Allah dalam diri 
manusia.”  Pelajari lebih lanjut di 
IWillGo2020.org.
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yang dapat menghilangkan rasa 
sakitnya dan menyembuhkannya.

“Ya, mohon doanya kepada 
Tuhan,” katanya.

Noah berdoa untuk anak 
itu. Dia meminta Tuhan untuk 
menghilangkan rasa sakitnya dan 
menyembuhkan luka bakarnya. 
Dia berdoa untuk orang tua 
Somphone. Ia berdoa agar 
Somphone bisa segera pulang.

Keesokan harinya, Noah 
kembali ke rumah sakit, dan 
Somphone menyambutnya 
dengan senyum berseri-seri.

“Tuhan menghilangkan rasa 
sakitku!” dia menyampaikan, 
dengan bangga, sehingga 
semua orang di ruangan rumah 
sakit bisa mendengar. “Dan 
luka bakarku mengering dalam 
semalam.”

Ayah dan ibu tersenyum. 
Putra mereka tidak lagi kesakitan, 
dan luka bakarnya sembuh 
dengan baik. Itu benar-benar 
keajaiban! Tuhan telah menjawab 
doa Noah.

Noah memberi orang tua 
anak itu salinan Steps to Christ. 
“Anda bisa membaca bagaimana 
berteman dengan Tuhan yang 
mendengar dan menjawab doa,” 
katanya.

Kemudian dia berdoa lagi 
untuk Somphone. “Terima 

kasih Tuhan di surga yang 
luar biasa dan pengasih 
karena telah menghilangkan 
rasa sakit Somphone dan 
menyembuhkannya,” doanya. 
“Amin.”

Ketika dia selesai berdoa, 
semua orang di kamar 
rumah sakit ingin dia berdoa 
untuk mereka. Mereka telah 
melihat rasa sakit Somphone 
dan bagaimana Tuhan 
menghilangkannya.

Noah berdoa bersama satu 
sama lain di kamar rumah 
sakit. Semua orang dengan 
bersemangat mengambil 
salinan Steps to Christ untuk 
dibaca. Mereka ingin berteman 
dengan Tuhan di surga yang 
luar biasa dan pengasih yang 
telah membantu Somphone. 
Mereka ingin diselamatkan oleh 
Tuhan. 

Bagian dari Persembahan 
Sabat Ketiga Belas triwulan ini 
akan membantu membuka 
sekolah di Laos untuk mengajar 
anak-anak tentang Tuhan yang 
indah dan penuh kasih di surga. 
Terima kasih telah merencanakan 
Persembahan Sabat Ketiga Belas 
yang murah hati.

Oleh Andrew McChesney
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R etak! Suara aneh mem-
bangunkan Amy kecil 
larut malam. Mengangkat 

kepalanya, dia mencium bau 
busuk di udara.

Di kamar lain di rumah, suara 
itu membangunkan ayah dan 
ibu, dan mereka mencium bau 
busuk. Kakak laki-laki Amy juga 
bangun dan mengendus-endus 
udara.

Tetapi tidak ada yang mau 
keluar dari kamar mereka untuk 
melihat apa yang terjadi. Pencuri 
sering masuk ke rumah-rumah 
di desa mereka di Laos, dan me-
reka tidak mau diserang.

Akhirnya, rasa ingin tahu 
Amy mengalahkannya, dan dia 

memutuskan untuk melihatnya. 
Mengintip dari pintu, dia meli-
hat pesawat televisi dilalap api. 
Televisi itu berada di lemari kayu 
di ruang tamu. Di atas lemari 
ada vas bunga besar.

Sekarang semuanya tampak 
dikelilingi oleh api yang besar 
dan panas. Api menjilati langit-
langit. Api dengan cepat menye-
bar ke dapur dan garasi.

“Api!” teriak Amy. “Tolong! 
Tolong!”

Tetapi apinya begitu panas 
sehingga tidak ada yang berani 
keluar dari kamar mereka. Ayah, 
ibu, dan saudara laki-lakinya 
dengan cepat berlari ke jendela 
di belakang rumah dan melom-
pat keluar. Tetapi Amy tidak lari. 
Dia jatuh bertelut.

“Tuhan, tolong selamatkan 
kami,” dia berdoa.

Pada saat itu, vas bunga be-
sar jatuh di atas lemari kayu dan 

15  Januari | Laos
Amy

Api! Tolong!

Sabat 3
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masuk ke dalam api. Akhirnya 
api berhenti membubung ke 
langit-langit, dan ke dapur dan 
ke garasi. Api langsung padam.

Beberapa tetangga melihat 
api dan berusaha membantu. 
Mereka berada di garasi, beru-
saha mencapai api dengan 
menerobos jendela mobil. Tidak 
peduli seberapa keras mereka 
menabrak jendela, itu tidak 
akan pecah. Kemudian mereka 
melihat bahwa api telah padam, 
dan mereka berhenti mencoba 
memecahkan jendela. Untung 
jendelanya tidak pecah karena 
akan menghabiskan banyak 
uang untuk menggantinya.

Mengapa api itu padam? 
Mengapa kaca mobil tidak 
pecah? Itu bukan satu-satunya 
hal aneh yang terjadi. Ibu dan 
anak-anak adalah orang Kristen 
dan mengasihi Tuhan di surga, 
tetapi ayah tidak mengenal 
Tuhan. Dia mengizinkan ibu dan 
anak-anaknya pergi ke gereja 
pada hari Sabat, tetapi dia tidak 
tertarik untuk pergi bersama 
mereka. Seperti banyak orang di 

Tips Cerita
 ÂTemukan Laos di peta.
 ÂUnduh foto di Facebook: bit.ly/
fb-mq.
 ÂUnduh Posting Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Asia-Pasifik 
Selatan: bit.ly/ssd-2022.
 Â  Kisah misi ini mengilustrasikan 
komponen-komponen berikut 
dari rencana strategis Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh 
“I Will Go”: Tujuan Misi No. 
2, “Untuk memperkuat dan 
mendiversifikasi penjangkauan 
Advent … di antara kelompok-
kelompok masyarakat yang 
belum terjangkau dan untuk 
yang tidak terjangkau agama 
Kristen”; Pertumbuhan Rohani 
Tujuan No. 5, “Memuridkan 
individu dan keluarga ke dalam 
kehidupan yang dipenuhi 
roh”; dan Pertumbuhan 
Rohani Tujuan No. 7, “Untuk 
membantu kaum muda dan 
dewasa muda menempatkan 
Allah sebagai yang pertama 
dan memberikan contoh 
pandangan dunia alkitabiah.” 
Pembangunan sekolah akan 
membantu memenuhi Tujuan 
Misi No. 4, “Untuk memperkuat 
lembaga-lembaga Advent 
dalam menegakkan kebebasan, 
kesehatan holistik, dan harapan 
melalui Yesus, dan memulihkan 
citra Allah kepada orang-

orang.” Pelajari lebih lanjut 
tentang rencana strategis di 
IWillGo2020.org.
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Laos, dia memiliki patung kayu 
dari kakek buyut dan nenek 
buyutnya yang sudah mening-
gal di sudut rumahnya, dan dia 
menghormati mereka. Anehnya, 
api tidak menghanguskan apa 
pun di rumah itu kecuali pa-
tung kayu dari kakek buyut dan 
nenek buyutnya yang sudah 
meninggal. Patung kayu dibakar 
menjadi abu.

Keluarga Amy mengecat 
ulang ruang tamu setelah keba-
karan, dan mereka mendedikasi-
kan rumah mereka untuk Tuhan. 
Mereka menyadari tidak se perti 
sebelumnya bahwa rumah 
mereka dan semua yang mereka 
miliki sebenarnya adalah milik 

Tuhan. Ayah dengan senang 
hati bergabung dengan ibu dan 
anak-anak dalam doa peres-
mian rumah. Dia melihat bahwa 
Tuhan yang menjawab doa Amy 
lebih kuat daripada patung 
kayunya. 

Terima kasih banyak atas 
persembahan misi Sekolah 
Sabat Anda yang akan mem-
bantu menyebarkan Injil kepada 
orang-orang Laos. Bagian dari 
Persembahan Sabat Tiga Belas 
triwulan ini akan membantu 
membuka sebuah sekolah dasar 
di Laos.

Oleh Andrew McChesney
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 Situs Warisan Dunia UNESCO 
Dataran Guci terdiri dari lebih 
dari 2.100 guci batu yang 
digunakan untuk pemakaman 
selama Zaman Besi dari tahun 
500 SM hingga 500 M.
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Dapatkah Anda 
membayangkan memiliki 
ayah atau ibu yang tidak 

mengenal Yesus? Apa yang akan 
kamu lakukan?

Ayah dan ibu Singkham tidak 
mengenal Yesus. Seperti banyak 
orang di Laos, mereka bukan 
orang Kristen, dan mereka 
tidak pernah pergi ke gereja. 
Singkham, bagaimanapun, 
mengasihi Yesus dan ingin 
orang tuanya mengenal Dia 
juga. Tetapi bagaimana caranya?

Dia mulai berdoa. Dia 
meminta orang-orang di gereja 
untuk berdoa. Semua orang 
berdoa untuk ayah dan ibu.

“Tolong, bantu ayah dan ibu 
untuk mengenal Engkau,” doa 

Singkham setiap hari selama 
setahun penuh.

Kemudian ayah jatuh sakit 
dengan rasa sakit yang luar 
biasa di perutnya. Di rumah 
sakit, dokter mengatakan ayah 
menderita batu ginjal. Batu 
ginjal adalah batu kecil yang 
terbentuk di ginjal, yaitu di 
perut. Ini sangat menyakitkan.

Dokter berkata ayah perlu 
dioperasi. Ayah tidak ingin 
operasi. Tetadi dia ketakutan. 
Bagaimana jika operasi tidak 
membantu?

Namun Singkham tidak 
khawatir. Dia mengenal Yesus, 
dan dia tahu bahwa Yesus akan 
membantu. Singkham memberi 
tahu ayah tentang Yesus, dan 
dia berdoa untuknya. Ayah 
menyadari bahwa Yesus adalah 
satu-satunya harapannya, dia 
dan ibu mulai membaca Alkitab.

Operasi itu sukses! Batu ginjal 
diangkat, dan rasa sakitnya 
hilang.

22  Januari | Laos
Singkham

Mendoakan Orang Tua
Sabat 4
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Ayah sangat bahagia karena 
Yesus telah menyelamatkan 
hidupnya! Ibu juga senang! 
Mereka memutuskan untuk 
membaca Alkitab setiap hari 
karena mereka ingin tahu lebih 
banyak tentang Yesus.

Singkham sangat senang! 
Yesus telah menjawab doa-
doanya, dan orang tuanya mulai 
mengenal Yesus.

Tetapi ketika ayah dan ibu 
mengenal Yesus lebih baik, 
ayah jatuh sakit lagi. Sesuatu 
terasa sakit di perutnya. Dokter 
mencari batu ginjal lain, tetapi 
dia tidak menemukannya. 
Selama satu setengah bulan, 
dokter mencari, tetapi dia tidak 
dapat menemukan penyebab 
rasa sakitnya.

Singkham tidak tahu harus 
berbuat apa. Dia tidak bisa 
mengerti mengapa ayah sakit 
lagi. Dia berdoa agar Yesus 
menyembuhkan ayah.

Akhirnya dokter bilang mau 
dioperasi.

Tips Cerita
 Â  Temukan Laos di peta.
 Â  Unduh foto di Facebook: bit.
ly/fb-mq.
 Â  Unduh Posting Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Asia-Pasifik 
Selatan: bit.ly/ssd-2022.
 Â  Kisah misi ini menggambarkan 
komponen-komponen berikut 
dari rencana strategis Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh “I 
Will Go”: Tujuan Misi No. 1, “Un-
tuk menghidupkan kembali 
konsep misi di seluruh dunia 
dan pengorbanan untuk misi 
sebagai cara hidup yang meli-
batkan tidak hanya pendeta 
tetapi setiap anggota gereja, 
tua dan muda, dalam sukacita 
bersaksi bagi Kristus dan men-
jadikan murid”; Tujuan Misi No. 
2, “Untuk memperkuat dan 
mendiversifikasi penjangkau-
an Advent … melintasi Jendela 
10/40, di antara kelompok ma-
syarakat yang belum terjang-
kau dan yang belum terjang-
kau, dan untuk agama-agama 
non-Kristen”; dan Pertumbu-
han Spiritual Tujuan No. 5, “Me-
muridkan individu dan keluar-
ga ke dalam kehidupan yang 
dipenuhi roh.” Pembangunan 
sebuah sekolah dasar di Laos 
akan membantu memenuhi 
Tujuan Misi No. 4, “Untuk mem-
perkuat lembaga-lembaga Ad-
vent dalam menegakkan kebe-
basan, kesehatan holistik, dan 

harapan melalui Yesus, dan 
memulihkan citra Allah kepada 
orang-orang.” Pelajari lebih lan-
jut tentang rencana strategis di 
IWillGo2020.org.
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“Kami tidak dapat 
menemukan penyebab 
penyakitmu,” katanya kepada 
ayah. “Jadi, saya ingin membuka 
perut Anda untuk melihat apa 
yang menyebabkan rasa sakit.”

Dokter keluar dari ruang 
operasi setelah 30 menit.

“Saya minta maaf,” katanya. 
“Kami tidak dapat membantu 
ayah.”

Dia berkata ayah sakit 
parah, dan tidak ada yang bisa 
dilakukan untuk mengobati 
mereka. Dia bahkan tidak ingin 
menjahit perut ayah setelah 
operasi.

Singkham terus berdoa.
Dua minggu berlalu, dan rasa 

sakit ayah tiba-tiba menghilang. 
Perutnya tidak sakit lagi! Dokter 
yang terkejut itu menyuruh 
ayah pulang. Sebulan berlalu. 
Setahun berlalu. Ayah menjadi 
kuat dan sehat, dan perutnya 
sembuh.

Dokter meminta ayah untuk 
kembali ke rumah sakit untuk 
pemeriksaan. Dia tidak bisa 
memercayai apa yang dilihatnya 
ketika ayah masuk. Ayah dalam 
kesehatan yang sempurna!

“Bagaimana ini bisa terjadi?” 
seru dokter.

Ayah tahu bagaimana itu 
bisa terjadi. Ibu tahu bagaimana 
itu bisa terjadi. Singkham tahu 
bagaimana itu bisa terjadi. 
Tuhan telah melakukan 
keajaiban.

Setelah penyembuhan ajaib, 
ayah dan ibu memberikan hati 
mereka kepada Yesus. Keluarga 
Singkham yang lain melihat 
apa yang terjadi pada ayah, dan 
mereka juga memberikan hati 
mereka kepada Yesus.

Singkham mengasihi Yesus 
dengan sepenuh hatinya. Dia 
telah berdoa agar ayah dan ibu 
mengenal Yesus, dan sekarang 
seluruh keluarganya mengenal 
Dia. Yesus benar-benar 
menjawab doa! 

Bagian dari Persembahan 
Sabat Ketiga Belas triwulan ini 
akan membantu membuka 
sekolah dasar di Laos untuk 
mengajar anak-anak—dan 
orang tua—tentang Tuhan 
yang indah dan penuh kasih 
di surga. Terima kasih telah 
merencanakan Persembahan 
Sabat Ketiga Belas yang murah 
hati.

Oleh Andrew McChesney
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Gadis kecil percaya pada 
Tuhan, tetapi dia memiliki 
pertanyaan besar: Bisakah 

Tuhan benar-benar melakukan 
keajaiban? Mungkin gadis itu, 
Pradeepa, punya alasan bagus 
untuk bertanya-tanya. Dia tidak 
berpikir bahwa dia telah melihat 
keajaiban dalam hidupnya yang 
singkat di Sri Lanka.

Pradeepa dilahirkan dalam 
keluarga Kristen, tetapi ayahnya 
meninggal ketika dia berusia 
9 tahun. Tanpa ayah, ibu harus 
bekerja keras untuk membesarkan 
gadis itu. Pradeepa melihat betapa 
sulitnya hidup bagi ibu, dan dia 
bertanya-tanya, “Dapatkah Tuhan 
benar-benar melakukan mukjizat?”

Suatu hari, ibu memberi tahu 
Pradeepa bahwa mereka akan 
beribadah di gereja baru. Alih-alih 
pergi ke gereja biasa mereka pada 
hari Minggu, mereka akan pergi ke 
gereja Masehi Advent Hari Ketujuh 
pada hari Sabat. Seorang teman ibu 
telah mengundang mereka.

Pradeepa menyukai gereja 
baru. Dia menikmati belajar ten-
tang Tuhan di Sekolah Sabat. Dia 
suka mendengarkan cerita dari 
Alkitab. Dia mendengar tentang 
Yesus yang mengubah lima roti 
dan dua ikan anak laki-laki menjadi 
makanan luar biasa untuk mem-
beri makan lebih dari 5.000 orang. 
Dia mendengar tentang Yesus 
membangkitkan seorang gadis 
berusia 12 tahun dari kematian. 
Dia bertanya-tanya, “Bisakah Tuhan 
benar-benar melakukan mukjizat?” 
Meskipun dia tidak yakin bahwa 
Tuhan dapat melakukan mukjizat, 
dia tahu bahwa dia mengasihi-Nya. 
Dia memberikan hatinya kepada 
Yesus dan dibaptis. Ibu juga dibaptis.

Pradeepa Lakmali Fernando

Ayah Anak Yatim

29 Januari| Thailand
Sabat 5
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Seiring bertambahnya usia 
Pradeepa, dia memutuskan bahwa 
dia ingin menjadi seorang guru. 
Tetapi dia punya masalah besar. 
Dia tidak bisa membayar kuliah. 
Meskipun ibu bekerja keras, dia 
tidak punya cukup uang untuk 
membantu. Pradeepa berharap 
dia masih memiliki seorang ayah. 
Dia berdoa, “Ya Tuhan, jika Engkau 
benar-benar Bapaku, dan jika Eng-

Tips Cerita
 ÂTemukan Thailand di peta.
 ÂUnduh foto di Facebook: bit.
ly/fb-mq.
 ÂUnduh Posting Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Asia-Pasifik 
Selatan: bit.ly/ssd-2022.
 ÂBaca salah satu ayat Alkitab fa-
vorit Pradeepa: “Bernyanyilah 
bagi Allah, mazmurkanlah na-
ma-Nya, buatlah jalan bagi Dia 
yang berkendaraan melintasi 
awan-awan! Nama-Nya ialah 
TUHAN; beria-rialah di hadap-
an-Nya! Bapa bagi anak yatim 
dan Pelindung bagi para jan-
da, itulah Allah di kediaman-
Nya yang kudus” (Mazmur 68:  
4—5). Tanyakan kepada anak-
anak mengapa dia mungkin 
menyukai ayat itu.
 ÂKisah misi ini menggambarkan 
komponen-komponen berikut 
dari rencana strategis Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh “I 
Will Go”: Tujuan Misi No. 1, “Un-
tuk menghidupkan kembali 
konsep misi di seluruh dunia 
dan pengorbanan untuk misi 
sebagai cara hidup yang me-
libatkan tidak hanya pendeta 
tetapi setiap anggota gereja, 
tua dan muda, dalam sukaci-
ta bersaksi bagi Kristus dan 
menja dikan murid”; Pertum-
buhan Rohani Tujuan No. 6, 
“Meningkatkan aksesi, retensi, 
reklamasi, dan partisipasi 

anak, remaja, dan dewasa 
muda”; dan Pertumbuhan Ro-
hani Tujuan No. 7, “Untuk mem-
bantu kaum muda dan dewasa 
muda menempatkan Allah se-
bagai yang pertama dan mem-
berikan contoh pandangan du-
nia yang alkitabiah.” Pembangu-
nan ruang kelas baru di Sekolah 
Misi Internasional Advent juga 
membantu memenuhi Tujuan 
Misi No. 2, “Untuk memperkuat 
dan mendiversifikasi penjang-
kauan Advent di kota-kota be-
sar, melin tasi Jendela 10/40, di 
antara kelompok masyarakat 
yang belum terjangkau dan un-
tuk nonKristen”; dan Tujuan Misi 
No. 4, “Untuk memperkuat insti-
tusi Advent dalam menegakkan 
kebebasan, kesehatan holistik, 
dan harapan melalui Yesus, dan 
memulihkan citra Allah dalam 
diri manusia.” Pelajari lebih lan-
jut di IWillGo2020.org.
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kau benar-benar ingin aku kuliah, 
tolong jamah hati seseorang untuk 
membantuku.”

Tidak terjadi apa-apa. Tidak 
ada yang terjadi keesokan harinya, 
meskipun Pradeepa berdoa lagi. 
Tidak ada yang terjadi selama 
setahun, tetapi Pradeepa terus 
berdoa. Namun, doanya berubah. 
Dia berhenti bertanya kepada 
Tuhan apakah Dia benar-benar 
Bapanya. Dia menyadari bahwa 
Tuhan adalah Bapanya, dan dia 
adalah anak-Nya. “Bapa Surgawi 
yang terkasih,” dia berdoa. “Engkau 
adalah Bapaku. Jika Engkau ingin 
saya kuliah, tolong jamah hati sese-
orang untuk membantuku.”

Kemudian seseorang menele-
pon dia.

“Halo,” sapa suara asing itu. 
“Apakah kamu ingin pergi ke per-
guruan tinggi?”

Pradeepa tidak tahu siapa 
yang menelepon, tetapi dia tahu 
bahwa dia ingin pergi. “Ya,” katanya, 
perlahan. “Tetapi ibu dan aku tidak 
punya cukup uang. Hanya Tuhan, 
yang adalah Bapa saya, yang dapat 
membantu.”

Dua hari kemudian, penelepon 
menelepon lagi.

“Bersiaplah untuk pergi ke per-
guruan tinggi,” kata suara itu. “Saya 
akan membantu Anda.”

Pada saat itu, Pradeepa tahu 
bahwa Tuhan benar-benar dapat 
melakukan mukjizat! Air mata 
meng alir di pipinya saat dia ber-
terima kasih kepada-Nya. “Saya 
mungkin tidak memiliki ayah di 
bumi, tetapi saya memiliki Bapa 
yang paling luar biasa di surga,” 
doanya.

Saat ini, Pradeepa adalah 
seorang guru di sebuah sekolah 
misi di Thailand. Banyak anak tidak 
berasal dari keluarga Kristen. Ba   ny ak 
yang mungkin bertanya-tanya 
apakah Tuhan benar-benar dapat 
melakukan mukjizat. Pradeepa 
senang memperkenalkan anak-
anak kepada Bapa Surgawinya. “Dia 
mengasihimu,” katanya. “Dan, ya, 
Dia benar-benar dapat melakukan 
mukjizat!”

Tiga tahun lalu, Persembahan 
Sabat Ketiga Belas Anda mem-
bantu sekolah tempat Pradeepa 
mengajar, Sekolah Misi Internasio-
nal Advent di Korat, Thailand, untuk 
pindah ke kampus baru sehingga 
lebih banyak anak dapat belajar 
tentang Tuhan yang melakukan 
mukjizat.

Oleh Andrew McChesney
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Ketika KK berusia 8 tahun, 
dia mengetahui bahwa 
ibunya sakit kanker. 

 Gadis kecil itu tidak tahu 
harus berbuat apa. Saat ibu 
menderita, dia ingin membantu. 
Dia berbicara dengan Guru Lynn 
di sekolah Masehi Advent Hari 
Ketujuh di mana dia belajar di 
Thailand. Guru Lynn memeluk KK 
dengan penuh simpati. 
 “Berdoa dan percayalah pada 
Tuhan,” katanya, lembut. 
 KK berasal dari keluarga yang 
bukan Kristen, dan dia tidak 
pernah berdoa. 
 Guru Lynn mengajar KK un-
tuk berdoa. 

 “Kamu berbicara kepada 
Tuhan dengan cara yang sama 
seperti kamu berbicara dengan 
ayahmu atau ibumu atau teman-
mu,” katanya. 
 Dia menyarankan agar KK 
mengulangi doa setelahnya. 
 “Ya Tuhan,” katanya. 
 “Ya Tuhan,” ulang KK. 
 “Terima kasih telah memberi  
saya seorang Ibu yang luar biasa 
dan penuh kasih,” katanya. 
 “Terima kasih telah memberi 
saya seorang ibu yang luar biasa 
dan penuh kasih,” ulang KK. 
 “Sekarang ibu sedang sakit. 
Tolong bantu dia,” katanya. 
 “Sekarang Ibu sedang sakit. 
Tolong bantu dia,” ulang KK. 
 “Amin.” 
 “Amin.” 
 Guru Lynn juga menunjuk-
kan kepada KK cara membaca 
Alkitab. 
 KK berdoa bersama Guru 
Lynn setiap hari selama empat 

5 Februari | Thailand
KK

Percaya pada Tuhan

Sabat 6
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bulan. Setiap kali dia merasa se-
dih dan ingin berdoa, keduanya 
bertelut dan berdoa. Terkadang 
seluruh kelas KK berdoa untuk 
ibu dan dia. 
 Ibu mendengar bahwa 
KK dan orang-orang di seko-
lah mendoakannya. Dia tidak 
mengatakan apa-apa, tetapi KK 
dapat melihat bahwa dia senang 
bahwa semua orang di sekolah 
mengasihinya. 
 Anak-anak melakukan lebih 
dari berdoa. Mereka membuat 
kartu ucapan dari kertas warna-
warni dan memberikannya 
kepada KK dan ibunya. Kartu fa-
vorit KK bertuliskan, “Semangat!” 
Ibu semakin lemah, tetapi KK 
menolak untuk meragukan 
Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan 
memiliki rencana khusus untuk 
dia dan ibu. 
 “Jika ini adalah rencana 
Tuhan untuk ibu pergi dan bagi 
saya untuk hidup tanpanya, 
saya harus percaya dan percaya 
kepada-Nya,” katanya kepada 

Tips Cerita
 Â  Temukan Thailand di peta.
 ÂUnduh foto di Facebook: bit.
ly/fb-mq.
 ÂUnduh Posting Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Asia-Pasifik 
Selatan: bit.ly/ssd-2022.
 ÂKisah misi ini mengilustrasikan 
komponen-komponen berikut 
dari rencana strategis Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh “I 
Will Go”: Tujuan Pertumbuhan 
oleh Roh Kudus No. 5, “Me-
muridkan individu dan keluar-
ga ke dalam kehidupan yang 
dipenuhi Roh Kudus”; Pertum-
buhan Rohani Tujuan No. 6, 
“Meningkatkan aksesi, retensi, 
reklamasi, dan partisipasi anak, 
remaja, dan dewasa muda”; 
dan Pertumbuhan Rohani Tu-
juan No. 7, “Untuk membantu 
kaum muda dan dewasa muda 
menempatkan Allah sebagai 
yang pertama dan memberikan 
contoh kepada dunia tentang 
pandangan yang alkitabiah.” 
Perluas an Sekolah Misi Inter-
nasional Advent membantu 
memenuhi Tujuan Misi No. 2, 
“Untuk memperkuat dan men-
diversifikasi penjangkauan Ad-
vent di kota-kota besar, melint-
asi Jendela 10/40, di antara ke-
lompok masyarakat yang be-
lum terjangkau dan ke agama-
agama non-Kristen”; dan Tujuan 
Misi No. 4, “Untuk memperkuat 

institusi Advent dalam menegak-
kan kebebasan, kesehatan ho-
listik, dan harapan melalui Ye-
sus, dan memulihkan citra Allah 
dalam diri manusia.” Pelajari lebih 
lanjut di IWillGo2020.org.
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teman-teman sekelasnya. 
Kemudian ibu meninggal. KK 
menangis. Dia tidak mengerti 
mengapa Tuhan membiarkan 
ibu meninggal, tetapi dia per-
caya kepada Tuhan. 
 Saat ini, KK berdoa saat ba-
ngun tidur dan sebelum tidur. 
Dia berdoa di siang hari di seko-
lah. Dia berdoa “tanpa henti,” 
seperti yang diajarkan Alkitab 
dalam 1 Tesalonika 5: 17. 
 “Tuhan benar-benar tahu 
apa yang terbaik untuk saya, dan 
Dia tahu apa yang akan terjadi di 

masa depan saya,” kata KK. “Aku 
percaya pada Tuhan.” 
Terima kasih atas Persembahan 
Sabat Ketiga Belas Anda tiga 
tahun lalu yang membantu 
sekolah KK, Sekolah Misi In-
ternasional Advent di Korat, 
Thailand, untuk membangun 
kampus baru sehingga dapat 
berkembang menjadi sekolah 
menengah. Gedung sekolah 
baru dibangun tepat pada saat 
KK masuk tingkat SMA.
 
Oleh Andrew McChesney
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 Bagian dalam hutan di Thailand adalah 
rumah bagi harimau, macan tutul, gajah, 
lembu liar, dan tapir Malaya, yang bulunya 
berwarna hitam di bagian depan tubuhnya 
dan putih di bagian belakang. Buaya juga 
dapat ditemukan di Thailand.
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DJ berusia enam tahun 
melihat sebuah kuil saat 
dia berjalan menyusuri 

lorong sekolahnya di Thailand. 
 Tahukah kamu apa itu kuil? 
Kuil adalah tempat dengan 
patung religius. Di sekolah DJ, 
kuil adalah tempat dengan 
patung Maria, ibu Yesus. 
 DJ ingat bahwa gurunya 
telah menyuruhnya dan anak-
anak lain untuk tunduk pada 
patung Maria ketika mereka 
melihatnya. Jadi, DJ dengan 
hati-hati menekuk lututnya di 
depan patung itu. Kemudian dia 
melanjutkan perjalanannya. 
 Dia tidak mengetahuinya, 
tetapi seseorang melihat ketika 
dia tunduk. 

 Jauh di lantai empat sekolah, 
ayah kebetulan melirik ke 
bawah, dan dia melihat gadis 
kecilnya menunduk pada 
patung itu. Ayah adalah seorang 
anggota Gereja Masehi Advent 
Hari Ketujuh, dan dia tidak 
tunduk pada patung. Awalnya, 
dia mengira DJ adalah salah 
satu dari banyak anak di sekolah 
yang orang tuanya tunduk 
pada patung. Tetapi kemudian 
dia melihat wajahnya dan 
menyadari bahwa dia adalah 
putrinya sendiri. 
 Di rumah, ayah dan ibu 
duduk untuk berbicara dengan 
DJ. 
 “Hari ini, aku melihatmu 
menekuk lututmu di hadapan 
patung di sekolah,” kata ayah. 
“Kenapa kau melakukan itu?” 
 DJ menatap ayah dan ibu 
dengan mata terbelalak. Dia 
tidak berpikir bahwa dia telah 
melakukan kesalahan. 

12 Februari | Thailand

Tunduk hanya kepada Tuhan

DJ

Sabat 7
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 “Guru berkata bahwa kita 
harus melakukan itu,” katanya. 
 Ayah dan ibu saling 
berpandangan. Sementara 
mereka telah mengajar DJ 
bahwa mereka adalah umat 
Advent Hari Ketujuh, mereka 
tidak pernah menjelaskan 
bahwa ada agama lain di dunia 
dan bahwa beberapa dari 
mereka tunduk pada patung. 
 Ayah membuka Alkitabnya 
dalam Keluaran 20 dan 
memberi tahu DJ tentang 
Sepuluh Perintah. “Dengar, 
perintah pertama, DJ,” katanya. 
“Dikatakan, ‘Jangan ada padamu 
allah lain di hadapan-Ku.’ Itu 
berarti bahwa Tuhan ingin kita 
menyembah Dia saja. Kita hanya 
tunduk kepada Tuhan. Kita tidak 
tunduk pada orang lain.” 
Kemudian ayah membacakan 
perintah kedua, yang 

Tips Cerita
 ÂFoto menunjukkan DJ dengan 
adik-adiknya. Ibu DJ adalah 
guru kelas empat di Adventist 
International Mission School 
di Korat, Thailand, sementara 
ayahnya mengajar siswa seko-
lah menengah. Keluarganya 
berasal dari Filipina.
 ÂUnduh foto di Facebook bit.
ly/fb-mq.
 Â  Unduh Posting Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Asia-Pasifik 
Selatan: bit.ly/ssd-2022.
 ÂKisah misi ini menggambarkan 
komponen-komponen berikut 
dari rencana strategis Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh “I 
Will Go”: Tujuan Pertumbuhan 
Roh No. 6, “Untuk meningkat-
kan aksesi, retensi, reklama-
si, dan partisipasi anak-anak, 
remaja, dan dewasa muda”; 
dan Pertumbuhan Rohani Tu-
juan No. 7, “Untuk membantu 
kaum muda dan dewasa muda 
menempatkan Allah sebagai 
yang pertama dan memberi-
kan contoh pandangan dunia 
yang alkitabiah.” Pembangun-
an ruang kelas baru di Sekolah 
Misi Internasional Advent juga 
membantu memenuhi Tujuan 
Misi No. 2, “Untuk memperkuat 
dan mendiversifikasi penjang-
kauan Advent di kota-kota be-
sar, melintasi Jendela 10/40, di 
antara kelompok masyarakat 

yang belum terjangkau dan un-
tuk non- agama Kristen”; dan 
Tujuan Misi No. 4, “Untuk mem-
perkuat institusi Advent dalam 
menegakkan kebebasan, ke-
sehatan holistik, dan harapan 
melalui Yesus, dan memulih-
kan citra Allah dalam diri ma-
nusia.” Pelajari lebih lanjut di 
IWillGo2020.org.
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mengatakan, “Jangan 
membuat bagimu patung yang 
menyerupai apa pun.” 
 Dia menjelaskan bahwa 
patung di sekolah adalah 
“patung ukiran.” 
 “Tuhan berkata kita tidak 
boleh tunduk kepada patung-
patung itu” katanya. 
 DJ mengerti. Dia mengasihi 
Tuhan, dan dia berjanji untuk 
tidak tunduk kepada siapa/apa 
pun kecuali Tuhan. 
 Tetapi sulit untuk pergi ke 
sekolah di mana anak-anak lain 
tunduk pada patung itu. Sulit 
ketika guru menyuruh anak-
anak untuk menunduk kepada 
patung. DJ ingin menjadi seperti 
anak-anak lain, dan dia tidak 
suka tidak mematuhi guru. 
Tetapi dia lebih ingin membuat 
Tuhan bahagia, jadi dia tidak 
tunduk pada patung itu lagi. 
Sementara itu, ayah dan ibu 
berdoa dengan sungguh-
sungguh. Mereka melihat 
bahwa itu sulit bagi DJ. Mereka 
ingin dia bisa belajar di sekolah 
Advent. 
 Kemudian Tuhan menjawab 
doa mereka. Ibu, yang seorang 
guru, mendapat pekerjaan 
baru mengajar di Adventist 

International Mission School di 
bagian lain Thailand. Ayah, yang 
juga seorang guru, mendapat 
pekerjaan di sekolah juga. 
DJ menyukai sekolah barunya. 
Banyak dari anak-anak itu bukan 
orang Kristen, tetapi semua 
gurunya adalah orang Advent, 
dan mereka mengasihi Tuhan 
dengan segenap hati mereka. 
Di sekolah, DJ belajar lebih 
banyak tentang Sepuluh 
Perintah Allah, dan dia bahkan 
menghafal semuanya. 
 
Tiga tahun lalu, Persembahan 
Sabat Ketiga Belas Anda 
membantu sekolah tempat 
Dorothy Jeanne belajar, 
Adventist International Mission 
School di Korat, Thailand, 
untuk pindah ke kampus baru 
sehingga lebih banyak anak 
dapat belajar tentang satu-
satunya Tuhan yang layak 
disembah. Terima kasih telah 
merencanakan Persembahan 
Sabat Ketiga Belas yang 
murah hati triwulan ini untuk 
membantu lebih banyak anak 
belajar tentang Tuhan.

Oleh Andrew McChesney
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Arta, seorang mahasiswa 
misionaris muda, merasa 
sedikit sedih ketika 

tiba di Kepulauan Raja Ampat 
di Indonesia. Dia seharusnya 
mengajar di sekolah selama satu 
tahun di sebuah desa di mana 
tidak ada orang Advent yang 
tinggal. Tetapi dia sendirian. 
 “Kenapa aku sendirian?” dia 
berdoa. 
 Tetapi apakah Arta benar-
benar sendirian? Tidak!   
 Segera setelah dia berdoa, 
dia menyadari bahwa Yesus 
ada bersamanya. Jadi, dia 
memanjatkan doa baru, 
meminta bantuan untuk 

memberi tahu penduduk desa 
bahwa Yesus akan segera 
datang. 
 Segera Arta mengetahui 
bahwa penduduk desa mengira 
bahwa Yesus telah datang. 
Seorang pria yang pernah 
tinggal di pulau itu telah 
mengklaim bahwa dia adalah 
Yesus. Setelah dia meninggal, 
penduduk desa mulai 
memujanya. 
 Arta tahu bahwa pria itu 
tidak mungkin Yesus. Alkitab 
mengajarkan bahwa Yesus yang 
sejati memperingatkan bahwa 
beberapa orang akan secara 
salah mengaku sebagai Dia. 
Yesus berkata, “Pada waktu itu 
jika orang berkata kepada kamu: 
Lihat, Mesias ada di sini, atau: 
Lihat, Mesias ada di sana, jangan 
kamu percaya.

19 Februari | Indonesia

Arta Dasmasela

Yesus Sejati

Sabat 8
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Sebab Mesias-mesias palsu dan 
nabi-nabi palsu akan muncul 
dan mereka akan mengadakan 
tanda-tanda dan mujizat-mujizat 
dengan maksud, sekiranya 
mungkin, menyesatkan orang-
orang pilihan. Hati-hatilah 
kamu! Aku sudah terlebih 
dahulu mengatakan semuanya 
ini kepada kamu” (Markus 13: 
21 —23). 
 Pada hari Minggu, dua 
teman baru Arta membawanya 
ke gereja mereka. Ketika 
pendeta memintanya untuk 
memperkenalkan dirinya, Arta 
berkata, “Saya adalah guru 
baru di sekolah. Saya juga bisa 
membantu jika kamu sakit.” 
Itu benar. Selain menjadi guru, 
Arta juga belajar bagaimana 
membantu orang sakit. 
 Tetapi pendeta itu tidak 
tertarik. Dia ingin memberi 
tahu Arta tentang pria yang 
mengaku sebagai Yesus. “Dia 
adalah orang yang hebat,” kata 

antara kelompok masyarakat yang 
belum terjangkau”; dan Pertumbu-
han Spiritual Tujuan No. 5, “Memurid-
kan individu dan keluarga ke dalam 
kehidup an yang dipenuhi roh.”  Pe-
lajari lebih lanjut di IWillGo2020.org.

Tips Cerita
 ÂTemukan Indonesia di peta. 
Temukan Kepulauan Raja Ampat 
di sebelah timur Papua.
 ÂFoto menunjukkan Arta menga-
jar di sekolah desa.
 ÂKetahuilah bahwa Arta adalah 
seorang misionaris mahasiswa 
dari Universitas Klabat, sebuah 
Universitas Advent di luar Ma-
nado di Pulau Sulawesi. Dia 
melayani sebagai misionaris 
mahasiswa dari Gerakan 1.000 
Misionaris.
 ÂUnduh foto di Facebook: bit.ly/
fb-mq.
 ÂUnduh Posting Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Asia-Pasifik 
Selatan: bit.ly/ssd-2022.
 ÂKisah misi ini menggambarkan 
komponen-komponen berikut 
dari rencana strategis Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh “I 
Will Go”: Tujuan Misi No. 1, “Un-
tuk menghidupkan kembali 
konsep misi di seluruh dunia 
dan pengorbanan untuk misi se-
bagai cara hidup yang melibat-
kan tidak hanya pendeta tetapi 
setiap anggota gereja, tua dan 
muda, dalam sukacita bersaksi 
bagi Kristus dan menjadikan 
murid”; Tujuan Misi No. 2, “Untuk 
memperkuat dan mendiversifi-
kasi penjangkauan Advent … di 
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pendeta itu. Arta berdoa. Dia 
tidak tahu harus berbuat apa. 
Ketika pendeta melihat bahwa 
Arta tidak memuji pria yang 
mengaku sebagai Yesus, dia 
menjadi marah. Semua orang di 
gereja menjadi marah. 
 Arta dengan sedih 
meninggalkan gereja. Dia 
tidak tahu bagaimana dia bisa 
memberi tahu penduduk desa 
tentang Yesus yang sebenarnya. 
 Di luar, seorang wanita tua 
mendatanginya. “Kamu bilang 
kamu bisa membantu orang 
sakit,” katanya. “Bisakah kamu 
membantu suamiku?” 
 Di rumahnya, Arta 
memeriksa tekanan darah 
suaminya. Itu sangat tinggi. 
Arta menyarankan agar pria 
itu makan makanan sehat 
yang menurunkan tekanan 
darah, dan dia berdoa bersama 
pasangan itu. Ketika dia pergi, 
dia mendengar lelaki tua itu 
berteriak pada istrinya, “Apa 
yang bisa diajarkan anak itu 
tentang kesehatan kepada 
saya?” 
 Kembali ke rumahnya, Arta 
bertelut dan berdoa. “Tuhan, 
aku menyerahkan semuanya 
kepada-Mu,” kataku. “Tolong 
bantu aku.” 

Beberapa hari kemudian, wanita 
tua itu muncul di depan pintu 
Arta. Suaminya sudah makan 
makanan sehat, dan dia ingin 
tekanan darahnya diperiksa lagi. 
Artha sangat senang! 
Seseorang di desa ingin 
berbicara. Seseorang di desa 
membutuhkan bantuan. 
 “Terima kasih, Tuhan,” dia 
berdoa dalam hati. “Terima kasih 
telah menjawab doaku.” 
 Kesehatan lelaki tua itu 
meningkat setiap hari setelah 
itu. Dia mulai menyukai 
Arta. Segera dia dan istrinya 
mengasihi Arta seolah-olah dia 
adalah cucu mereka sendiri. 
Ketika penduduk desa lainnya 
melihat kasih mereka, mereka 
juga mulai bersikap baik kepada 
Arta. Arta segera memiliki 
banyak teman di desa, dan dia 
dapat memberi tahu mereka 
tentang Yesus yang sebenarnya. 
 Ayat favorit Arta dalam 
Alkitab mengatakan, “Segala 
perkara dapat kutanggung 
di dalam Dia yang memberi 
kekuatan kepadaku” (Filipi 4: 
13). Yesus yang sejati dapat 
membantu kita melakukan 
segalanya! 
 
Oleh Andrew McChesney
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 Orang Advent pertama yang mengunjungi Indonesia 
mungkin adalah Abram La Rue, yang dilaporkan berada di Jawa 
antara tahun 1888 dan 1903. Pekerjaan Advent di Indonesia 
dimulai pada tahun 1900, ketika R.W. Munson, mantan misionaris 
dari denominasi lain di Singapura, dan mampu berbicara bahasa 
Indonesia, membuka misi di Padang, di pantai barat Sumatra. 
Salah seorang yang bertobat dalam penginjilannya adalah 
Tay Hong Siang, seorang pengkhotbah Kristen Tionghoa yang 
sebelumnya adalah seorang yatim piatu di panti asuhan Munson 
di Singapura.
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Selamat hari Sabat!” 
Suara ayah menembus 
kegelapan. 

 Anita menggeliat di tempat 
tidurnya. 
 “Bangkit dan bersinar, 
Cuaca cerah!” Kata ayah sambil 
menjulurkan kepalanya ke pintu 
kamar Anita. 
 Saat itu jam 4 pagi. 
Mata Anita terbuka. Sudah 
waktunya untuk bangun! 
Setelah sarapan, Anita 
mengenakan gaun Sabat 
favoritnya. Kemudian dia 
menyelipkan kakinya yang 
telanjang ke sandal jepit. Dia 
memberikan sepatu Sabatnya 
kepada ibu untuk dimasukkan 

ke dalam tas. Sekarang dia siap 
untuk perjalanan ke gereja. 
Anita naik ke kursi belakang 
van putih keluarga itu. Ayah 
meluncur di belakang kemudi, 
dan Pendeta Kamu duduk 
di sampingnya. Ibu duduk 
dengan Anita di belakang, dan 
mereka bergabung dengan lima 
mahasiswa. 
 Pada pukul 5 pagi, van putih 
itu meninggalkan kampus 
Universitas Klabat, sekolah 
Advent di Indonesia tempat 
ayah dan ibu mengajar sebagai 
misionaris Amerika. Langit 
gelap, dan beberapa mobil ada 
di jalan. Tetapi ayah tetap harus 
berhati-hati saat mengemudi. 
Dia dengan hati-hati mengemudi 
di sekitar anjing, dan kadang-
kadang dia harus berhenti agar 
sapi menyeberang jalan. 
 Anita tidur di pangkuan ibu. 
Sekitar satu setengah jam 
kemudian, Anita terbangun 
ketika van putih itu berhenti. Dia 

26 Februari | Indonesia
Anita

Petualangan Sabat Anita
Sabat 9
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menyukai bagian dari perjalanan 
ke gereja ini. Dia dan yang 
lainnya naik perahu motor kecil, 
dan segera mereka berlayar 
di laut. Anita memandang ke 
seberang air yang berwarna 
biru tua. Cahaya baru saja mulai 

Tips Cerita
 ÂTemukan Pulau Sulawesi, Indo-
nesia, di peta.
 ÂKetahuilah bahwa cerita ini ter-
jadi hampir 40 tahun yang lalu, 
tetapi anak-anak misio naris 
masih melakukan perjalan an 
petualangan ke gereja saat ini. 
Hampir setiap Sabat selama 
lima tahun mereka di Indo-
nesia, orang tua Anita, Robert 
dan Marja McChesney, melaku-
kan perjalanan dari Universitas 
Klabat, tempat mereka meng-
ajar, ke sebuah gereja baru, 
terkadang berbicara kepada 
banyak jemaat dalam satu hari.
 ÂTanyakan kepada anak-anak 
apa pendapat mereka tentang 
perjalanan mereka ke gere-
ja pada hari Sabat pagi. Apa-
kah mereka ingin bangun pkl. 
04.00 untuk suatu perjalanan? 
Apa keuntungan dan kerugian 
yang mereka lihat antara per-
jalanan mereka ke gereja dan 
perjalanan Anita?
 ÂMendorong anak-anak men-
jadi anak-anak misionaris. Me-
reka tidak harus tinggal di ne-
gara asing atau memiliki orang 
tua misionaris untuk menjadi 
anak misionaris. Mereka ha-
nya perlu membagikan Yesus 
kepada orang lain.
 ÂTanyakan kepada anak-anak 
bagaimana Anita membagikan 
Yesus. Kemungkinan jawaban: 

Dia menunjukkan kasih kepada 
anak-anak yang mencubit dan 
menjambak rambutnya. Dia 
membagikan Yesus hanya den-
gan pergi ke gereja. Yesus per-
gi ke gereja setiap hari Sabat: 
“Dan seperti kebiasaan-Nya, Ia 
pergi ke rumah ibadat pada hari 
Sabat” (Lukas 4: 16). Anita bisa 
saja tinggal di rumah, tetapi dia 
mengikuti teladan Yesus.
 ÂUnduh foto di Facebook: bit.
ly/fb-mq.
 ÂUnduh Postingan Misi dan 
Fakta Singkat dari Divisi Asia-
Pasifik Selatan: bit.ly/ssd-2022.
 ÂKisah ini menggambarkan Tu-
juan Misi No. 2 dari rencana 
strategis Gereja Masehi Advent 
Hari Ketujuh “I Will Go”, Untuk 
memperkuat dan mendiver-
sifikasi penjangkauan Advent 
… melintasi Jendela 10/40, di 
antara kelompok orang yang 
belum terjangkau dan yang 
belum terjangkau.” Lebih lan-
jut: IWillGo2020.org.
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retak di cakrawala saat matahari 
terbit. Udara hangat dan lembap 
menyapu pipinya saat perahu 
mengarungi ombak yang 
lembut. 
 Setelah satu jam, perahu 
berlabuh di sebuah pulau, dan 
rombongan dipindahkan ke 
perahu lain untuk perjalanan 
30 menit. Kemudian mereka 
mendarat di pulau lain yang 
dipenuhi pohon kelapa dan 
hutan hijau yang rimbun. Anita 
senang karena dia memakai 
sandal jepit dan bukan sepatu 
Sabatnya yang bagus. Dia harus 
berjalan di sepanjang jalan 
berlumpur. Lumpur di antara jari-
jari kakinya terasa enak. 
 Sekitar 45 menit kemudian, 
Anita melihat sebuah desa kecil 
yaitu Gereja Masehi Advent Hari 
Ketujuh yang kecil. Sekolah Sabat 
akan segera dimulai, dan gereja 
sudah penuh sesak dengan 
orang-orang. Orang-orang 
menyambut Anita dan yang 
lainnya dengan gembira. Kakek 
dan nenek tersenyum lebar. 
Ayah dan ibu berseri-seri dengan 
gembira. Mereka sangat senang 
menyambut para pengunjung. 
Mereka tahu bahwa perlu usaha 
keras untuk mencapai desa 
mereka. 
 Anak-anak kecil melambai 
dengan penuh semangat 

pada Anita dan berkerumun 
di sekelilingnya. Seorang gadis 
kecil berlari dan mencubit kulit 
putih lengan Anita. Seorang anak 
kecil yang berani mengulurkan 
tangan dan menarik rambut 
merahnya. Anak-anak desa 
memiliki kulit cokelat dan 
rambut hitam, dan ini adalah 
pertama kalinya mereka melihat 
seseorang dengan kulit putih 
dan rambut merah. 
 Anita balas tersenyum. 
Dia tidak suka anak-anak 
menyentuhnya, tetapi dia 
tidak melakukan apa-apa. 
Dia mengerti bahwa mereka 
penasaran. 
 Di dalam gereja, ibu menarik 
sepatu Sabat Anita dari tas, dan 
Anita memakainya. Sekarang dia 
siap untuk menyembah Tuhan. 
Menjelang sore, Anita memakai 
kembali sandal jepitnya untuk 
perjalanan panjang pulang. 
Dia lelah tetapi bahagia. 
Setiap Sabat, ayah dan ibu 
pergi ke gereja baru untuk 
membagikan Yesus. Setiap 
hari Sabat, perjalanan adalah 
petualangan baru. Yang terbaik 
dari semuanya, setiap hari Sabat 
mereka harus menyembah 
Tuhan. Anita senang menjadi 
anak misionaris! 
 
Oleh Andrew McChesney



  33

D
ivisi A

sia—
Pasifik Selatan 

Ketika Tony berusia 7 tahun, 
dia pindah bersama ibu 
ke Singapura dari rumah 

mereka di negara lain. Ayah, 
yang tinggal di rumah, tidak bisa 
berbahasa Inggris. Ibu tidak bisa 
berbahasa Inggris. Tetapi mereka 
berdua ingin Tony tinggal di 
Singapura agar dia bisa belajar 
bahasa Inggris. 
 Tony mulai kelas satu di 
Singapura. Sulit untuk berbicara 
bahasa Inggris, tetapi dia 
mencoba yang terbaik dan 
mulai mendapatkan teman 
baru. Tetapi dia merasa sangat 
kasihan pada ibu. Ketika dia di 
sekolah, belajar bahasa Inggris 
dan bermain dengan teman-

teman, ibu sendirian di rumah. 
Ibu tidak memiliki tugas sekolah 
untuk membuatnya sibuk. Dia 
tidak punya teman untuk diajak 
bermain. Dia merindukan ayah. 
Suatu pagi, Tony dan ibu berdiri 
di halte bus, menunggu bus. Ibu 
mulai merindukan ayah, dan dia 
mulai menangis. Tony tidak suka 
melihat ibu menangis, dan dia 
juga merasa sedih. 
 Tony dan ibu tidak sendirian 
di halte bus. Wanita lain sedang 
menunggu bus, dan dia melihat 
anak laki-laki yang sedih dan 
ibunya yang menangis. “Apa yang 
salah?” tanya orang asing itu 
dalam bahasa Inggris. 
 Ibu tidak mengerti. Tony tidak 
berbicara bahasa Inggris dengan 
baik, jadi dia juga tidak mengerti. 
Wanita itu melihat wajah bingung 
mereka, dan dia mengganti 
bahasa. 
 “Apa yang salah?” dia bertanya 
lagi tetapi dalam bahasa lain. 

5 Maret | Siangapura

Tony

Orang Asing yang Baik Hati

Sabat 10



34

Tri
wu

lan
 I/

20
22

 Wajah ibu berseri-seri. 
Wanita itu berbicara dalam 
bahasanya. Ibu sangat senang! 
“Saya merasa sedih karena saya 
merindukan suami saya,” kata 
ibu. 
 Wanita itu menganggukkan 
kepalanya, mengerti. Dia punya 
ide. 
 “Aku tahu sesuatu yang 
mungkin bisa menghiburmu,” 
katanya. “Saya anggota Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh, 
dan kami mengadakan program 
khusus untuk anak-anak di sana 
sore ini.” 
 Wanita itu menunjuk ke 
sebuah bangunan di seberang 
jalan dari halte bus. Itu adalah 
Gereja Masehi Advent Hari 
Ketujuh. 
 Tony dan ibunya belum 
pernah mendengar tentang 
Gereja Masehi Advent Hari 
Ketujuh. Mereka bukan orang 

Tips Cerita
 Â Temukan Singapura di peta.
 Â Foto menunjukkan sekolah 

Advent, kanan, dan gereja, kiri, 
di Singapura.

 Â Ketahuilah bahwa Tony dan 
keluarganya berasal dari 
“negara terselubung”, sebuah 
negara yang tidak diidentifikasi 
oleh Misi Advent karena 
kepekaan regional yang 
melibatkan Kekristenan.

 Â Tanyakan kepada anak-
anak apakah orang asing 
yang baik hati itu adalah 
seorang misionaris. Seorang 
misionaris adalah seseorang 
yang membawa orang lain 
kepada Yesus. Orang asing 
itu mungkin tidak memberi 
tahu Tony dan ibunya tentang 
Yesus secara langsung, tetapi 
dia mengarahkan mereka ke 
gereja, tempat mereka belajar 
tentang Yesus.

 Â Baca lebih lanjut tentang Tony 
minggu depan.

 Â Unduh foto di Facebook: bit.
ly/fb-mq.

 Â Unduh Posting Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Asia-Pasifik 
Selatan: bit.ly/ssd-2022.

 Â Kisah misi ini menggambarkan 
Tujuan Misi No. 2 dari rencana 
strategis Gereja Masehi Advent 
Hari Ketujuh “I Will Go”,: 

“Untuk memperkuat dan 
mendiversifikasi penjangkauan 
Advent di kota-kota besar, melintasi 
Jendela 10/40, di antara orang-
orang yang belum terjangkau, dan 
agama non-Kristen.” Pelajari lebih 
lanjut di IWillGo2020.org.
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Kristen dan tidak pernah pergi 
ke gereja sebelumnya. 
 Toni tersenyum senang. Dia 
ingin pergi ke program anak-anak 
dan mencari teman baru. Ibu 
senang melihat Tony tersenyum, 
dan dia senang bertemu dengan 
wanita baik hati yang berbicara 
bahasanya. Tony dan ibu pergi ke 
acara anak-anak pada hari Sabat 
sore itu. 
 Tony dan ibu menyukai 
program itu. Seseorang 
mengundang mereka untuk 
kembali minggu depan untuk 
Sekolah Sabat dan ibadah gereja. 
 Tony dan ibu kembali pada 
Sabat berikutnya dan setiap 
Sabat sesudahnya. Mereka juga 
berpartisipasi dalam program 
Sabat sore lainnya. Ketika 
minggu-minggu berlalu, mereka 
belajar tentang Yesus dan kasih-
Nya, dan mereka mulai mengasihi 
Dia juga. 
 Ketika Tony menyelesaikan 
kelas satu, ibu memindahkannya 
ke sekolah Advent dekat gereja 
untuk kelas dua. Dia ingin dia 
belajar bahasa Inggris dan Alkitab 
di sekolah Advent. Tony juga 
ingin pergi ke sekolah Advent. 
Kemudian dia bisa bermain 
dengan teman-temannya dari 
Sekolah Sabat setiap hari dalam 
seminggu. 

Segera Tony dapat berbicara 
bahasa Inggris seolah-olah 
dia telah mengucapkannya 
sepanjang hidupnya. Ayah 
sangat senang. Dia tahu bahwa 
mengetahui bahasa Inggris akan 
membuka peluang baru bagi 
Tony. Ibu juga senang bahwa 
Tony dapat berbicara bahasa 
Inggris—dan dia sangat senang 
bahwa dia telah mendapatkan 
banyak teman baik di gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh. 
Tony terutama senang. Dia tidak 
tahu apakah berbicara bahasa 
Inggris itu penting atau tidak, 
tetapi dia senang ibu tidak lagi 
sedih. 
 Terlebih lagi, dia bahagia 
karena dia telah mendapatkan 
sahabat baru, Yesus. Dia 
mengasihi Yesus dengan segenap 
hatinya, dan dia ingin hidup 
bersama-Nya selalu. 
 
Terima kasih atas persembahan 
misi Sekolah Sabat Anda hari 
ini yang akan membantu 
menyebarkan Injil di Singapura 
dan negara-negara lain di Divisi 
Asia-Pasifik Selatan, yang akan 
menerima Persembahan Sabat 
Ketiga Belas triwulan ini.

 
Oleh Andrew McChesney
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Minggu lalu, kita mendengar 
tentang Tony, yang pindah 

bersama ibunya ke Singapura 
untuk belajar bahasa Inggris. 
Selama di Singapura, dia dan ibu 
juga belajar tentang Yesus setelah 
berteman dengan seorang wanita 
anggota Gereja Masehi Advent Hari 
Ketujuh yang baik hati di halte bus. 
 Ketika Tony menyelesaikan 
kelas dua di sekolah Masehi Advent 
Hari Ketujuh di Singapura, dia 
berbicara bahasa Inggris seolah-
olah dia telah mengucapkannya 
sepanjang hidupnya. Ayah 
meminta Tony dan ibu untuk 
kembali pulang. 
Tony mengucapkan selamat 

tinggal kepada teman-temannya di 
sekolah Advent. Ibu mengucapkan 
selamat tinggal kepada teman-
temannya di gereja Masehi Advent 
Hari Ketujuh dekat sekolah. Tony 
dan ibu mengucapkan selamat 
tinggal ke Singapura dan kembali 
ke rumah. 
 Tony berusia 10 tahun, dan 
dia serta ibu senang berada di 
rumah. Mereka senang melihat 
ayah lagi. Tetapi mereka berdua 
melewatkan pergi ke gereja Advent 
setiap hari Sabat. Jadi, ibu mencari 
gereja Advent di kota mereka. 
Setelah enam bulan mencari, dia 
menelepon wanita baik hati yang 
dia temui di halte bus di Singapura. 
“Dapatkah Anda membantu saya 
menemukan gereja Advent?” dia 
berkata. “Tony dan saya rindu pergi 
ke Sekolah Sabat dan gereja.” 
 Wanita itu tidak tahu di mana 
menemukan gereja Advent, jadi 
dia meminta bantuan pendetanya. 
Pendeta menemukan nomor 

12 Maret | Singapura

Tony

Misionaris Cilik
Sabat 11
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telepon seorang pemimpin Advent 
di kota Tony, dan segera ibu 
menerima nomor telepon itu. 
Tidak lama kemudian, Tony dan 
ibu bertemu dengan pemimpin 

dengan generasi berikutnya.”
 Â  Unduh foto di Facebook: bit.ly/
fb-mq.
 Â  Unduh Posting Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Asia-Pasifik Se-
latan: bit.ly/ssd-2022.
 Â  Kisah misi ini menggambarkan 
komponen-komponen berikut 
dari rencana strategis Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh “I 
Will Go”: Tujuan Misi No. 1, “Un-
tuk menghidupkan kembali kon-
sep misi di seluruh dunia dan pe-
ngorbanan untuk misi sebagai 
cara hidup yang melibatkan tidak 
hanya pendeta tetapi setiap ang-
gota gereja, tua dan muda, dalam 
sukacita bersaksi bagi Kristus 
dan menjadikan murid”; Tujuan 
Misi No. 2, “Untuk memperkuat 
dan mendiversifikasi penjang-
kauan Advent di kota-kota besar, 
melintasi Jendela 10/40 … dan ke 
agama-agama non-Kristen”; dan 
Pertumbuhan Rohani Tujuan No. 
7, “Untuk membantu kaum muda 
dan dewasa muda menempatkan 
Allah sebagai yang utama.” Pela-
jari lebih lanjut di IWillGo2020.org.

Tips Cerita
 Â  Ketahuilah bahwa Tony dan ke-
luarganya berasal dari “negara 
terselubung”,  sebuah negara 
yang tidak diidentifikasi oleh Misi 
Advent karena kepekaan region-
al yang melibatkan Kekristenan.
 Â  Foto menunjukkan sekolah Ad-
vent, kanan, dan gereja, kiri, tem-
pat Tony belajar tentang Yesus di 
Singapura.
 Â  Tanyakan kepada anak-anak 
apakah Tony adalah seorang misi-
onaris. Seorang misionaris adalah 
seseorang yang membawa orang 
lain kepada Yesus.
 Â  Misionaris itu mengatakan ke-
pada Misi Advent: “Tony san-
gat istimewa. Tanpa dia, saya 
pikir itu akan sangat berbeda. 
Anak itu mengubah pelayanan 
kami. Saya terus berdoa kepada 
Tuhan, ‘Ki rimkan saya seseorang 
yang berbicara bahasa Inggris. 
Saya merasa sangat sendirian 
di sini.’ Kemudian Tuhan men-
girim seorang anak laki-laki un-
tuk membantu saya memahami 
bahwa saya perlu bekerja den-
gan anak-anak. Saya menyadari 
itu ketika dia muncul. Sekarang 
saya bekerja dengan anak-anak di 
Sekolah Sabat dan di tempat lain. 
Saya sangat senang bisa bekerja 
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Advent dan mendengar cerita yang 
luar biasa. 
 Tiga tahun sebelumnya, 
sekitar waktu Tony pindah ke 
Singapura untuk belajar bahasa 
Inggris, seorang misionaris asing 
pindah ke kotanya. Misionaris 
itu datang untuk membagikan 
kasih Yesus, tetapi dia tidak dapat 
berbicara bahasa itu. Jadi, saat 
Tony belajar bahasa Inggris di 
Singapura, misionaris itu mencoba 
mempelajari bahasa Tony. Tetapi 
itu sangat sulit baginya, jadi dia 
berdoa kepada Tuhan, “Tolong 
kirimkan seseorang yang berbicara 
bahasa Inggris untuk membantu 
saya.” 
Tony dan ibu bertemu dengan 
misionaris itu, dan mereka sangat 
menyukainya. Ketika ibu melihat 
bahwa misionaris itu tidak dapat 
berbicara bahasanya dengan baik, 
dia berkata, “Tony berbicara bahasa 
Inggris dengan baik. Dia bisa 
membantumu.” 
 Misionaris menyukai gagasan 
itu. Selama tiga tahun dia ingin 
berkhotbah pada hari Sabat, tetapi 
dia tidak bisa karena tidak ada yang 
bisa memahaminya. 
 Sabat berikutnya, dia dan 
Tony berdiri untuk berkhotbah. 
Anggota gereja terkejut. Tetapi 
ketika mereka mendengar Tony 
menafsirkan khotbah misionaris itu 

dalam bahasa mereka sendiri, mata 
mereka berbinar gembira. Mereka 
mendengar Firman Tuhan melalui 
mulut seorang anak kecil. 
 Tony dan ibu senang bisa 
pergi ke gereja lagi pada hari 
Sabat. Tetapi misionaris itu merasa 
kasihan pada Tony. Dia adalah satu-
satunya anak laki-laki di gereja. 
Jadi, misionaris itu membuat kelas 
Sekolah Sabat hanya untuknya.  
 Tony sangat menyukai kelas 
itu sehingga dia mengundang 
teman-temannya untuk datang, 
dan dia membantu misionaris itu 
menerjemahkan pelajaran agar 
teman-temannya dapat mengerti. 
Segera 15 anak menghadiri 
Sekolah Sabat Tony setiap minggu. 
 Tuhan sedang mengubah 
kehidupan orang-orang di kota 
besar melalui seorang anak kecil 
yang mengasihi Dia. Apa yang 
dapat Tuhan lakukan melalui Anda? 
 
 
Terima kasih atas persembahan 
misi Sekolah Sabat Anda hari 
ini yang akan membantu 
menyebarkan Injil di Singapura 
dan negara-negara lain di Divisi 
Asia-Pasifik Selatan, yang akan 
menerima Persembahan Sabat 
Ketiga Belas triwulan ini.
 
Oleh Andrew McChesney
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Ketika Bino berusia 3 
tahun, ibu memutuskan 
bahwa dia ingin anak laki-

lakinya bersekolah di sekolah 
internasional di Timor Leste. 
Sekolah internasional tidak 
seperti sekolah umum biasa.   
Pergi ke sekolah umum di Timor 
Leste tidak memerlukan biaya 
apapun, dan para guru berbicara 
dalam bahasa Portugis.  
 Akan tetapi, pergi ke sekolah 
internasional membutuhkan 
biaya, dan para guru berbicara 
dalam bahasa Inggris. 
 Ibu ingin Bino belajar bahasa 
Inggris, jadi dia meminta ayah 
untuk mencarikan sekolah 
internasional di Dili, Ibu Kota 

Timor-Leste tempat mereka 
tinggal. 
 Ayah berjalan mondar-
mandir di jalanan, mencari 
sekolah internasional. Dia 
menemukan beberapa sekolah 
internasional, tetapi semuanya 
terlalu mahal. 
 Kemudian ayah berjalan 
melewati sebuah Gereja Masehi 
Advent Hari Ketujuh. Dia 
melihat tanda di pagar gereja 
yang mengiklankan Sekolah 
Internasional Advent Timor 
Leste. Ada nomor telepon 
di papan nama, dan ayah 
menelepon untuk mendapatkan 
informasi lebih lanjut.   
 Dia sangat berbahagia 
karena dia mengetahui bahwa 
dia mampu mengirim Bino ke 
sekolah. 
 Ayah dan ibu bukan orang 
Advent, tetapi mereka pernah 
mendengar tentang orang 
Advent. Paman ibu adalah 

19 Maret | Timor Leste

Bino

Sekolah yang Mengubah Hidup
Sabat 12
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seorang Advent. Sebelum dia 
menjadi seorang Advent, dia 
merokok dan minum alkohol. 
Bahasanya kasar dan dia makan 
makanan yang tidak sehat.  
 Karena makanan yang tidak 
sehat, kakinya telah dipenuhi 
luka. Tetapi setelah dibaptis, dia 
berhenti merokok dan minum 
alkohol, dan dia menjadi sehat. 
Dia membaca Alkitab, dan dia 
mendorong ibu dan ayah juga 
untuk membaca Alkitab. Ibu dan 
ayah menyukai paman baru. Dia 
periang dan menyenangkan 
berada di sekitar. 
 Bino mulai belajar di sekolah 
Advent. Dia dengan cepat mulai 
belajar bahasa Inggris. Ibu juga 
mulai belajar bahasa Inggris. 
Setiap hari, ketika dia pulang 
dari sekolah, dia memintanya 
untuk mengajarinya kata-kata 
bahasa Inggris yang dia pelajari 
di sekolah. 
“Hello,” sapa Bino. 
“Helllo,” ibu menyambutnya. 
“Good-bye” kata Bino. 
“Good-bye,” ibu menyambutnya. 

Tips Cerita
 ÂTemukan Timor Leste di peta.
 ÂFoto menunjukkan Bino 
d engan ibu dan saudara perem-
puannya.
 ÂUnduh foto di Facebook: bit.
ly/fb-mq.
 ÂUnduh Posting Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Asia-Pasifik 
Selatan: bit.ly/ssd-2022.
 ÂKisah misi ini mengilustrasikan 
komponen-komponen berikut 
dari rencana strategis Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh “I 
Will Go”: Tujuan Pertumbuhan 
Roh No. 5, “Memuridkan indi-
vidu dan keluarga ke dalam 
kehidupan yang dipenuhi Roh 
Kudus”; Pertumbuhan Rohani 
Tujuan No. 6, “Meningkatkan 
aksesi, retensi, reklamasi, dan 
partisipasi anak, remaja, dan de-
wasa muda”; dan Pertumbuh-
an Rohani Tujuan No. 7, “Untuk 
membantu kaum muda dan 
dewasa muda menempatkan 
Allah sebagai yang pertama 
dan memberikan contoh pan-
dangan dunia yang alkitabi-
ah.” Pembangunan asrama di 
Timor Leste Adventist Interna-
tional School akan membantu 
memenuhi Tujuan Misi No. 4, 
“Memperkuat lembaga-lem-
baga Advent dalam menegak

kan kebebasan, kesehatan holis-
tik, dan harapan melalui Yesus, dan 
memulihkan citra Allah dalam diri 
manusia. ” Pelajari lebih lanjut tentang 
rencana strategis di IWillGo2020.org.
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 Seiring berlalunya minggu 
dan bulan, pelajaran bahasa 
Inggris mereka semakin rumit. 
“I Love you,” kata Bino. 
“I Love lyou!” seru ibu. 
 Bahasa Inggris bukan satu-
satunya hal yang diajarkan Bino 
kepada ibu sepulang sekolah. 
Setiap hari, Bino mendengar 
cerita Alkitab dari gurunya, 
dan dia membagikan cerita itu 
kepada ibu. Saat Bino tumbuh 
dewasa, dia memberi tahu ibu 
tentang Daud dan Goliat, Yunus 
dan ikan besar, serta Yesus dan 
anak laki-laki kecil yang makan 
siangnya memberi makan lebih 
dari 5.000 orang. 
 Ibu senang mendengar 
anak laki-lakinya menceritakan 
kisah-kisah Alkitab. Dia dan 
ayah mulai membaca Alkitab. 
Kadang-kadang mereka 
memiliki pertanyaan tentang 
apa yang mereka baca, dan 
mereka mencari jawaban dari 
pendeta gereja Advent dekat 
sekolah Bino dan seorang 
misionaris Amerika yang juga 
tinggal di pulau itu. Pendeta dan 
misionaris mengunjungi rumah 
Bino secara teratur. Tibalah hari 
di mana ayah dan ibu dibaptis 

dan bergabung dengan gereja 
Advent. 
 Saat ini, Bino tidak hanya 
pergi ke sekolah Advent, tetapi 
ayah dan ibu juga pergi ke 
sekolah tersebut. Ayah dan 
ibu bekerja sebagai penjaga 
sekolah. 
 Ayah senang bahwa Bino 
pergi ke sekolah Advent. Ibu 
senang bahwa Bino pergi ke 
sekolah Advent. Bino senang 
bahwa dia pergi ke sekolah 
Advent. Melalui sekolah, seluruh 
keluarga berbicara bahasa 
Inggris—dan mengasihi Yesus 
dengan sepenuh hati.  
 
Enam tahun yang lalu, bagian 
dari Persembahan Sabat Ketiga 
Belas membantu membuka 
sekolah Advent di Dili. Triwulan 
ini, Persembahan Sabat 
Ketiga Belas akan membantu 
membangun asrama sehingga 
anak-anak dari desa-desa yang 
jauh dapat tinggal dan belajar 
di sekolah. Terima kasih telah 
merencanakan persembahan 
yang murah hati.

 
Oleh Nerida Koolik
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Anak Yatim Piatu Ajaib

 ÂKirimkan surat ke rumah untuk mengingatkan orang tua tentang program 
tersebut dan untuk mendorong anak-anak membawa Persembahan Sabat 
Ketiga Belas mereka pada tanggal 26 Maret. Ingatkan semua orang bahwa 
persembahan misi mereka adalah hadiah untuk menyebarkan Firman 
Tuhan ke seluruh dunia, dan bahwa seperempat dari Persembahan Sabat 
Ketiga Belas kita akan langsung membantu proyek di empat negara 
Divisi Asia-Pasifik Selatan. Proyek tercantum di halaman 3 dan di sampul 
belakang.
 ÂNarator tidak perlu menghafal cerita, tetapi dia harus cukup akrab 
dengan materi sehingga tidak harus membacanya. Atau, anak-anak dapat 
memerankan cerita, memainkan peran Basti, malaikat, paman dan bibi, 
gadis misionaris Amerika dan ayahnya, dan keluarga baru Basti dari ayah, 
ibu, dan saudara lelaki misionaris, Jira.
 ÂSebelum atau sesudah cerita, gunakan peta untuk menunjukkan empat 
negara di Divisi Asia-Pasifik Selatan—Timor-Leste, Laos, Vietnam, dan 
Pakistan— yang akan menerima Persembahan Sabat Ketiga Belas. Jelaskan 
proyek Persembahan Sabat Ketiga Belas.

Basti

26 Maret | Timor Leste
Sabat 13
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 Kisah Basti ini datang dari 
Pegunungan Tinggi Timor Leste. 
 Basti, anak laki-laki muda 
yang pemalu, senang tinggal 
bersama ayah dan ibu di 
pegunungan megah yang 
diselimuti hutan belantara 
yang lebat dan hijau. Dari 
rumah desanya, ia bisa melihat 
puncak Gunung Tatamailau, 
yang setinggi 10.000 kaki (3.048 
meter) merupakan gunung 
tertinggi di negara itu. 
 Tetapi Basti yang berusia 11 
tahun tidak memikirkan tentang 
Gunung Tatamailau. Dia tidak 
memikirkan pegunungan yang 
tertutup hutan lebat dan hijau. 
Dia tidak memikirkan rumah 
desanya. Dia sedang memikirkan 
ayah dan ibu, dan dia merasa 
sedih. Orang tuanya meninggal 
mendadak, dan sekarang dia 
harus pindah dari pegunungan 
untuk tinggal bersama bibi dan 
pamannya di kota besar Dili. 
 Saat Basti bersiap turun 
gunung, dia bermimpi. Dalam 
mimpi malam hari, dia melihat 
malaikat putih bersinar dengan 
wajah yang sangat baik.  
 Malaikat datang kepadanya 
dan menenangkan hatinya yang 
sakit dan masa depannya yang 
gelap dengan kata-kata tenang 
dan damai. 

 “Jangan takut,” kata malaikat 
itu. “Tuhan akan menjagamu.” 
Ketika bangun di pagi hari, 
Basti yakin bahwa Tuhan 
akan menjaganya. Dia tidak 
tahu bagaimana caranya, 
tetapi dia yakin bahwa Tuhan 
mencintainya dan akan 
membantunya. 
 Tidak lama kemudian, 
dia tinggal di kota besar 
bersama bibi dan pamannya. 
Ia merindukan kampung 
halamannya. Dia merindukan 
gunung. Dia terutama 
merindukan ayah dan ibu. Tetapi 
dia tahu bahwa Tuhan akan 
menjaganya. 
 Hari-hari berlalu, dia 
menikmati bermain dengan 
sepupu mudanya di jalan di 
luar rumah barunya. Dia juga 
mendapat teman baru, seorang 
gadis tetangga yang terkadang 
bergabung dengan mereka 
dalam permainan jalanan 
mereka. Gadis itu berasal dari 
keluarga misionaris Amerika 
yang tinggal di jalan yang sama. 
Basti mengetahui bahwa gadis 
itu dan sepupunya adalah teman 
sekelas dan belajar di sekolah 
yang sama. 
 Ketika orang tua misionaris 
itu mendengar tentang Basti, 
mereka ingin dia juga belajar di 
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sekolah tersebut, satu-satunya 
sekolah Advent di negara itu. 
Mereka berdoa, dan hal-hal 
menakjubkan mulai terjadi. 
Pertama, ditemukan uang untuk 
membayar uang sekolah Basti di 
sekolah Advent. Kemudian bibi 
dan pamannya memutuskan 
untuk memberikan hati mereka 
kepada Yesus dan dibaptis. Basti 
senang pergi ke gereja bersama 
mereka setiap hari Sabat. 
 Setelah itu, sebuah keluarga 
misionaris memutuskan untuk 
mengadopsi Basti. Bibi dan 
paman Basti mencintainya, 
tetapi mereka tidak punya 
banyak uang untuk merawat 
basti dan anak-anak mereka 
sendiri. Keluarga misionaris itu 
sudah memiliki seorang anak 
laki-laki, Jira, dan mereka juga 
dengan senang hati merawat 
Basti. 
 Saat ini, Basti adalah anak 
yang ceria dan aktif dengan 
banyak bakat. Dia tidak pernah 
melupakan mimpinya bersama 

malaikat. Tuhan berjanji untuk 
menjaganya, dan Dia telah 
melakukannya!  
 
 Tanpa bantuan gereja dan 
sekolah Masehi Advent Hari 
Ketujuh di Timor Leste, kisah 
Basti bisa saja memiliki akhir 
yang jauh berbeda. Enam 
tahun yang lalu, bagian dari 
Persembahan Sabat Ketiga Belas 
membantu membuka sekolah 
Advent di Dili. 

Saat ini, Persembahan Sabat 
Ketiga Belas akan membantu 
membangun asrama sehingga 
anak-anak dari desa-desa 
di pegunungan Basti dan di 
tempat lain dapat tinggal dan 
belajar di sekolah. Terima kasih 
telah memberikan persembahan 
yang murah hati sehingga 
proyek ini dan proyek penting 
lainnya di Divisi Asia-Pasifik 
Selatan.

 
Oleh Raymond House
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Tips Cerita
 ÂTemukan Timor Leste di peta.
 ÂKetahuilah bahwa kematian 
dini orang tua Basti mungkin 
terkait dengan tradisi kontrak 
pernikahan di Timor  Leste. 
Ketika seorang suami tidak 
dapat membayar mahar yang 
diwajibkan kepada keluarga 
istrinya, ia harus menyediakan 
uang atau hewan untuk 
pemakaman dan hari-hari 
suci selama bertahun-tahun 
setelah pernikahan. Tekanan 
yang luar biasa dari kewajiban 
utang, dan ancaman kutukan 
dari ketidakmampuan untuk 
membayar, mendorong orang 
untuk hidup hemat, seringkali 
sampai pada titik mereka 
kekurangan gizi dan rentan 
terhadap komplikasi kesehatan 
lebih lanjut. Ini mungkin yang 
terjadi pada orang tua Basti.
 ÂUnduh Posting Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Asia-Pasifik 
Selatan: bit.ly/ssd-2022.
 ÂKisah misi ini menggambarkan 
komponen-komponen berikut 
dari rencana strategis Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh 
“I Will Go”: Tujuan Misi No. 
1, “Untuk menghidupkan 
kembali konsep misi di seluruh 
dunia dan pengorbanan untuk 

misi sebagai cara hidup 
yang melibatkan tidak hanya 
pendeta tetapi setiap anggota 
gereja, tua dan muda, dalam 
sukacita bersaksi bagi Kristus 
dan menjadikan murid”; dan 
Pertumbuhan Rohani  Tujuan 
No. 6, “Untuk meningkatkan 
aksesi, retensi, reklamasi, 
dan partisipasi anak-anak, 
remaja, dan dewasa muda.” 
Pembangunan asrama di Timor 
Leste Adventist International 
School akan membantu 
memenuhi Tujuan Misi No. 
4, “Memperkuat lembaga-
lembaga Advent dalam 
menegakkan kebebasan, 
kesehatan holistik, dan 
harapan melalui Yesus, dan 
memulihkan citra Allah 
dalam diri manusia.” Pelajari 
lebih lanjut tentang rencana 
strategis di IWillGo2020.org.
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Proyek Sabat Ketiga Belas Berikutnya

Persembahan Sabat Ketiga Belas untuk triwulan 
berikutnya akan membantu Divisi Afrika Selatan-Samudra 
Hindia untuk mendirikan: 

• Gereja dan sekolah dasar, Belize, Angola;
• Asrama pria, Universitas Advent Angola, Huambo, 

Angola;
• Pusat konseling dan kekerasan dalam rumah tangga, 

Lombe, Angola;
•  Sekolah dasar lanjutan, Luanda, Angola;
• Pusat penjangkauan masyarakat dan pengembangan 

kepemimpinan di kampus Mzuzu Universitas Advent 
Malawi, Malawi;

• Better Living Center dan stasiun radio FM, Mayotte.






