
  1

Divisi Inter-Am
erika

Berita Misi Advent
(Untuk Dewasa)

Triwulan II Tahun 2021

Divisi Inter-Amerika



Alamat Penyunting
Yayasan Penerbit Advent Indonesia
Jl. Raya Cimindi 72, 
Bandung 40184

Kotak Pos 1188, 
Bandung 40011

Telepon : (022) 6030392
Faksimile : (022) 6027784

Ketua Yayasan
R. Situmorang

Ketua Bidang Usaha
S. Manueke

Ketua Penyunting
J. Pardede

Berita Misi Dewasa
Divisi Inter–Amerika

Penerjemah
Christine Malinti

Penyunting dan Desain Isi
Angky Tumbal

Anggota Penyunting
S. P. Silalahi
F. Parhusip
F. Ngantung
S. Susanto

Penerbit
Yayasan Penerbit Advent Indonesia
(Anggota IKAPI)

Izin
SK Menpen RI No. 1168/SK/DITJEN/
PPG/STT/1987

Persembahan Sabat Ketiga Belas Anda tiga tahun lalu telah 
digunakan untuk membangun ruang perawatan yang baru di 
Rumah Sakit Tenggara, sebuah fasilitas Gereja Masehi Advent 
hari-Ketujuh, di Villahermosa Meksiko. Ruang Perawatan ini 

(bangunan abu-abu di latar belakang) diharapkan akan dibuka 
pada tahun 2024. Baca kisah-kisah dari Villahermosa pada 

halaman 26–38.
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Triwulan ini kami menampilkan Divisi Inter-
Amerika, yang mencakup negara dan kawasan 
di Laut Karibia, Amerika Tengah, dan bagian 
utara Amerika Selatan. Daerah ini dihuni oleh 
hampir 300 juta penduduk dan memiliki 3,75 
juta anggota Gereja Masehi Advent hari-
Ketujuh, sehingga memiliki rasio satu anggota 
Advent untuk setiap 80 orang penduduk. 

Proyek Sabat Ketiga Belas triwulan ini 
unik karena Ketiga belas universitas dan 
perguruan tinggi di divisi ini akan menerima 
bagian dari Persembahan Sabat Ketiga Belas 
untuk mendirikan “pusat pengaruh” Hidup 
yang Lebih Baik di mana mahasiswa dapat 
berlatih untuk menjadi misionaris. Anda dapat 
menemukan daftar lembaga pendidikan tinggi 
tersebut pada halaman selanjutnya.

Terima kasih atas Persembahan Sabat 
Ketiga Belas Anda tiga tahun lalu yang 
telah membantu mendanai proyek-proyek 
di Antillean Adventist University, di Puerto 
Rico, University of the Southern Caribbean di 
Trinidad dan Tobago, Southeast Hospital di 
Meksiko. 

Anda dapat mengunduh versi PDF (dalam 
bahasa Inggris) majalah Berita Misi Advent 
untuk orang muda dan dewasa di bit.ly/
adultmission dan Berita Misi Advent untuk 
Anak-anak di bit.ly/childrensmission. Video 
sorotan Berita Misi Advent tersedia di bit.ly/
missionspotlight.

Terima kasih telah mendorong jemaat 
Anda untuk berpikiran misi! 
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Kesempatan
Persembahan Sabat Ketiga Belas triwulan ini akan membantu Divisi 
Inter-Amerika untuk membuka 13 Pusat Pengaruh Hidup yang Lebih 
Baik, satu di setiap lembaga pendidikan berikut ini:

 ÂUniversitas Advent Antillean (Uni Puerto Riko), Puerto Riko
 ÂUniversitas Advent Kolombia (Uni Kolombia Kawasan Utara), 
Kolombia
 ÂSeminari Teologi Advent Kuba (Uni Kuba), Kuba
 ÂUniversitas Advent Dominika (Uni Dominika), Republik Dominika
 ÂAkademi Universitas Advent Haiti (Uni Haiti), Haiti
 ÂUniversitas Linda Vista (Uni Meksiko Kawasan Tenggara), Meksiko
 ÂUniversitas Navojoa (Uni Meksiko Kawasan Utara), Meksiko
 ÂUniversitas Montemorelos (Uni Meksiko Kawasan Utara, Meksiko
 ÂUniversitas Karibia Utara (Uni Jamaika), Jamaika
 ÂUniversitas Advent Amerika Tengah (Uni Amerika Kawasan Tengah 
bagian Selatan), Kosta Rika
 ÂUniversitas Karibia Selatan (Uni Karibia), Trinidad
 ÂInstitut Universitas Advent Venezuela (Uni Venezuela Kawasan 
Barat), Venezuela
 ÂPendidikan Tinggi Advent Belize, (Uni Belize), Belize
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Ketika Daniel berusia 11 tahun, 
seorang anak tetangga lelaki 
memperkenalkan kepadanya 

tarian hip-hop di Ibu Kota Suriname, 
Paramarebo.

Daniel telah melihat tarian 
itu di televisi tetapi tidak pernah 
dalam kehidupan nyata. Dia 
terpukau dengan gerakan-gerakan 
memutar badan, berdiri di atas 
tangan, dan melompat dengan 
satu tangan. Dia memperhatikan 
bahwa gadis-gadis suka menonton 
tarian itu, dan dia ingin mereka 
memperhatikannya. Dia mulai 
belajar menari. Daniel senang 
menari, dan ia memenangkan 
pertunjukan bakat lokal bahkan 
dapat melakukan perjalanan ke 
Belanda. Popularitasnya melonjak, 

dan gadis-gadis selalu berkerumun 
mengelilinginya.

Suatu hari Daniel sedang duduk 
di tempat tidurnya, sambil berpikir, 
dan dia merasakan ada suara yang 
bertanya, “Apa yang kamu ingin 
lakukan dengan hidupmu?”

Dia terkejut dan bertanya-
tanya dalam benaknya apakah itu 
mungkin suara Roh Kudus. Orang 
tuanya sering membawanya ke 
gereja ketika masih kecil, tetapi ia 
sudah bertahun-tahun tidak pernah 
ke gereja. Daniel tidak menyukai 
pemikiran bahwa Roh Kuduslah 
yang mungkin berbicara kepadanya. 
Dia sementara menikmati ketenaran 
dan kesenangan dunia. 

“Ya Tuhan, jangan sekarang, 
jangan sekarang,” kata Daniel.

Dia memutuskan untuk menari 
sampai tua dan kemudian, ketika 
dia tidak bisa menari lagi, barulah ke 
gereja. 

Sabat 1
3 April | Trinidad 
        dan Tobago
Daniel Amattaeran, 
29 Tahun

Gadis-Gadis atau Tuhan?
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Daniel mulai mendapat mimpi 
buruk diserang setan. Suatu malam 
dia bermimpi tentang Kedatangan 
Yesus Kedua kali. Dia melihat 
Kristus, mengenakan pakaian 
putih, di awan-awan. Bumi terbakar 
dengan nyala api yang hebat, 
dan orang-orang berlarian dan 
menjerit. 

Daniel terbangun dan 
jantungnya berdebar kencang. 
“Saya tersesat. Saya tersesat. Saya 
tersesat,” pikirnya. “Saya harus 
kembali kepada Tuhan.”

Tetapi dia tidak melakukannya.
Beberapa tahun berlalu dan, 

pada usia 19 tahun, ia pindah untuk 
tinggal bersama kerabatnya yang 
bukan Kristen ketika dia memasuki 
perguruan tinggi. Suatu hari, dia 
melihat sebuah DVD yang berjudul 
“Kebenaran tentang Hip-Hop” di 
atas meja. DVD itu merupakan 
bentuk pelayanan Kristen, jadi dia 
terkejut melihat benda itu di rumah 
non-Kristen. “Siapa yang membeli 
ini?” Dia bertanya pada kerabatnya. 
Tidak ada yang tahu dari mana asal 
DVD itu. 

Daniel menontonnya dan 
heran mendengar bahwa hip-hop 
bermula dari anggota geng dan 
dikaitkan dengan pembunuhan, 
kekerasan, dan obat-obatan 
terlarang. Dia bingung. “Hip-
hop tampaknya berhubungan 

erat dengan hal-hal yang jahat,” 
pikirnya. “Saya tidak suka itu. 
Saya pikir hip-hop hanya tentang 
bernyanyi, bersenang-senang, dan 
memiliki banyak gadis.”

Dia bertanya kepada seorang 
teman penari apakah konten DVD 
itu benar. “Itu tidak benar,” kata 
temannya. “Bagaimanapun itu, 
siapa yang peduli?”

Daniel terus menari—tetapi dia 
juga mulai pergi ke gereja dengan 
sepupunya yang beragama Kristen 
Advent. Setelah separuh jalan 
mengikuti pertemuan penginjilan 
yang diadakan selama sebulan, 
dia berdiri ketika pengkhotbah 
meminta mereka yang ingin 
dibaptis untuk datang ke depan. 
Tetapi seluruh tubuhnya gemetar. 
Dia merasakan ada dua suara yang 
sementara berdebat di benaknya. 

“Apakah kamu akan 

Tips Cerita

 ÂTonton Daniel di YouTube: bit.
ly/Daniel-Amattaeran. Tonton 
Alyona di YouTube: bit.ly/
Alyona-ESD.
 ÂUnduh foto di Facebook (bit.
ly/fb-mq).
 ÂUnduh Pos Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Inter-
Amerika di: bit.ly/IAD-Facts
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meninggalkan tarian hanya untuk 
ini?” Satu suara berkata: “Apakah 
kamu akan meninggalkan uang, 
gadis-gadis, dan ketenaran?”

“Pilihlah Yesus,” kata suara yang 
lain. “Dia satu-satunya jalan.”

Ketika ia ragu untuk maju, 
pengkhotbah mendorong mereka 
yang bimbang untuk datang ke 
depan. 

Daniel memikirkan uang, 
ketenaran, dan para gadis—dan 
duduk.

Di rumah malam itu, dia 
bertelut dan berdoa, “Tuhan, 
jika Engkau ingin saya bertobat, 
tunjukkan saya suatu tanda esok 
hari. Berikanlah saya kekuatan 
untuk maju jika pengkhotbah 
mengadakan panggilan lagi.”

Malam berikutnya, 
pengkhotbah mengadakan 
panggilan kembali. Daniel berdiri, 
dan seluruh tubuhnya bergetar 
hebat. Sekali lagi, dia merasakan 
dua suara yang berdebat.  

“Tuhan,” dia berdoa, “berikanlah 
saya kekuatan untuk mengambil 
langkah awal untuk ke depan.”

Pada saat itu, dia merasakan 
dorongan yang lembut di 
punggungnya. Dia maju selangkah. 
Setelah itu, sudah mudah untuknya 
mengambil langkah kedua, dan tak 

lama kemudian dia sudah berdiri di 
depan. 

Saat ini, Daniel berusia 29 tahun 
dan sedang belajar untuk menjadi 
seorang pendeta di University 
of the Southern Caribbean. Dia 
juga menyebut dirinya penginjil 
Facebook, mengunggah video-
video inspiratif dan memberikan 
pelajaran-pelajaran Alkitab melalui 
Facebook selama enam tahun. Dua 
puluh empat orang telah dibaptis 
atas hasil pelayanannya.

“Tuhan telah bermurah hati 
kepada saya,” katanya. “Jadi saya 
menjalankan misi dengan serius.”

Terima kasih atas Persembahan 
Sabat Ketiga Belas Anda tiga tahun 
lalu untuk membangun gedung 
gereja pertama di University of 
the Southern Caribbean tempat 
di mana Daniel belajar, di Trinidad 
dan Tobago. Terima kasih telah 
mengingat universitas ini dengan 
Persembahan Sabat Ketiga Belas 
pada triwulan ini, yang akan 
membantu membuka sebuah 
“pusat pengaruh” Hidup yang Lebih 
Baik di kampus untuk melatih para 
mahasiswa menjadi misionaris.

Oleh: Andrew McChesney



8

Tri
wu

lan
 II/

 20
21

Chen Chenelle yang berusia 
30 tahun mendengar suara 
yang keras rat-tat-tat dari 

tembakan senjata semi-otomatis 
saat sesi pelatihan guru di Ibu Kota 
Trinidad dan Tobago, Pelabuhan 
Spanyol.

Para guru melompat dan berlari 
ke arah jendela di lantai tiga. Di 
jalan itu, seorang pria melarikan diri 
dengan berjalan kaki dari sebuah 
mobil putih. Tembakan datang dari 
mobil. Beberapa guru berteriak 
ketakutan, dan semua orang 
merunduk demi keselamatan saat 
mobil itu melewati sekolah. Mereka 
menunggu selama dua menit yang 
panjang. Akhirnya suara keras dari 
tembakan senjata berhenti, dan 
Chenelle mendengar suara jeritan 
anak-anak sekolah yang sedang 

ketakutan. Dia menangis. Suara 
tembakan tersebut merupakan 
yang kedua kalinya dia dengar 
dalam tujuh bulan ini. 

Para guru turun ke lantai bawah 
untuk menenangkan anak-anak 
sekolah yang ketakutan. Chenelle, 
yang membantu memimpin 
pelatihan, meninggalkan sekolah. 
Petugas polisi sudah berada di luar, 
meminta para pengemudi untuk 
memindahkan mobil yang diparkir. 
Tetapi seorang polisi melarang dia 
untuk mendekati mobilnya. 

“Bisakah saya setidaknya 
melihat mobil saya?” dia bertanya.

Seorang petugas menemani 
untuk melihat kendaraannya yang 
berwarna hitam. Ada lubang-
lubang peluru di jendela mobil itu. 
Chenelle terkejut. Mobil itu baru 
saja dibelinya kurang dari dua 
tahun. 

Chenelle kemudian mengetahui 
bahwa ada dua orang, termasuk 
seorang anak laki-laki, yang 

Sabat 2
10 April | Trinidad dan Tobago

Chenelle Spooner, 31 tahun

Penembakan Berkendara
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Sabat 2
10 April | Trinidad dan Tobago

Chenelle Spooner, 31 tahun

telah terserempet peluru dalam 
penyerangan itu. Tidak ada korban 
yang terbunuh. Terdapat juga 
suatu tanda pengamanan bahwa 
banyak anak telah diizinkan 
pulang dari sekolah pada sore itu 
agar para guru dapat mengikuti 
sesi pelatihan mereka. Mobilnya 
mengalami kerusakan parah 
karena pria yang menjadi sasaran 
penembak melarikan diri dari 
mobilnya sendiri dan bersembunyi 
di balik mobil Chenelle.  

Malam itu di rumah, Chenelle 
berterima kasih kepada Tuhan atas 
perlindungan-Nya.

“Terima kasih, Tuhan, karena 
telah menyelamatkan saya dan 
semua orang yang berada pada 
jarak dekat dengan penembakan 
itu,” dia berdoa. “Terima kasih 
atas perlindungan-Mu yang tak 
berkesudahan dalam hidupku.”

Saat dia memikirkan tentang 
penyerangan itu, dia mengingat 

Tips Cerita

 ÂTonton Chenelle di YouTube: bit.
ly/Chenelle-Spooner. 
 ÂUnduh foto di Facebook (bit.ly/
fb-mq).
 ÂUnduh Pos Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Inter-Amerika 
di: bit.ly/IAD-Facts.

Tips Cerita

 ÂBerpenduduk sebagian besar 
orang keturunan Afrika dan 
pribumi, Trinidad dan Tobago 
memiliki pendapatan per 
kapita jauh di atas rata-rata 
untuk Amerika Latin dan Karibia 
karena cadangan minyak dan 
gasnya yang besar. Namun, 
ketergantungan pada cadangan 
ini telah membuat Trinidad dan 
Tobago rentan terhadap harga 
minyak mentah dunia. Jatuhnya 
harga selama tahun 1980-an 
dan 1990-an mengakibatkan 
utang luar negeri yang besar 
dan pengangguran yang meluas.
 ÂTrinidad dan Tobago merupakan 
titik pengiriman utama kokain 
dan, seperti banyak negara lain 
di daerah ini, telah diresahkan 
oleh kekerasan yang terkait 
dengan obat-obatan terlarang 
dan kelompok kriminal. 
 ÂMeskipun bahasa Inggris adalah 
bahasa resmi, kebanyakan orang 
berbicara bahasa Inggris 

Trinidad, sebuah bahasa 
kreol.
 ÂPada tahun 1498, Christopher 
Columbus mengunjungi pulau-
pulau. Menurut legenda, ia 
memberi nama Trinidad menurut 
tiga puncak yang berada di sudut 
tenggara, dan nama Tobago 
menurut jenis pipa tembakau 
lokal. 
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percakapan yang dia lakukan 
sehari sebelumnya. Sambil 
menunggu penggantian oli untuk 
mobilnya, dia dan seorang pekerja 
membicarakan bagaimana orang-
orang menjaga mobil mereka 
terlalu berlebihan, sehingga 
menempatkannya lebih dari 
Tuhan. Selama percakapan dengan 
pekerja itu, Chenelle memberitahu 
bagaimana dia mendengar suara 
tembakan dari senjata semi-
otomatis di jalan raya tujuh bulan 
yang lalu. Mobil yang terlibat 
dalam penembakan itu menabrak 
sisi kiri mobilnya, sehingga 
mobilnya mengalami kerusakan 
yang parah. Setelah kecelakaan 
itu, Chenelle memastikan bahwa 
Kristus lebih penting dari mobilnya. 
“Saya bisa saja kehilangan mobil 
saya besok, tetapi selama Kristus 
menyelamatkan hidup saya, saya 
akan terus melayani-Nya,” kata 
Chenelle kepada pekerja itu. 

Keesokan harinya, pada tanggal 
12 Juni 2019, terjadi penembakan 
di luar sekolah.

Setelah penembakan di 
sekolah itu, beberapa rekan kerja 
menyarankan Chenelle untuk 
menjual mobilnya. 

“Jual saja mobilmu,” kata salah 
satu rekannya. “Ada energi Iblis di 
dalam mobil itu.”

“Ya, singkirkan saja,” kata yang 

lain. “Ada yang salah dengan mobil 
itu.”

Tetapi Chenelle tidak 
menemukan alasan untuk menjual. 

“Persoalannya bukan pada 
mobil itu,” katanya. “Kita seharusnya 
tidak berfokus pada hal-hal yang 
bersifat materi. Kita seharusnya 
berfokus pada Tuhan.”

Dia percaya bahwa mobilnya 
itu merupakan suatu kesaksian atas 
kebaikan Tuhan. 

“Sesungguhnya apa yang 
terjadi adalah mengenai Tuhan 
yang sedang melindungi kita 
karena kita memelihara iman dan 
menyatakan nama-Nya ketika 
melewati masa-masa yang sulit,” 
katanya.  

Terima kasih atas Persembahan 
Sabat Ketiga Belas Anda tiga tahun 
lalu untuk membangun gedung 
gereja pertama di University of 
the Southern Caribbean di tanah 
air Chenelle, Trinidad dan Tobago. 
Terima kasih telah mengingat 
universitas dengan Persembahan 
Sabat Ketiga Belas pada triwulan 
ini, yang akan membantu 
membuka “pusat pengaruh” Hidup 
yang Lebih Baik di kampus untuk 
melatih para mahasiswa menjadi 
misionaris.

Oleh: Andrew McChesney
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Banyak anak yang tinggal di 
kepulauan Karibia memiliki 
nama julukan.

Crystal White mempunyai 
saudara perempuan yang dinamakan 
Catherine. Tetapi semua orang 
memanggilnya Polly karena dia 
banyak bicara seperti burung beo. 

Crystal mempunyai saudara 
perempuan yang lain bernama 
Rochelle. Tetapi semua orang 
memanggilnya Mopsi karena dia 
kurus seperti tongkat pel. 

Ayah Crystal memanggilnya Si 
Jelek. 

Ayah memberi nama panggilan 
itu ketika suatu hari dia sedang 
duduk di tangga rumah mereka di 

Desa Cumuto di Trinidad dan Tobago. 
Saat Ayah melewati dia di tangga, dia 
menepuk kaki Crystal.

 “Hai, Jelek,” katanya.
Crystal merasa tidak senang. 

Teman-teman sekolah terkadang 
memanggil sesuai dengan namanya 
di sekolah, tetapi sekarang malah 
ayahnya sendiri yang mengolok-
oloknya di rumah. 

“Aku tidak jelek,” protes Crystal.
Ayah tidak mempertimbangkan 

kembali kata-katanya.
“Kamu adalah anak terjelek yang 

pernah saya buat,” katanya.
Crystal merasa lebih tidak 

senang. Ayah memiliki sepuluh anak. 
Sekarang dia benar-benar merasa 
jelek. 

Kata-kata ayah memengaruhi 
hidupnya. Dia mulai bergumul 
melawan depresi dan berpikir untuk 
bunuh diri. Dia membuat dirinya 
menderita kelaparan karena dia 
berpikir jika dia kurus maka dia akan 
terlihat cantik.  

Sabat 3
17 April | Trinidad dan Tobago

Crystal White, 32 Tahun

Tuhan Tidak Melakukan Kesalahan
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Setiap hari setelah pulang 
sekolah, dia menatap cermin yang 
ada di kamar tidurnya dan mulai 
mengkritik bagian-bagian tubuhnya.

“Mengapa dahimu harus begitu 
besar?” pikirnya, air mata pun 
mengalir di pipinya. “Kenapa gigimu 
harus sebegitu besarnya? Kenapa 
kamu harus begitu gemuk?” 

Suatu hari ketika dia berdiri di 
depan cermin, mencela dirinya dan 

menangis, dia mendengar sebuah 
lagu dari radio. 

“Ingatlah selalu bahwa engkau 
begitu elok,” sang musisi bernyanyi. 
“Ingatlah selalu bahwa engkau 
dibuat dengan dahsyat dan ajaib 
oleh Tuhan. Engkau adalah anak 
Tuhan Yesus Kristus.”

Kata-kata itu menyentak Crystal. 
Dia merenung, “Jika saya dibuat 
dengan dahsyat dan ajaib oleh 
Tuhan dan saya mencela segalanya, 
itu berarti saya memberitahu Tuhan 
bahwa Dia melakukan kesalahan.”

Dia menangis lebih keras dan 
meminta pengampunan dari Tuhan. 

Tips Cerita
 ÂTonton Crystal di YouTube: bit.
ly/Crystal-White. 
 ÂUnduh foto-foto di Facebook 
(bit.ly/fb-mq).
 ÂUnduh Pos Misi dan Fakta Cepat 
dari Divisi Inter-Amerika di: bit.
ly/IAD-Facts. 

Fakta Singkat
 ÂDari tahun 1802 hingga 
1814, Britania terlebih dahulu 
memperoleh Trinidad dan 
setelah itu Tobago dari Spanyol 
dan Prancis, berturut-turut dan, 
pada tahun 1889, Trinidad dan 
Tobago digabungkan menjadi 
koloni Inggris tunggal. Negara 
ini menjadi republik yang 
merdeka pada tahun 1976.
 ÂPerbudakan telah dihapus 
di Trinidad dan Tobago pada 
tahun 1834 dan kemudian 
buruh kontrak dibawa dari India 
untuk bekerja di perkebunan 

gula. Saat ini, umat Hindu 
membentuk sekitar seperempat 
dari populasi Trinidad dan 
Tobago.
 ÂTrinidad dan Tobaga memiliki 
deposit aspal alam terbesar 
di dunia. Danau Pitch di 
La Brea, terletak di bagian 
selatan Trinidad, dengan 
luas mencakup 40 hektar, 
kedalaman sekitar 250 kaki 
(76 meter), dan diperkirakan 
mengandung 10 juta ton aspal 
alami. Menurut legenda, tempat 
ini “ditemukan” oleh Tuan Walter 
Raleigh setelah penduduk 
asli menunjukkan kepadanya. 
Terdapat juga kolam-kolam 
belerang alami yang terkenal 
memiliki khasiat penyembuhan. 
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Air mata kesedihan dan rasa kasihan 
telah diubah menjadi air mata 
kebahagiaan. Dia memutuskan 
untuk menilai dirinya melalui mata 
Kristus daripada mata manusia. 
Untuk pertama kalinya, pada usia 
17 tahun, dia mulai melihat dirinya 
melalui mata Yesus. Ayat yang 
terdapat dalam Mazmur 139: 14 
memberikan sebuah arti yang baru, 
dan dia membaca dengan sukacita, 
“Aku bersyukur kepada-Mu oleh 
karena kejadianku dahsyat dan ajaib; 
ajaib apa yang Kaubuat, dan jiwaku 
benar-benar menyadarinya.”

Dia mulai makan seperti biasa 
lagi. Sup jagung dengan kentang, 
singkong, wortel, labu, dan talas 
terasa enak!

Dia tidak lagi merasa tak 
berharga. Dia mempunyai alasan 
untuk hidup.

Gantinya mengasihani 
dirinya sendiri, dia belajar untuk 
menyerahkan segalanya ke dalam 
tangan Tuhan. Dia mulai percaya 
pada Tuhan, bukan hanya untuk 
kebutuhannya sehari-hari tetapi 
untuk kebahagiaannya juga. Dia 
menyadari bahwa tidak ada yang 
bisa mengambil sukacita yang 
datang dari Tuhan.

Setiap kali seseorang memanggil 
nama panggilannya, dia coba 
mengabaikan itu semua. Ketika 
ayah memanggilnya “Jelek,” dia 

mengingat bahwa Tuhanlah yang 
menciptakannya. 

“Inilah cara Tuhan menciptakan 
saya,” katanya pada dirinya sendiri. 
“Tuhan tidak melakukan kesalahan.”

Saat ini, Crystal berusia 33 tahun 
dan seorang pemimpin gereja yang 
senang mengabarkan kepada anak-
anak muda bahwa Tuhan yang dia 
sembah tidak membuat kesalahan. 

“Saya merasa seperti tidak 
ada seorang pun yang berada di 
samping saya ketika saya masih 
muda,” katanya. “Saya ingin menjadi 
orang yang memberitahu orang lain 
bahwa Tuhan memiliki tujuan bagi 
mereka, seperti yang Ia miliki untuk 
saya.”

Terima kasih atas Persembahan 
Sabat Ketiga Belas Anda tiga 
tahun lalu untuk membangun 
gedung gereja yang pertama di 
almamaternya Crystal, University 
of the Southern Caribbean, di 
Trinidad dan Tobago. Terima kasih 
juga telah mengingat universitas 
ini dengan Persembahan Sabat 
Ketiga Belas pada triwulan ini, yang 
akan membantu membuka “pusat 
pengaruh” Hidup yang Lebih Baik 
di kampus untuk melatih para 
mahasiswa menjadi misionaris bagi 
Yesus.

Oleh: Andrew McChesney
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Noelia sangat ingin 
menyelesaikan tugas 
memasak makanan untuk hari 

Sabat sebelum matahari terbenam di 
Desa Chase di Trinidad dan Tobago.

Dia telah bekerja sebagai 
pekerja Alkitab utama untuk seri 
penginjilan yang telah menghasilkan 
25 baptisan. Saat ini seorang wanita 
dari pertemuan tersebut yang 
sementara berpikir untuk dibaptis 
mengundangnya untuk memberikan 
pendalaman Alkitab pada Jumat 
malam.

Noelia sedang memasak 
hidangan favorit Guyana, santapan 
rebus dan goreng, menggunakan 
kompor gas enam tungku di 
apartemen satu kamar sewaannya. 
Dia sedang menunggu ubi, singkong, 

talas, dan pisang yang sementara 
digoreng. 

Ponselnya terletak di tempat tidur 
yang bertepatan di belakangnya 
berbunyi bip, menandakan ada 
pesan teks yang masuk. 

Dia menoleh untuk melihat. 
Kemudian …

BUM! 
Ledakan keras mengguncang 

apartemen.
Kuatnya ledakan itu membuat 

Noelia terlempar melintasi ruangan 
tersebut, dan dia terkapar dengan 
punggungnya yang terhempas ke 
dinding.

Saat dia jatuh dari dinding, ada 
tangan yang tak terlihat seperti 
membantunya untuk bertumpu 
pada kedua kaki dan dengan kuat 
mendorong punggungnya untuk 
melintasi ruangan yang dipenuhi api 
dan keluar dari pintu depan.  

Di luar ruangan, Noelia berteriak 
minta tolong. Kata-katanya 
tak bisa dipahami, tetapi para 
tetangga melihat api keluar dari 

Sabat  4
24 April | Trinidad dan Tobago
Noelia Southwell, 35 Tahun

Ledakan Tabung Gas
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pintu apartemennya. Seseorang 
memanggil ambulans, dan petugas 
operator menyarankan untuk terus 

menyirami Noelia dengan air sampai 
ambulans tiba.

Seseorang mulai mengguyur 
Noelia dengan seember air, dan 
dua orang lainnya mencoba 
memadamkan api di dalam 
apartemen. Noelia bersyukur atas 
air yang sejuk. Kepalanya terasa 
seperti akan meledak dan kulitnya 
merasakan sensasi terbakar yang 
tak tertahankan. Dia mengalami 
luka bakar second-degree burn 
(memengaruhi lapisan kulit pertama 
dan kedua).

Saat ambulans tiba, dia segera 
dibawa ke klinik gawat darurat yang 
terdekat dengan apartemennya 
daripada ke rumah sakit. Keadaannya 
perlu distabilkan terlebih dahulu.

Dokter klinik bertanya kepada 
paramedis apa yang telah terjadi.

“Tabung gas meledak saat 
dia sedang memasak di tempat 
tinggalnya,” kata seorang paramedis.

“Bagaimana bisa dia masih dalam 
keadaan utuh?” dokter bertanya 
dengan rasa tidak percaya. “Dia 
seharusnya sudah meninggal. Tidak 
ada yang selamat setelah ledakan 
tabung gas. “

Mendengar percakapan itu, Noelia 
diam-diam berterima kasih kepada 
Tuhan untuk kehidupan. 

“Engkau pasti mempunyai tujuan 
bagi hidup saya,” doanya. “Itulah 
sebabnya Engkau menyelamatkan 
saya.”

 
Tips Cerita

 ÂTonton Noelia di YouTube: bit.
ly/Noelia-Southwell. 

 ÂUnduh foto di Facebook (bit.
ly/fb-mq).

 ÂUnduh Pos Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Inter-
Amerika di: bit.ly/IAD-Facts.

Fakta Singkat
 ÂBeberapa dari kakao kualitas 
terbaik di dunia dikatakan 
berasal dari Trinidad dan 
Tobago; varietas trinitario 
yang terkenal merupakan 
bahan utama cokelat 
berkualitas tinggi di seluruh 
dunia.

 Â Jenis cabai Kalajengking 
Moruga dari Trinidad selatan 
secara resmi menjadi cabai 
terpedas kedua di dunia, 
mencapai 2 juta unit 
pada skala pedas Scoville. 
Sebagai perbandingan, 
paprika terdaftar pada skala 
nol hingga 100, dan cabai 
jalapeno bisa mencapai skala 
10.000.

 ÂMenurut Perser ik atan 
Bangsa-Bangsa, Trinidad dan 
Tobago adalah negara yang 
paling bahagia di Karibia.
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Setelah keadaannya stabil, dia 
dipindahkan ke rumah sakit. Pada 
penghujung malam itu, seorang 
teman dari gereja mengajak Noelia 
untuk beristirahat di rumahnya. 

Noelia senang bisa keluar dari 
rumah sakit, tetapi dia merasakan 
rasa sakitnya luar biasa. Anggota 
gereja begitu kaget ketika mereka 
mendengar tentang ledakan itu 
dan menjenguknya pada hari Sabat. 
Mereka berdoa bersamanya dan 
menyanyikan lagu-lagu.

Pada hari Sabat ketika matahari 
terbenam, Noelia tidak bisa berjalan. 
Kakinya membengkak seperti balon 
yang besar dan terasa sangat berat. 

Selama sebulan berikutnya, 
anggota gereja wanita secara 
bergiliran tinggal bersama 
Noelia pada siang hari. Pendeta-
pendeta mengunjungi dan 
berdoa bersamanya. Tidak diduga 
pemulihannya berlangsung sangat 
cepat. Setelah satu setengah bulan, 
dia bisa berjalan lagi, dan dengan 
segara dia kembali beraktivitas seperti 
biasanya. Dokter begitu heran melihat 
betapa cepat kulitnya sembuh.

“Kamu beruntung,” katanya.
“Saya tidak percaya pada 

keberuntungan,” kata Noelia. “Saya 
percaya ini adalah berkat dari Tuhan. 
Kesembuhan ini adalah jawaban dari 
doa-doa para anggota gereja.”

Setelah ledakan itu, hubungan 

Noelia dengan Tuhan lebih 
diperbaharui. Dia selalu mencintai-
Nya, dan sekarang dia lebih 
memercayai-Nya. Dia berhenti 
mengkhawatirkan masalah sehari-
hari, mengingat bahwa Tuhan telah 
menyelamatkannya untuk suatu 
tujuan dan dia bisa selalu percaya 
kepada-Nya. 

Sembilan bulan setelah kejadian 
tersebut, wanita yang ingin dia temui 
pada hari ketika terjadi ledakan itu 
menyerahkan hatinya kepada Kristus.

Saat ini Noelia sedang melayani 
Tuhan dengan sepenuh hatinya. 
Dia membantu mengelola 
pusat pengaruh perkotaan yang 
menjangkau orang-orang dari agama 
non-Kristen di Trinidad dan Tobago.

“Tidak ada yang dapat 
menghalangi saya untuk melakukan 
pekerjaan Tuhan,” kata Noelia.

Sebagian dari Persembahan 
Sabat Ketiga belas pada triwulan 
ini akan membantu membuka 
sebuah “pusat pengaruh” Hidup 
yang Lebih Baik untuk melatih para 
mahasiswa menjadi misionaris di 
kampus Universitas Karibia Selatan 
di Trinidad dan Tobago. Terima kasih 
telah mendukung misi dengan 
persembahan misi Sekolah Sabat 
Anda.

Oleh: Andrew McChesney
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Adik perempuan saya yang 
berusia 10 tahun, Shakira, 
mulai mengeluh nyeri 

punggung setelah terpeleset di 
tangga yang basah di luar rumah 
kami di Morveant, Trinidad dan 
Tobago.

Kami berpikir dia hanya 
mengalami cedera otot dan 
memberinya obat penghilang rasa 
sakit. Nyeri yang dialaminya tidak 
kunjung hilang selama seminggu, 
sehingga kami membawanya ke 
rumah sakit. Dokter memberikan 
lebih banyak obat penghilang rasa 
sakit. Shakira berhenti makan, dan 
perutnya membengkak. Kembali 
ke rumah sakit, dokter berkata, 
“Menurut saya dia menderita kanker.”

Meskipun menjalani beberapa 
operasi, Shakira tetap menjadi anak 

yang periang dan berusaha menjadi 
seorang yang paling ceria di kamar 
rumah sakit. Para dokter jatuh 
cinta padanya. Setelah setahun dia 
dinyatakan bebas dari kanker. 

Beberapa bulan setelah dia 
kembali ke rumah, kankernya 
muncul kembali. Saya menghabiskan 
banyak malam bersamanya di rumah 
sakit. Saya mengingat saat dia 
mengerang kesakitan, “Punggungku, 
perutku, punggungku, perutku.” Dia 
sangat kesakitan.

Dokter mengatur jadwal untuk 
melakukan operasi.

“Mami, aku tidak mau menjalani 
operasi ini,” kata Shakira. 

“Tetapi kita harus menjalaninya 
agar kamu bisa hidup,” jawab Ibu.

Shakira meninggal sebulan 
setelah operasi itu. Saya sedang 
dalam perjalanan ke rumah sakit 
ketika ibu menelepon untuk 
menyampaikan kabar tersebut. Saya 
menangis. 

Namun, ibu tidak menangis.
“Mami, apakah ada yang salah?” 

Saya bertanya saat berada di 
pemakaman. “Mengapa mami tidak 
menangis?”

Shinell Davis, 29 Tahun

Itu karena Tuhan

Sabat 5
1 Mei | Trinidad dan Tobago
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Dia tidak pernah menjawab.
Empat bulan kemudian, kaki ibu 

mulai membengkak. Dia dirawat 
selama dua minggu di rumah 
sakit, dan dokter mendiagnosis ibu 
mengalami depresi akibat kematian 
Shakira. Dokter menganjurkan untuk 
menjalani konseling, tetapi ibu 
tidak melakukannya. Enam bulan 
kemudian, dia meninggal. 

Kehilangan ibu dengan waktu 
yang begitu cepat setelah kematian 
saudara perempuan saya membuat 
saya hancur. Keadaan menjadi lebih 
buruk lagi. Sepupu saya, Mark, 
sering mengunjungi saya, mencoba 
menghibur dan mengalihkan pikiran 
saya dari dua kematian yang tragis 
itu. Namun, enam bulan setelah 
ibu meninggal, dia juga meninggal 
karena kecelakaan mobil.

Rasa sakit yang ada dalam diri 
saya sepertinya terlalu berat untuk 
ditanggung. Pacar saya memiliki 
banyak tato di lengan, dada, 
punggung, dan mulutnya. Saya 
tahu membuat tato di badan itu 
menyakitkan secara �sik, tetapi saya 
memutuskan untuk membuat tato 
agar dapat meringankan rasa sakit 
yang ada dalam batin saya. 

Hidung saya ditindik. Tetapi tidak 
terasa begitu sakit, sehingga saya 
menindik hidung lagi. Setelah itu, 
saya menindik telinga dan membuat 
tato di dada saya. Namun, rasa sakit 
itu terus ada. 

Kemudian pacar saya tenggelam 
dalam kecelakaan renang. Saat 
saya menerima panggilan telepon, 

saya tidak percaya. Saya mengingat 
saudara perempuan, ibu, dan 
sepupu saya. Sekarang pacar saya 
meninggal. Saya mulai berteriak.

Saya menelepon tempat kerja 
untuk memberi tahu bahwa saya 
tidak dapat menghadiri acara 
perusahaan pada malam hari karena 
saya harus mengidenti�kasi jasad 
pacar saya di rumah sakit. Pimpinan 
saya mengatakan untuk menunggu 
keponakannya, Marc. 

“Dia akan mengantarkanmu,” 
katanya.

Melihat jasad pacar saya seperti 
akhir hidup saya. Saya melihat tidak 
ada alasan lagi untuk hidup. Empat 
bulan kemudian, saya mengalami 
keguguran. 

Hidup tampak gelap, tetapi Marc 
membawa sedikit cahaya dalam 
hidup saya. Dia mengunjungi saya 
setiap hari dan membagikan ayat-
ayat Alkitab.

“Pernahkah kamu mendengar 
ayat dalam Yohanes 3: 16?” dia 
bertanya. “Ayat itu berseru, ‘Karena 

saya tidak percaya. Saya mengingat 

     
Tips Cerita

 ÂMintalah seorang pemudi 
untuk membagikan kisah dari 
orang-pertama ini.

 ÂTonton Shinell di YouTube: bit.
ly/Shinell-Davis. 

 ÂUnduh foto di Facebook (bit.
ly/fb-mq).

 ÂUnduh Pos Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Inter-
Amerika di: bit.ly/IAD-Facts.
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begitu besar kasih Allah akan dunia 
ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 
Anak-Nya yang tunggal, supaya 
setiap orang yang percaya kepada-
Nya tidak binasa, melainkan beroleh 
hidup yang kekal.’”

Suatu hari Marc mengajak saya 
bertemu orang tuanya. Ayahnya 
mendengarkan cerita hidup saya 
yang menyedihkan dan memberikan 
nomor teleponnya. 

“Jika kamu membutuhkan 
seseorang untuk diajak bicara, 
hubungi saya,” katanya. “Bersabarlah. 
Tuhan memiliki tujuan untukmu.”

Setelah saat itu, Marc sering 
membawa saya ke tempat orang 
tuanya. Saya menyukai mereka, dan 
saya tertarik mendengar mereka 
berbicara tentang Tuhan. Suatu hari 
ketika kami sedang bercakap-cakap, 
saya bertanya apakah saya dapat 
pergi ke gereja bersama mereka. 

“Ya!” seru orang tua.
Marc tidak mengatakan apa-apa.
Pada hari Sabat, saya pergi ke 

gereja dengan Marc dan orang 
tuanya.

Setelah kami beribadah Sabat 
demi Sabat, saya mulai merasa 
bahagia kembali. Khotbah-khotbah 
yang disampaikan sepertinya tepat 
untuk saya. Rasa sakit itu mereda. 
Saya membaca Alkitab dan Pedoman 
Pendalaman Alkitab Sekolah Sabat 
Dewasa setiap hari, mencari jawaban 
tentang kehidupan. 

Suatu hari Sabat, pendeta 
mengadakan panggilan kepada 

mereka yang ingin menyerahkan hati 
kepada Yesus melalui baptisan dan 
meminta untuk berdiri. 

Saya segera berdiri. Saya tahu 
saya ingin hidup bagi Yesus. Marc 
juga berdiri.

Saya kemudian baru mengetahui 
bahwa Marc telah berhenti pergi ke 
gereja sejak lima tahun yang lalu dan 
baru saja kembali bergereja ketika 
saya bertanya untuk pergi saat itu.

Orang tua Marc sangat senang. 
Mereka tanpa henti mendoakan 
Marc agar kembali kepada Yesus. 

Marc dan saya dibaptis pada hari 
yang sama dan menikah sebelas 
bulan kemudian.

Terkadang orang berkata 
kepada saya, “Kamu tidak mengerti 
apa yang saya sedang alami.” Lalu 
mereka mendengar kisah hidup 
saya dan berkata, “Kamu mengalami 
semuanya itu? Bagaimana mungkin 
kamu masih bertahan hidup?” Saya 
menjawab, “Itu karena Tuhan.” Dia 
telah memberikan saya hidup yang 
baru.

Persembahan Sabat Ketiga 
Belas triwulan ini akan membantu 
membuka sebuah “pusat pengaruh” 
Hidup yang Lebih Baik di Universitas 
Karibia Selatan di Trinidad dan 
Tobago untuk melatih para 
mahasiswa menjadi misionaris. 

Oleh: Andrew McChesney. 
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Kejadian itu terjadi sekitar pukul 
19.00 ketika Pendeta Carlos dan 
istrinya, Luz, bersiap untuk tidur. 

Sebagian orang mungkin berpikir 
bahwa terlalu cepat untuk tidur pada 
pukul 19.00. Tetapi Pendeta Carlos 
dan istrinya tinggal di pegunungan 
terpencil di Kolombia, bekerja 
sebagai misionaris bagi penduduk asli 
Embera. Di pegunungan itu, semua 
orang tidur lebih awal. 

Tiba-tiba keheningan malam itu 
pecah karena gedoran keras di pintu 
rumah. 

“Pendeta! Pendeta!” seorang 
wanita menangis. “Keluar! Keluar!”

Luz membuka pintu. Di luar 
berdiri Cándida, seorang anggota 
jemaat.

“Seorang bayi telah disengat 
kalajengking!” Kata Cándida, rasa 
takut terlihat di matanya.

Pendeta Carlos dan Luz segera 
berpakaian rapi. Sementara 
Pendeta Carlos mengambil senter, 
Luz, sebagai seorang perawat, 
berlari ke dapur dan mengambil 
bawang putih segar, botol yang 
berisi air minum, dan sebuah 
pipet.

Cándida menuntun pendeta 
dan istrinya ke rumah bayi itu. 
Ketiganya berjalan dengan 
hati-hati di malam yang gelap. 
Ular dan kalajengking bisa saja 
bersembunyi di rerumputan. 

Saat tiba di rumah bayi itu, 
mereka mendapati hanya ibu dan 
bayi berusia setahun yang berada 
di rumah. Ayah bayi itu telah pergi 
mencari dukun.  

Ibu sedang menggendong 
bayinya. Tubuh bayi telah berubah 
menjadi keunguan dan bergetar 
hebat. 

Sabat 6
8 Mei | Kolombia
Carlos Reyes, 39 Tahun, dan
Luz Murillo, 34 Tahun

Sengatan Kalajengking yang Mematikan
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Sabat 6
8 Mei | Kolombia
Carlos Reyes, 39 Tahun, dan
Luz Murillo, 34 Tahun

“Saya membaringkannya di 
tempat tidur gantung dan tidak 
memperhatikan kalajengking itu,” 

Tips Cerita
 ÂUnduh foto di Facebook (bit.
ly/fb-mq).

 ÂUnduh Pos Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Inter-
Amerika di: bit.ly/IAD-Facts.

Pos Misi
 Â Pada tahun 1894, Frank C. 
Kelley pergi dari Amerika 
Serikat ke Bogota sebagai 
misionaris mandiri, yang 
membayar pengeluarannya 
dengan mengajar bahasa 
Inggris dan menjual barang-
barang yang berkaitan dengan 
fotogra�. Dia kembali ke 
AS untuk beberapa waktu, 
menikah, dan kemudian 
kembali ke Kolombia, tetapi 
kondisi kesehatan istrinya 
mengharuskan mereka 
kembali ke AS pada tahun 
1899. Keluarga Kelley ini 
kembali ke Kolombia pada 
bulan Desember tahun 1920, 
dimana mereka bekerja selama 
dua setengah tahun sebelum 
pulang secara permanen pada 
tahun 1923.

 Â Pada awal abad kesembilan 
belas, orang-orang Advent 
pergi ke pulau San Andres dan 
Providencia, yang merupakan 
bagian dari Kolombia tetapi 
terletak di bagian utara 
Panama. Pada tahun 1901. 

Parker Smith (putra dari 
Uriah Smith) dan istrinya 
membuka sekolah di San 
Andres. Pada tahun 1908, 
Smith menulis dalam Review 
and Herald bahwa ada 
sebuah gereja dengan 19 
anggota di San Andres dan 
ada yang lebih besar lagi 
di Providencia, dan bahwa 
pekerjaan Advent telah 
diperluas melalui sekolah 
yang ada di pulau-pulau itu. 
Selama tahun 1916 dan 1917, 
beberapa kolportir telah 
memasuki daratan Kolombia. 

 ÂSekitar 90% penduduk 
Kolombia beragama 
Kristen, kebanyakan Katolik 
Roma (71%–79%), dengan 
minoritas Protestan yang 
signi�kan (17%). Sisa 
populasi lainnya tergolong 
ateis atau agnostik atau 
mengaku percaya pada 
Tuhan tetapi tidak mengikuti 
agama yang spesi�k, dan 
sebagian dari satu persen 
menganut agama non-
Kristen. Lebih dari 35% 
jumlah penduduk yang 
mengklaim memiliki 
agama tidak secara aktif 
menjalankan iman mereka. 
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Ibu menjelaskan sambil menangis.  
“Kemudian dia berteriak dan, ketika 
saya mengangkatnya, saya melihat 
ada kalajengking.”

Dia menunjukkan kalajengking 
berukuran besar yang sudah mati 
dan hancur di lantai. Dia telah 
membunuhnya dengan sepatu bot.

Luz mengambil bayi itu dari 
pelukan ibunya dan mencari 
luka sengatan. Dahinya berkerut 
menunjukkan rasa khawatir. Bayi itu 
sekarat. 

“Mari kita berdoa”, katanya.
Ibu yang sedang menggendong 

bayi yang gemetar dan berwarna 
ungu itu, bertelut di lantai. Pendeta 
Carlos, Luz, dan Cándida juga 
berltelut dengannya, dan mereka 
berempat berpegangan tangan. 

“Tuhan, Engkau memiliki kuasa, 
dan Engkaulah satu-satunya yang 
dapat menyembuhkan bayi ini,” 
Pendeta Carlos berdoa.

Luz membersihkan luka bayi 
itu. Dia menumbuk bawang putih 
dan menempelkan sebagian di area 
luka. Kemudian dia mencampur sisa 
bawang putih lainnya dengan air 
minum di botol dan menggunakan 
pipet untuk meneteskan air itu ke 
mulut bayi. Setelah itu, Pendeta 
Carlos kembali berdoa. Dia dan Luz 
mengulangi proses mencuci luka, 
pengobatan dengan bawang putih, 
dan berdoa berulang-ulang selama 
satu jam. 

Berangsur-angsur, bayi itu mulai 
pulih dan tidak lagi gemetar. Kulitnya 
yang ungu berubah menjadi warna 
merah muda yang sehat. 

“Kamu bisa menyusui bayimu 
sekarang,” kata Luz, menyerahkan 
bayi kembali kepada ibunya. 

Ibu memeluk bayinya erat-erat, 
dan mulai menyusui anak laki-laki 
itu. Keluarga tersebut tidak lagi 
membutuhkan seorang dukun. 
Tuhan semesta alam lebih berkuasa. 

Pendeta Carlos berdoa untuk 
terakhir kalinya, sebuah doa syukur 
penuh sukacita.

“Terima kasih, Tuhan, karena 
telah menjawab doa kami untuk bayi 
ini,” katanya. “Kami memohon agar 
Engkau menggunakan mukjizat ini 
untuk menjamah hati keluarga ini 
sehingga mereka mengerti bahwa 
Engkau benar-benar adalah Tuhan.”

Sebagian dari Persembahan 
Sabat Ketiga Belas pada triwulan ini 
akan membantu membuka sebuah 
“pusat pengaruh” Hidup yang Lebih 
Baik di Universitas Advent Kolombia 
untuk melatih para mahasiswa 
menjadi misionaris seperti Carlos. 
Carlos sendiri lulus dari universitas 
ini. Terima kasih telah merencanakan 
Persembahan Sabat Ketiga Belas 
dengan berlimpah.  

 

Oleh: Andrew McChesney
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Beberapa mahasiswa 
tampaknya membutuhkan 
lebih banyak bantuan 

daripada yang lain. Beatrice, ibu 
dari dua anak, menjadi teladan 
yang baik. 

“Apakah kamu keberatan jika 
saya meminjam beras?” Beatrice 
bertanya pada pemilik rumah, 
Maria. 

“Maria, sesama mahasiswa yang 
menyewakan kamar di rumahnya 
yang besar di Monetia, Kolombia, 
memberikannya beras.

Beberapa hari kemudian, 
Beatrice membutuhkan sesuatu 
yang lain. 

“Bolehkah saya meminjam 
sedikit gula?” dia bertanya. Maria 
memberinya gula. 

Kemudian Beatrice 
membutuhkan pisang, beras 
dan gula lebih banyak lagi. Maria 
tidak keberatan membantu 
Beatrice. Dalam setiap interaksi, 
dia berdoa agar dia mengikuti 
dengan setia metode Kristus 
dalam menjangkau sesama. Dia 
telah membaca deskripsi Ellen 
White mengenai metode Kristus 
dalam “The Ministry of Healing” 
atau buku Hidup yang Terbaik, 
hlm. 143, yang menuliskan, 
“Metode Kristus saja yang akan 
memberi keberhasilan sejati dalam 
menjangkau manusia. Juruselamat 
bergaul dengan manusia sebagai 
seorang yang menginginkan 
kebaikan mereka. Ia menunjukkan 
rasa simpati-Nya terhadap mereka, 
melayani kebutuhan mereka 
dan memenangkan kepercayaan 
mereka. Lalu Ia memanggil 
mereka: ‘Ikutlah Aku.’”

Karena Maria menunjukkan 
rasa simpati dan melayani 
kebutuhan Beatrice, kedua 
wanita ini menjalin persahabatan 

Sabat 7
15 Mei | Kolombia

Meminjamkan Beras dan Gula

Maria Tordecilla, 35 Tahun
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yang hangat. Ketika gereja 
Maria mengadakan pertemuan 
penginjilan, dia mengundang 
Beatrice untuk hadir. Beatrice 
menikmati pertemuan tersebut, 
dan kedua wanita itu mulai 
belajar Alkitab bersama. Setelah 
beberapa waktu, Beatrice dibaptis. 
Pertemuan doa dan pendalaman 
Alkitab terus berlanjut, dan putra 
Beatrice yang berusia 12 tahun 
serta putrinya yang berusia 8 
tahun juga dibaptis. Mahasiswa 
lainnya yang menyewa kamar 
di rumah itu juga bergabung 
mengikuti pendalaman Alkitab 
mingguan, dan kelompok 
tersebut bertumbuh menjadi 30 
orang.

Kemudian seorang mahasiswa 
lain menemui Maria untuk 
meminta bantuan. Dia memohon 
Maria untuk pergi bersamanya 
ke universitas dan memberikan 
dukungan moral saat dia 
berbicara dengan direktur 
universitas. Ketika mereka tiba 
di universitas, direktur merasa 
bingung atas kehadiran Maria.

“Siapa wanita ini?” Beliau 
bertanya pada pemuda itu.

“Wanita ini yang memimpin 
kelompok pendalaman Alkitab 
saya,” jawabnya.

Terheran-heran, direktur 
itu meminta lebih banyak 
informasi. Maria menjelaskan 
bahwa sekelompok mahasiswa 
berkumpul setiap minggu untuk 
belajar Alkitab di rumahnya dan 

Tips Cerita
 Â Ketahuilah bahwa kelompok 
pendalaman Alkitab yang dipimpin 
oleh Maria dalam cerita ini diadakan 
di Universidad del Sinu di Monetia, 
Kolombia. 

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

 Â Unduh Pos Misi dan Fakta Singkat 
dari Divisi Inter-Amerika di: bit.ly/
IAD-Facts.

Fakta Singkat
 Â Bahasa Spanyol Kastilia adalah 
bahasa resmi di Kolombia, dan 
banyak upaya yang telah dilakukan 
untuk menjaga kemurnian linguistik 
yang dimilikinya. Ada juga lebih dari 
180 bahasa dan dialek pribumi di 
Kolombia. 

 Â Tingkat literasi di Kolombia lebih 
tinggi dari angka rata-rata di dunia; 
lebih dari 94% orang bisa membaca 
dan menulis.

 Â Kolombia terkenal dengan dua 
ekspor: penghasil kopi yang 
tersohor di dunia dan merupakan 
sumber zamrud terkemuka di dunia.

 Â Kolombia pernah dihuni oleh 
suku-suku semi-nomaden sampai 
kedatangan orang-orang Spanyol 
pada abad kelima belas. Kolombia 
memperoleh kemerdekaan dari 
Spanyol pada tanggal 20 Juli 1810, 
dan pada tahun 1886 menjadi 
Republik Kolombia. 
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telah menjadi kelompok yang 
saling mendukung. 

“Itu luar biasa!” kata direktur. 
“Tidak banyak orang yang 
memberikan bantuan tanpa 
pamrih di masa sekarang ini.”

Dia meminta Maria agar 
pertemuan pendalaman 
Alkitab dipindahkan ke kampus 
universitas.

“Lagipula, pesertanya adalah 
mahasiswa di universitas ini,” 
ujarnya. 

Pihak universitas menyediakan 
tempat untuk kelompok tersebut 
di pusat studi mahasiswa, 
sebuah ruangan terbuka yang 
hanya terdapat kursi dan atap. 
Bangunan tersebut tidak memiliki 
dinding atau pintu sehingga 
mahasiswa yang lain bisa 
dengan cepat memperhatikan 
pertemuan tersebut, dan 
beberapa dari mereka meminta 
untuk bergabung. Kelompok itu 
bertambah menjadi 40 orang, 
termasuk tiga orang dosen. 

Di antara mereka ada yang 
bernama Rosa, teman sekelas 
Maria yang awalnya enggan 
bergabung dalam pertemuan 
itu. Maria tidak memusingkan 
perihal tidak bergabungnya 
Rosa; dia hanya ingin menjadi 
sahabatnya. Dia menelepon dan 
mengirim SMS kepadanya. Dia 
mengundangnya makan di rumah.  
Rosa mengatakan dia takut 
untuk membaca Alkitab karena 
dia tidak ingin mengecewakan 

Yesus. Tetapi pada akhirnya dia 
bergabung dengan kelompok kecil 
itu. Saat dia mempelajari Alkitab 
dan berdoa, ketakutannya hilang 
dan dia mulai percaya kepada 
Yesus. Setelah beberapa bulan, 
dia menyerahkan hatinya kepada 
Yesus dan dibaptis.

Maria bersukacita karena Rosa 
telah menyerahkan hatinya kepada 
Yesus. Dalam tiga tahun sejak 
kelompok pendalaman Alkitab 
dimulai, Rosa merupakan orang 
muda kesepuluh yang sudah 
dibaptiskan.

Maria mengatakan alasan 
keberhasilan kelompok 
pendalaman Alkitab hanyalah 
dengan menggunakan metode 
Kristus itu sendiri.

“Saya menggunakan metode 
Kristus untuk mencari Rosa dan 
memanggilnya,” katanya. “Saya 
menggunakan metode Kristus 
untuk menjangkau setiap orang 
muda yang ada di kelompok saya.”

Sebagian dari Persembahan 
Sabat Ketiga Belas triwulan ini 
akan digunakan untuk membantu 
membuka sebuah “pusat 
pengaruh” Hidup yang Lebih Baik 
di Universitas Advent Hari Ketujuh 
di Kolombia, Universitas Advent 
Kolombia, yang terletak sekitar dua 
jam menggunakan pesawat dari 
kota asal Maria. Terima kasih telah 
merencanakan Persembahan Sabat 
Ketiga belas dengan limpah. 

Oleh: Andrew McChesney 
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Setiap hari, Pendeta Roger 
mengunjungi setiap pasien di 
Southeast Hospital, sebuah 

fasilitas dengan 40 tempat tidur 
yang dimiliki oleh Gereja Masehi 
Advent Hari Ketujuh di Villahermosa, 
Meksiko.

Pada suatu hari, Pendeta Roger 
mampir di samping tempat tidur 
seorang pasien yang baru dirawat, 
pria berusia 80 tahun yang bernama 
José. José pernah dirawat di rumah 
sakit karena diabetes dan hipertensi. 
Dia sangat lemah. 

Pendeta Roger mengetahui 
beberapa hal mengenai José. Pria 
yang lanjut usia ini telah hidup 
selama dua puluh tahun terakhir 
dengan putranya yang Advent, yang 
sedang berdiri di samping ranjang 
rumah sakit. Cucu perempuannya 

bekerja sebagai seorang perawat 
di rumah sakit. Bapak ini telah 
mengikuti pertemuan-pertemuan 
pendalaman Alkitab dan 
penginjilan. Dia telah mengetahui 
iman orang Advent tetapi tidak 
pernah mengambil keputusan untuk 
menyerahkan hatinya kepada Yesus.

Pendeta Roger berbicara dengan 
lembut tetapi terang-terangan. 

“Apakah Anda siap untuk mati?” 
Dia bertanya. 

“Apakah Anda merasa telah 
diampuni? Apakah Anda siap untuk 
ke surga?”

“Saya tahu saya akan mati, tetapi 
saya belum siap,” kata José. “Saya 
tidak merasa dosa-dosa saya telah 
diampuni.”

Kemudian dia menyatakan rasa 
terima kasih kepada putra dan 
cucunya karena telah membawanya 
ke rumah sakit Advent. Dia 
bersyukur kepada Tuhan atas 
kesehatan �sik dan rohani.

“Menyatakan rasa syukur kepada 
keluarga yang telah merawat Anda 
dengan baik sangatlah indah,” kata 

Sabat 8
22 Mei | Meksiko
Roger Pech, 52 Tahun

Apakah Anda Siap untuk Mati?
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Roger Pech, 52 Tahun

Apakah Anda Siap untuk Mati?

Pendeta Roger. “Jika Anda berterima 
kasih kepada keluarga dan telah 

yakin bahwa Tuhan yang menjaga, 
mengapa Anda tidak membuat 
keputusan untuk menyerahkan hati 
kepada Yesus?”

José berkata bahwa dia telah 
menjadi anggota denominasi Kristen 
lain sepanjang hidupnya. “Saya 
pergi ke pertemuan penginjilan 
Advent dengan cucu perempuan 
saya, dan saya rasa tidak perlu untuk 
melakukan sesuatu hal lainnya.”

Pendeta Roger menatap mata 
José.

“Jika Anda belum siap untuk 
mati dan merasa bahwa dosa-dosa 
Anda belum diampuni, Anda perlu 
melakukan sesuatu yang lebih dari 
sekadar menghadiri pertemuan-
pertemuan penginjilan,” katanya. 
“Apa yang Anda lewatkan adalah 
belum menyerahkan hidup kepada 
Yesus.”

José mulai berpikir. Setelah 
beberapa waktu, dia berkata, 
“Mungkin itulah yang sesungguhnya 
saya butuhkan.” 

“Ayah mengetahui tentang 
Tuhan.” Kata putra José, José Jr. “Dia 
telah mengikuti banyak pertemuan 
pendalaman Alkitab dan penginjilan. 
Apa yang dia perlu lakukan hanyalah 
membuat keputusan.”

“Sekaranglah waktu yang tepat 
untuk membuat keputusan,” kata 
Pendeta Roger. “Anda mungkin tidak 
akan memiliki kesempatan lagi. Jika 
Anda membuat keputusan, saya 
pribadi akan membaptis Anda.”

Malam itu, José membuat 
keputusan untuk menyerahkan 
hidupnya kepada Yesus melalui 

Tips Cerita
 Â Tonton Pendeta Roger di YouTube: 
bit.ly/Roger-Pech. 

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

 Â Unduh Pos Misi dan Fakta Singkat 
dari Divisi Inter-Amerika di: bit.ly/
IAD-Facts.

Pos Misi

 Â Pekerjaan misionaris Advent hari-
Ketujuh di Meksiko yang paling 
awal dimulai pada tahun 1891, 
ketika seorang penjahit Amerika, 
S. Marchisio, pergi ke Kota Meksiko 
untuk menjual “Kemenangan 
Akhir” edisi bahasa Inggris. Dua 
tahun kemudian, pada tahun 
1893, sekelompok misionaris, 
termasuk Dan T. Jones, Dr. Lillis 
Wood, Ida Crawford, Ora Osborne, 
dan Alfred Cooper beserta istrinya, 
tiba di Guadalajara dan membantu 
membuka pelayanan kesehatan 
dan sekolah. Setelah itu, klinik 
tersebut berkembang menjadi 
Guadalajara Sanitarium. Review and 
Herald (10 Juli, 1894) melaporkan 
usaha ini merupakan upaya orang 
Advent pertama dalam pekerjaan 
misionaris medis di luar Amerika 
Serikat.
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  baptisan. Pendeta Roger berdoa 
supaya Tuhan memberikan kekuatan 
�sik baginya agar dapat menjalani 
baptisan. 

Keesokan harinya, Pendeta 
Roger mengunjungi José di 
kamarnya. Dia merasa jauh lebih 
baik dan masih berketetapan untuk 
dibaptis. Pendeta Roger mengisi 
formulir baptisan dan meminta 
José membuat komitmen untuk 
menepati janjinya. 

“Pasti, iya,” kata José.
Dia dibaptis sekitar satu minggu 

setelah keluar dari rumah sakit.
José sangat bersukacita pada 

hari ia dibaptis. Sambil berjabat 
tangan dengan pendeta, dia 
berkata, “Saya telah menepati janji 
saya.”

Setelah itu, José dengan setia 
menghadiri ibadah Sabat di gereja. 
Dia meninggal tiga tahun kemudian, 
pada tahun 2019, di usia 83 tahun. 

Menurut Pendeta Roger, José 
adalah salah satu dari banyak pasien 
di rumah sakit yang telah diubahkan 
oleh kuasa kasih Yesus. Dia biasanya 
tidak bicara terang-terangan kepada 
pasien seperti yang dia lakukan 
kepada José. Tetapi dia mengetahui 
bahwa José memiliki pengetahuan 
yang baik tentang Tuhan dan 
merasa lebih pantas untuk berterus 
terang kepadanya. Dia mengikuti 
metode Kristus untuk menjangkau 
orang-orang, yang dijabarkan oleh 
Ellen White dalam “The Ministry 
of Healing,” atau buku Hidup yang 
Terbaik, hlm. 143. Dia berkata, 
“Metode Kristus saja yang akan 

memberi keberhasilan sejati dalam 
menjangkau manusia. Juruselamat 
bergaul dengan manusia sebagai 
seorang yang menginginkan 
kebaikan mereka. Ia menunjukkan 
rasa simpati-Nya terhadap mereka, 
melayani kebutuhan mereka 
dan memenangkan kepercayaan 
mereka. Lalu Ia memanggil mereka: 
‘Ikutlah Aku.’”

Pendeta Roger mengatakan 
bahwa pendeta-pendeta rumah 
sakit (chaplain) bukan satu-satunya 
kelompok manusia yang dikelilingi 
oleh orang-orang sakit. Dunia ini 
dipenuhi manusia yang sakit karena 
dosa. Hal yang terbaik sebagai awal 
untuk menjangkau mereka, adalah 
menunjukkan simpati dengan 
mendengar, katanya.

“Setelah seorang pasien 
mengosongkan beban yang dia 
bawa dalam batinnya, pasien itu 
akan merasa lebih mudah untuk 
mendengar dan menerima nasihat,” 
katanya. “Barulah Anda dapat 
berbicara tentang Yesus.”

Sebagian dari Persembahan 
Sabat Ketiga belas tahun 2018 
telah digunakan untuk membantu 
membangun ruang perawatan 
yang baru di Southeast Hospital  
di Villahermosa, Meksiko. Terima 
kasih atas persembahan Anda yang 
memungkinkan lebih banyak pasien 
untuk mendengar tentang kasih 
Yesus dari Pendeta Roger dan tujuh 
anggota tim sukarelawannya. 

Oleh: Andrew McChesney
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Dengan teropong, Ángel yang 
berusia 21 tahun mengamati 
daratan tandus yang 

dipenuhi pasir, kaktus, dan semak 
belukar di Negara Bagian Chihuahua, 
Meksiko. 

Bum! (suara ledakan).
Ángel melihat para tentara 

menembak dengan artileri berat. 
Meskipun tentara-tentara dan 
artileri mereka berada sejauh empat 
mil (7 km), letusan itu terdengar 
keras melintasi padang pasir. Ángel 
mengikuti jejak dari kepulan asap 
putih yang memberi petunjuk 
jalur penerbangan misil yang 
ditembakkan itu. 

“Tuhan,” dia berdoa dalam hati, 
“tolong buatlah itu meledak.”

Beberapa saat kemudian, BUM! 

Misil itu meledak menjadi bola api 
dan asap saat menghantam tanah, 
menghancurkan segalanya dalam 
radius setengah mil (1 km).

Ángel menarik napas dengan 
lega. Dua tentara yang sementara 
mengawasi di sampingnya juga 
merasa lega. Mereka bertugas 
untuk memastikan setiap misil 
yang ditembakkan meledak. Misil 
yang tidak meledak tidak boleh 
ditinggalkan di lapangan tembak 
ketika unit militer mereka yang 
terdiri dari 60 tentara kembali ke 
pangkalan di Kota Meksiko pada 
akhir pelatihan selama 15 hari itu.

Hari ini merupakan hari 
terakhir pelatihan. Keesokan pagi, 
para tentara akan mengadakan 
perjalanan selama tujuh hari kembali 
ke pangkalan menggunakan 
kereta militer. Ángel merasa 
senang membayangkan perjalanan 
kembali ke pangkalan. Dia akan 
mengajukan permohonan izin untuk 
mengunjungi ibunya. Dia mengingat 
Alkitab yang diberikan ibunya. Dia 

Sabat 9
29 Mei | Meksiko
Ángel Haro, 43 Tahun

Bum!
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membaca cerita tentang Yesus 
setiap malam setelah latihan militer. 
Dia mengetahui bahwa ibu selalu 
mendoakannya sejak ia bergabung 
dengan Gereja Advent hari-Ketujuh 
lima tahun yang lalu. Sekarang dia 
berdoa saat memantau misil yang 
sementara ditembakkan. 

BUM!
Lebih banyak asap putih 

melengkung melintasi langit. 
“Tuhan, tolong buatlah itu 

meledak,” Ángel berdoa kembali.
Hening. (tidak ada ledakan).
Ángel mengernyitkan alis 

dan dahinya karena khawatir. 
Kedua rekannya mengumpat 
dengan marah. Mereka 
bertiga harus menelusuri misil 
yang belum meledak itu dan 
menghancurkannya. 

Dua jam kemudian, latihan hari 
itu berakhir. Ángel dan dua rekannya 
memutuskan untuk mulai mencari 
misil logam seberat 33 pon (15 kg) 
yang belum meledak itu. 

Saat berjalan di zona ledakan, 
Ángel melihat ada kelinci-kelinci dan 
anjing-anjing hutan yang terbunuh 
akibat ledakan dari amunisi-amunisi 
lainnya.

“Ini misilnya,” seorang tentara 
tiba-tiba berseru. “Ia terkubur di pasir 
yang halus.”

Para tentara itu membuat 
gundukan dari semak-semak 
dan batang-batang kering di atas 
misil itu. Seorang dari mereka 
menuangkan solar ke kayu bakar itu 
dan menyalakan korek api sementara 
Ángel dan tentara yang lainnya 
berlari ke tempat perlindungan di 
tumpukan batu yang berjarak sekitar 
setengah mil (satu kilometer). Tidak 
lama kemudian, tentara yang ketiga 
bergabung dengan mereka. 

Lalu mereka menunggu. Lima 
menit ... sepuluh menit ... lima belas 
menit telah berlalu. 

Tips Cerita
 ÂTonton Ángel di YouTube: bit.

ly/Angel-Haro. 
 ÂUnduh foto di Facebook (bit.

ly/fb-mq).
 ÂUnduh Pos Misi dan Fakta 

Singkat dari Divisi Inter-Amerika 
di: bit.ly/IAD-Facts.

Pos Misi
 ÂKatolik telah menjadi agama 

orang Meksiko yang dominan 
sejak diperkenalkan semasa 
penjajahan Spanyol pada abad 
keenam belas, dan Meksiko 
merupakan negara Katolik 
terbesar kedua di dunia setelah 
Brasil.

 ÂMenurut sensus nasional 
terbaru, 83% penduduk Meksiko 
beragama Katolik Roma, dengan 
10% agama Kristen lainnya, 0,2% 
agama lain, 5% tidak beragama, 
dan 3% tidak teridenti�kasi.
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“Ya Tuhan, tolong buatlah itu 
meledak,” Ángel berdoa.

Dua puluh menit  ... BUM!
Para tentara itu mengintip dari 

balik tumpukan batu. Asap putih 
tebal memenuhi udara. Ketika asap 
menghilang setelah sepuluh menit, 
tentara-tentara itu berjalan ke lokasi 
ledakan untuk memadamkan api 
kecil yang disebabkan oleh ledakan 
amunisi tersebut. Mereka tersenyum 
dan tertawa, mengetahui bahwa misi 
mereka yang sulit telah terselesaikan 
dan segera mereka akan 
mengadakan perjalanan pulang. 

BUM!
Tiba-tiba Ángel melemparkan diri 

ke tanah. Dia tidak pernah merasa 
sangat takut dalam hidupnya. 

“Tuhan, tolong lindungi kami. 
Lindungi kami,” doanya. “Jaga kami. 
Jaga kami.”

Kejadian yang baru saja terjadi 
tak bisa dijelaskan. Hal yang tak 
terpikirkan telah terjadi. Misil itu 
meledak untuk kedua kalinya. 

Setelah beberapa menit, para 
tentara itu berdiri dan memeriksa 
diri mereka masing-masing. Mereka 
bahkan tidak tergores. Padahal 
mereka berdiri hanya 7 meter dari 
misil yang meledak itu. Mereka 
merangkul satu sama lain dalam 
sebuah pelukan yang penuh 
sukacita. Kemudian mereka bertelut 
dengan rasa hormat di pasir.

“Terima Kasih, Tuhan, atas 
perlindungan dan penjagaan-Mu 
sehingga kami tetap selamat,” Ángel 
terus mengulangi doanya. 

Kejadian hari itu mengubah 
hidup Ángel. Dia mulai 
mendengarkan ketika ibunya 
berbicara tentang Yesus. Dia 
membaca dengan penuh minat 
pelajaran-pelajaran Alkitab dan 
buku-buku Ellen White yang dikirim 
oleh ibunya di pangkalan militer. 
Dua tahun setelah ledakan itu, ia 
menyerahkan hatinya kepada Yesus 
dan dibaptis.

“Hanya sebuah keajaiban yang 
menyelamatkan kami hari itu,” kata 
Ángel. “Biasanya misil tidak akan 
meledak dua kali. Tangan Tuhan 
benar-benar melindungi kami. 
Saya yakin Tuhan memiliki sebuah 
rencana untuk saya.”

Saat ini Ángel sudah berusia 43 
tahun dan bekerja sebagai kepala 
petugas keamanan dan kendali 
mutu di Southeast Hospital, sebuah 
fasilitas Gereja Advent Hari Ketujuh 
di Villahermosa, Meksiko. Terima 
kasih atas Persembahan Sabat Ketiga 
Belas Anda pada triwulan pertama 
tahun 2018 yang telah membantu 
rumah sakit ini berkembang melalui 
pembangunan sebuah ruang 
perawatan yang baru.

Oleh: Andrew McChesney
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Ketika Esther berusia 12 tahun, 
dia mulai berdoa dengan 
sebuah permintaan khusus 

setiap malam di kamar tidurnya di 
Villhermosa, Meksiko.

“Tolong carikan aku suami yang 
baik,” doanya.

Ayah Esther pemabuk berat 
dan tak henti-hentinya bertengkar 
dengan ibunya. Dia sering 
mengancam Esther dan ibunya 
dengan pisau dapur, dan terkadang 
dia melemparkan pisau itu kepada 
mereka. Dia selalu tidak mengenai 
sasaran. 

Esther sebenarnya tidak tahu 
bagaimana berdoa, tetapi dia 
percaya Tuhan bisa menolongnya. 
Dia berbicara kepada-Nya seperti 
kepada seorang sahabat. 

“Tolong berikan saya seorang 
suami yang baik, keluarga yang 
bahagia, dan seorang bayi,” dia 
berdoa.

Setelah lulus dari universitas, 
dia bertemu Luis ketika bekerja 
di toko obat. Dia adalah bosnya. 
Keduanya mulai berkencan, dan 
Luis mengundangnya ke sebuah 
acara Sabat istimewa di gereja 
Advent Hari Ketujuh. 

Dia langsung menyukai gereja 
itu. Orang-orang bersahabat, dan 
ia merasakan suatu kedamaian 
yang belum pernah ia alami. Dia 
mendengar dengan saksama 
sementara pengkhotbah berbicara 
tentang Daniel. 

Tiba-tiba dia mendengar 
suara seorang laki-laki berbicara 
kepadanya.

“Ini tempatmu,” kata suara itu. 
“Engkau berhak berada di tempat 
ini”

Esther menatap Luis.
“Apakah kamu sedang berbicara 

padaku?” dia bertanya.

Sabat 10
5 Juni | Meksiko

Esther Garcia, 35 Tahun

Berdoa untuk Seorang Suami
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“Aku tidak sedang berbicara 
denganmu,” katanya. “Aku sedang 
duduk diam di sini.”

Esther bertanya-tanya dalam 
hati apakah dia sudah tidak waras.

Ketika dia meninggalkan gereja 
setelah acara khotbah, suara itu 
terus berbicara di benaknya.  

“Ini tempatmu,” kata suara itu. 
“Engkau berhak berada di tempat 
ini.”

Esther tidak mengerti siapa yang 
sedang berbicara. Tetapi dia merasa 
damai.

Sabat berikutnya, Esther 
memberi tahu Luis bahwa ia ingin 
mengikuti sesi pendalaman Alkitab.

Keesokan harinya, saudara 
perempuan Luis dan suaminya 
dengan senang hati datang ke 
rumah Esther untuk belajar Alkitab 
dengannya. Saat Esther belajar 
tentang Penciptaan dan Sepuluh 
Hukum, sebuah keinginan tumbuh 
dalam hatinya untuk mengetahui 
lebih banyak lagi. Dia juga mulai 
belajar Alkitab sendiri. 

Pada suatu Minggu sore, Ayah 
pulang dalam keadaan mabuk 
berat saat Esther sedang belajar 
Alkitab bersama. Dia melihat 
pasangan Advent yang sudah 
menikah di ruang tamu dan 
langsung menuju ke dapur. Esther 
mendengar suara pecahan dan 
pukulan di dapur, kemudian Ayah 

Tips Cerita
 ÂTonton Esther di YouTube: bit.
ly/Esther-Garcia. 
 ÂUnduh foto-foto di Facebook 
(bit.ly/fb-mq).
 ÂUnduh Pos Misi dan Fakta 
Singkat  dari Divisi Inter-
Amerika di: bit.ly/IAD-Facts.

Fakta Singkat
 ÂOrang meksiko melakukan 
aktivitas olahraga mereka 
dengan sangat riskan. Pada 
masa-masa pra-penaklukan, 
mereka yang kalah dari 
permainan bola ritual sering 
kali dihukum mati. Masih ada 
juga ajang olahraga berbahaya, 
seperti adu banteng dan rodeo 
(ditemukan di Meksiko), di mana 
para pesaing mempertaruhkan 
nyawa mereka.
 ÂMeksiko telah menghasilkan 
seniman-seniman hebat 
sepanjang sejarahnya, 
termasuk Maya dan kelompok 
pribumi lainnya, yang membuat 
mural, patung, dan perhiasan. 
Seniman-seniman Meksiko 
Modern, juga, menghasilkan 
lukisan, patung, mural, dan 
foto yang luar biasa.
 ÂMeksiko merupakan salah 
satu negara di dunia dengan 
keanekaragaman hayati yang 
tinggi; memiliki pegunungan 
dan hutan hujan tropis, gurun 
dan rawa, yang mendukung 
kehidupan berbagai jenis 
hewan.
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memanggil Esther untuk datang 
menemuinya. Di dapur, Ayah 
mengangkat pisau dapur dengan 
geram. “Pergi dari rumah saya 
bersama dengan teman-temanmu,” 
dia menggertak. “Jika kamu tidak 
pergi, saya akan membunuhmu.”

Mata Esther membeliak. Itu 
bukan suara ayahnya. Wajahnya 
menunjukkan ekspresi yang tidak 
pernah dia lihat sebelumnya. Dia 
tampak seperti orang yang berbeda. 
Dia mencoba untuk berunding 
dengan ayahnya.

“Tolong untuk tenang,” katanya. 
“Aku tidak menggunakan obat-obat 
terlarang, dan aku tidak minum 
alkohol. Aku sementara mencoba 
untuk mempelajari Alkitab, yang 
baik untuk hidupku.”

Ayah menolak untuk 
mendengar.

“Saya akan membunuh 
orang-orang itu, dan saya akan 
membunuhmu,” dia menggertak.

Esther meminta teman-
teman gerejanya untuk segera 
meninggalkan rumah. Setelah 
berdoa bersamanya, pasangan 
itu pergi. Esther ke kamarnya dan 
menangis. 

“Tolong, Tuhan, Engkau harus 
menolongku,” katanya. “Saya tidak 
mau hidup seperti ini.”

Dia merasa ada kedamaian. 
Keluar dari kamarnya, dia 

menemukan ayah di ruang tamu. 
Ketika ayah melihatnya, dia mulai 
tertawa terbahak-bahak. Esther 
merasa bahwa itu bukan ayah yang 
sedang tertawa. Dia berlari kembali 
ke kamar dan berdoa kembali. 

“Tuhan, apa yang Engkau 
inginkan dariku?” dia berkata. 

Dia segera merasakan 
jawabannya. Pada saat itu, dia 
memutuskan untuk menyerahkan 
hatinya kepada Yesus dan dibaptis.

Saat ini, setelah delapan tahun 
sejak kejadian itu, Esther melayani 
sebagai sekretaris jemaat dan 
direktur pemuda di Gereja Masehi 
Advent Hari Ketujuh Amatitan di 
Villahermosa, Meksiko. Dia juga 
telah menikah dengan Luis, dan 
sedang mengandung bayi pertama 
mereka. “Saya berdoa untuk suami 
yang baik, keluarga yang bahagia, 
dan seorang bayi,” dia berkata. 
“Tuhan telah menjawab doa-doa 
saya.”

Terima kasih atas Persembahan 
Sabat Ketiga Belas Anda pada 
triwulan pertama tahun 2018 yang 
telah membantu membangun 
sebuah ruang perawatan baru di 
Southeast Hospital, sebuah fasilitas 
Advent Hari Ketujuh di kota asal 
Esther, Villahermosa, Meksiko.

Oleh: Andrew McChesney 



  35

Divisi Inter-Am
erika

Setelah dibaptis, Fabiola 
berdoa selama delapan belas 
tahun agar ayahnya yang 

berada di Villahermosa, Meksiko 
juga menyerahkan hatinya kepada 
Yesus.

Usahanya sepertinya tidak ada 
harapan.

Ayah masih tetap tidak percaya 
Alkitab dan berdoa kepada Bunda 
Maria serta orang-orang kudus. 
Dia seorang pemabuk berat. Dia 
sering mencemooh dan menghina 
istrinya, dan wajahnya tak henti-
hentinya menunjukkan kemarahan. 

Fabiola menceritakan tentang 
Yesus, tetapi seperti biasa ayah 
selalu menghindar. Tetapi dia tidak 
menyerah untuk terus berdoa. 

Dia juga meminta anggota gereja 
untuk berdoa. 

Tuhan akhirnya menjawab doa-
doanya. Tetapi jawabannya tidak 
sesuai dengan apa yang ia harapkan. 

Pada usia 75 tahun, ayah 
didiagnosis mengidap penyakit 
kanker hati. Dokter mengatakan 
kanker tersebut telah menyebar 
terlalu luas dan tidak bisa lagi 
dioperasi. Ketika Fabiola mendengar 
bahwa ayah akan meninggal, 
dia mulai berdoa lebih sungguh-
sungguh untuk keselamatannya.

“Tuhan, berikanlah aku kata-kata 
yang tepat agar aku bisa memberi 
tahu ayah tentang Engkau,” dia 
berdoa setiap pagi dan malam 
selama seminggu. 

“Berilah aku keberanian,” doanya.
Kemudian dia pergi ke samping 

tempat tidur ayah dan memegang 
tangannya. Dia merasa gugup. Dia 
takut ayah akan membentak dan 
menyuruhnya pergi. Tetapi dia 
teringat bahwa dia telah berdoa.

“Aku sangat mencitaimu,” katanya. 

Sabat 11
12 Juni | Meksiko
Fabiola Padilla, 36 Tahun

Bukan dengan Cara Saya
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“Tuhan yang akan aku bicarakan pagi 
ini adalah Tuhan yang ayah percaya. 
Dia adalah Tuhan yang memiliki 
kuasa untuk menyembuhkan ayah. 
Biarkan aku berdoa denganmu.”

Dia terkejut, ayah 
memperbolehkannya berdoa 
bersama dengannya.

Sejak hari itu, dia dan ayah berdoa 
bersama setiap pagi dan malam. 
Setelah berdoa, dia membaca dari 
Alkitab dan menyanyikan lagu 
rohani. Ayah mendengarkan dengan 
tenang. 

Fabiola bertanya-tanya dalam 
hati apakah tindakannya ini tidak 
ada gunanya, tetapi dia terus 
membaca Alkitab dan bernyanyi. 
Dia dan anggota gereja lainnya 
mengkhususkan satu hari berdoa 
dan berpuasa untuk ayah. 

Sel kanker menyebar dengan 
cepat, dan ayah semakin melemah. 
Fabiola tidak tahu apa yang 
harus dilakukan. Seorang teman 
Advent, Rita, menawarkan untuk 
membawakan pelajaran pedalaman 
Alkitab kepada ayah. Fabiola terkejut 
mengetahui bahwa ayah setuju 
untuk mengikuti pendalaman Alkitab 
tersebut. 

Melihat kondisi ayah yang 
semakin memburuk, Rita 
mempercepat sesi pendalaman 
Alkitab, memberinya tujuh pelajaran 
dalam seminggu. Setelah pelajaran 
yang ketujuh, Rita bertanya kepada 

     
Tips Cerita
ÂTonton Fabiola dan ayahnya di 
YouTube: bit.ly/Fabiola-Padilla. 
ÂUnduh foto-foto di Facebook 
(bit.ly/fb-mq).
ÂUnduh Pos Misi dan Fakta 
Singkat dari Divisi Inter-Amerika 
di: bit.ly/IAD-Facts.

Fakta Singkat
ÂMeksiko memiliki warisan adat 
yang kaya dan sangat dipengaruhi 
oleh pemerintahan orang-orang 
Spanyol selama beberapa abad. 
Saat ini, sebagian besar orang 
Meksiko adalah mestizo, orang-
orang yang berdarah campuran 
pribumi dan Spanyol.  
ÂKelompok masyarakat modern 
pertama Meksiko adalah orang-
orang Olmec, yang muncul di 
bagian tenggara negara itu sekitar 
1200 SM. Selanjutnya diikuti oleh 
bangsa Maya, Toltec, dan Aztec.
ÂSejak lahir hingga meninggal 
dunia, status dan kesempatan 
untuk berkembang seorang 
individu di Meksiko sangat 
dipengaruhi oleh ikatan keluarga. 
Karena keuntungan ekonomi, 
atau kebutuhan, untuk berbagi 
akomodasi, tiga generasi atau 
lebih sering berbagi sebuah 
rumah tinggal, di daerah pedesaan 
maupun di perkotaan. Seluruh 
keluarga, kakek nenek, orang 
dewasa, remaja, dan anak-anak 
biasanya menghadiri acara 
bersama-sama. 
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ayah apakah dia ingin menyerahkan 
hatinya kepada Yesus. 

“Mengapa ayah tidak dibaptis 
saja?” dia berkata.

Ayah menyampaikan bahwa dia 
ingin dibaptis. 

Roger Pech, pendeta yang 
melayani di Southeast Hospital, 
membaptis ayah di kolam plastik 
untuk anak di halaman luar rumah 
keluarga pada pukul 13: 30 pada hari 
Rabu. 

Pada sore itu, ayah tidak ingin 
pergi ke kamar tidur. Dia hanya ingin 
bersama keluarga di ruang tamu.

Tak lama setelah tengah malam, 
dia mulai bernapas lebih cepat. 

Kemudian dia menarik napas terakhir 
dan menutup matanya.

Wajah ayah yang selalu terlihat 
marah selama hidup, tampak damai 
yang tidak seperti biasanya di dalam 
peti. Para pelayat yang merasa 
heran bertanya apakah ia sudah 
ke gereja tanpa sepengetahuan 
mereka. Fabiola berkata dia telah 
menyerahkan hatinya kepada 
Yesus beberapa jam sebelum dia 
meninggal.

Fabiola meyakini bahwa Tuhan 
telah mengadakan sebuah mukjizat. 
Perubahan hati ayah terjadi hanya 
dalam jangka waktu dua bulan, sejak 
dia didiagnosis menderita penyakit 
kanker sampai ia meninggal. 

“Ayah menyerahkan hatinya 
kepada Yesus, bukan dengan cara 
yang saya inginkan tetapi sesuai 
dengan cara Tuhan,” kata Fabiola. 
“Apa yang mustahil bagi manusia 
adalah mungkin bagi Tuhan.”

Terima kasih atas Persembahan 
Sabat Ketiga Belas Anda pada 
triwulan pertama tahun 2018 yang 
telah membantu membangun ruang 
perawatan baru di Rumah Sakit 
Tenggara, sebuah fasilitas Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh di mana 
Pendeta Roger Pech melayani, di 
Villahermosa, Meksiko.

Oleh: Andrew McChesney.

Â Pernikahan biasanya 
merupakan acara besar yang 
berorientasi keluarga, seperti pada 
quinceañera tradisional, yaitu quinceañera tradisional, yaitu quinceañera
perayaan ulang tahun seorang 
gadis yang kelima belas.
Â  Makanan orang Meksiko 
terkenal dengan berbagai rasa 
dan rempah, teristimewa cabai 
pedasnya. Hidangan-hidangan 
populer termasuk taco, burrito, 
dan enchilada, yang dapat 
ditemukan di restoran di seluruh 
dunia. 
ÂPaus abu-abu berenang ribuan 
mil setiap tahun dari Alaska ke 
Meksiko utara, untuk berkembang 
biak di perairan lepas Baja 
California. 



38

Tri
wu

lan
 II/

 20
21

Florencio yang berusia empat 
tahun bekerja keras di 
tanah pertanian Neneknya 

di Meksiko. Dia menanam dan 
merawat tanaman padi, alpukat, 
cokelat, dan mawar dengan 
bantuan dua sepupunya yang 
sudah dewasa dan seorang anak 
tetangga lelaki berusia 7 tahun, 
Antonio. 

Florencio mengamati bahwa 
Antonio tidak bekerja setiap 
hari Sabtu. Antonio juga tidak 
mengambil gajinya setiap Sabtu 
sore seperti yang dilakukan dua 
sepupunya. Dia datang setelah hari 
sudah gelap pada Sabtu malam. 

Florencio bertanya mengapa.

“Saya telah membaca Alkitab,” 
Jawab Antonio. “Tuhan berkata 
bahwa kita tidak boleh bekerja 
pada hari Sabtu karena itu hari-
Nya.”

Florencio memercayai Antonio 
karena dia tidak seperti anak 
laki-laki lainnya. Dia sopan, baik, 
dan membaca Alkitab. Dia adalah 
sahabatnya.

Beberapa hari kemudian, saat 
beristirahat dari kerja, Antonio 
mengajak Florencio pergi 
dengannya ke gereja. 

“Apakah kamu ingin datang 
ke gereja?” Tanyanya sementara 
kedua anak laki-laki itu meminum 
minuman manis jagung ungu. 
“Kami punya acara khusus untuk 
anak-anak. Kita bisa membaca 
Alkitab bersama. Kamu bisa 
mendapatkan teman-teman baru.”

“Ya, aku ingin pergi,” kata 
Florencio.

Tetapi dia tidak pergi. Neneknya 
tergolong denominasi Kristen lain, 
dan dia tidak menyukai orang-

Sabat 12
19 Juni | Meksiko
Florencio Vazquez, 
61 Tahun

Kuasa Sebuah Benih
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orang Advent. Dia beranggapan 
mereka malas karena tidak bekerja 
pada hari Sabtu. 

Namun Antonio tidak 
menyerah. Dia mengajak Florencio 
lagi beberapa hari kemudian. 

“Datanglah dengan saya ke 
gereja,” katanya.

Florencio ingin pergi, 
tetapi nenek menolak untuk 
mengizinkannya ke sana.

Antonio terus mengajak 
Florencio seperti biasanya, dan 
setelah sebulan Florencio melihat 
sebuah kesempatan. Pada suatu 
Sabtu pagi, nenek keluar dari 
rumah lebih awal untuk berjualan 
alpukat dan mawar. Dia pun pergi 
bersama Antonio ke gereja—dan 
dia menyukai hal itu. Orang-orang 
begitu bersahabat. Dia sangat 
menikmati acara Sekolah Sabat 
anak-anak.

Ketika dia kembali ke rumah, 
nenek sementara menunggunya. 

“Dari mana saja kamu?” 
tegasnya.

“Saya pergi bersama Antonio 
ke gereja Advent,” kata anak kecil 
itu. 

Nenek sangat marah.
“Saya tidak suka gereja itu. 

Jangan ke gereja itu,” katanya. 
“Saya akan belikan kamu bir jika 
kamu tidak ke gereja itu.”

Tetapi Florencio tetap pergi 
ke gereja dengan temannya pada 

hari Sabtu. Dia menyelinap keluar 
rumah setelah nenek pergi untuk 
menjual hasil pertanian, dan 

Tips Cerita

 Â Tonton Florencio di YouTube: bit.ly/
Florencio-Vazquez. 
 ÂUnduh foto-foto di Facebook (bit.
ly/fb-mq).
 ÂUnduh Pos Misi dan Fakta Singkat  
dari Divisi Inter-Amerika di: bit.ly/
IAD-Facts.

Fakta Singkat
 ÂOlahraga paling populer di 
Meksiko adalah sepak bola. 
Meksiko menjadi tuan rumah 
Piala Dunia Sepak bola pada 
tahun 1970 dan 1986, dan 
Mexico City menjadi tuan 
rumah Olimpiade Musim Panas 
pada tahun 1968.
 ÂLebih dari separuh penduduk 
Meksiko tinggal di pusat 
negara, dan hanya sedikit yang 
menempati daerah kering 
yang luas di bagian utara dan 
selatan tropis. Hampir 80% 
orang Meksiko saat ini tinggal 
di daerah perkotaan. Orang-
orang dari daerah pedesaan 
yang miskin juga telah 
berdatangan ke kota-kota 
di Meksiko, dan Mexico City, 
sebagai ibu kota, merupakan 
salah satu kota dengan 
kepadatan penduduk tertinggi 
di dunia.



40

Tri
wu

lan
 II/

 20
21

dia memastikan untuk kembali 
sebelum nenek pulang. 

Dua tahun berlalu, dan Antonio 
pindah bersama keluarganya ke 
kota lain.

Tanpa sahabatnya, Florencio 
berhenti pergi ke gereja, dan dia 
mulai melakukan kebiasaan yang 
tidak sehat. Pada usia 9 tahun, dia 
sudah meminum banyak bir sesuai 
persetujuan neneknya. Kemudian 
dia mencoba mengisap mariyuana 
dan menggunakan kokain. 

Tetapi benih yang telah 
ditanam Antonio saat bekerja di 
pertanian nenek tidaklah mati. 

Setelah berjuang melawan 
kecanduan selama bertahun-
tahun, Florencio berseru kepada 
Tuhan meminta pertolongan. 
“Tolong sembuhkanlah aku,” 
doanya.

Dia berdoa dengan doa yang 
sama selama setahun dan, tiba-
tiba, keinginan untuk minum, 
merokok, dan menggunakan 
narkoba pun hilang. Dia 
dinyatakan bebas dari zat adiktif 
pada usia 45 tahun, dan dia 
bersukacita, mengetahui bahwa 
Tuhan telah menjawab doa-
doanya.  Dia menyerahkan hatinya 
kepada Yesus dan bergabung 
dengan Gereja Masehi Advent Hari 
Ketujuh.

Florencio mengatakan bahwa 
dia menjadi seorang Advent 
karena dia mengingat apa yang 
Antonio katakan kepadanya 
ketika dia berusia 4 tahun: bahwa 
gereja Advent mengikuti Alkitab 
dan menaati semua hukum Allah 
termasuk Sabat hari ketujuh.

Saat ini Florencio sudah berusia 
61 tahun dan senang bersaksi 
mengenai bagaimana Tuhan 
telah menyelamatkannya dari 
kehidupan alkohol dan obat-
obatan terlarang. Sekitar dua 
puluh orang telah menyerahkan 
hati mereka kepada Yesus setelah 
mendengar kesaksian pribadi dan 
mengikuti pendalaman Alkitab 
bersamanya. 

“Kita memiliki Tuhan yang 
penuh kuasa,” kata Florencio. “Saya 
tidak bisa menjelaskan kuasa-Nya, 
tetapi kuasa itu telah mengubah 
hidup saya.”

Terima kasih atas Persembahan 
Sabat Ketiga Belas Anda pada 
triwulan pertama tahun 2018 yang 
telah membantu membangun 
ruang perawatan baru di Southeast 
Hospital, fasilitas dari Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh di kota 
kelahiran Florencio di Villahermosa, 
Meksiko. 

Oleh: Andrew McChesney
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 Â Ucapan Selamat Datang  Pemimpin Acara
 Â Lagu Pembukaan  “Ingat Hari Sabat,“ LSEL, No. 347
 Â Doa Pembukaan .....................................
 Â Program Sabat Ketiga Belas   “Pintu ke Pintu” 
 Â Persembahan Dikumpulkan
 Â Lagu Penutup     “Maju Tentra Yesus”
 Â Doa Penutup .....................................

Pintu ke Pintu
Sabat 13
26 Juni | 

Ashley Alvarez, 
20 Tahun
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Semuanya berawal ketika 
saya masuk sekolah 
menengah di kota kecil 

Meksiko yang terletak sekitar dua 
jam berkendara ke bagian selatan 
perbatasan dari negara bagian 
Texas, AS. 

Seorang teman sekelas, Ketzy, 
dan saya menjadi teman baik, dan 
saya mendapati bahwa dia adalah 
seorang Advent. Dia berulang 
kali mengundang saya untuk 
pergi bersamanya mengikuti 
perkemahan dan kegiatan gereja 
lainnya. Tetapi saya terus menolak 
selama di sekolah menengah.

“Aku tidak bisa pergi,” kataku. 
“Orang tuaku belum memberi 
izin.”

Sebenarnya saya tidak pernah 
meminta izin kepada orang tua 
saya. Saya tidak tertarik untuk 
pergi, dan ajakannya hanya masuk 
dan keluar dari telinga saya. 

Terkadang Ketzy dan saya 
berdebat tentang hari Sabat. Dia 
memberi tahu saya apa yang 
dia percayai, dan saya memberi 
tahu apa yang saya percayai. 
Tetapi sebenarnya saya tidak 
tahu apa yang saya percayai. Saya 
hanya mencoba untuk menjadi 
lawannya. Apapun itu, ayah 
saya memberi tahu bahwa hari 
beribadah itu tidak penting. 

Setelah kami lulus dari sekolah 

menengah, Ketzy memutuskan 
untuk kuliah kedokteran, 
sedangkan pangajuan saya untuk 
masuk ke universitas ditolak. Saya 
mulai berpikir bahwa Tuhan telah 
melupakan saya. Saya merasa 
sedih selama setahun dan ketika 
Ketzy mengundang saya ke 
perkemahan, saya setuju untuk 
pergi. 

Saya langsung menyukai acara 
perkemahan itu. Orang-orang 
yang berkemah baik dan ramah. 

Perkemahan tiga hari itu 
berfokus pada pekerjaan misi. 
Kami membersihkan sungai 
dan merenovasi sebuah gereja 
Advent. Berkunjung dari pintu 
ke pintu memberi kesan yang 
sangat dalam bagi saya. Wajah 
orang-orang bersinar setelah kami 
menyanyikan sebuah lagu atau 
membacakan ayat Alkitab. Saya 
dapat menyaksikan bahwa hati 
mereka diubahkan oleh doa-doa 
kami. 

Saya tidak pernah terlibat 
dalam pekerjaan misi sebelumnya, 
dan saya merasa heran betapa 
hati saya begitu senang. Dalam 
benak saya, saya berseru, “Saya 
benar-benar ingin melakukan 
lebih banyak dari ini. Saya harus 
melakukan ini sepanjang waktu!”

Perkemahan akhir pekan itu 
mengubah hidup saya. Semua 
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Sebulan berlalu, dan saya 
menghadiri kampore Path�nder 
di Universitas Montemorelos. 
Ketika sesi kesaksian, panitia 
mengundang saya ke panggung 
agar saya dapat membagikan 
kisah saya. Orang-orang tampak 
tersentuh saat saya berbicara. 
Ketika saya selesai, seorang 
panitia mengumumkan, “Dan 
dia mau menjadi mahasiswi di 
Montemorelos.” 

Sebenarnya, saya tidak 
berkehendak untuk belajar di 
universitas. Saya tidak mempunyai 
uang untuk kuliah dan, selain 
itu, saya ingin tinggal bersama 
orang tua. Tetapi saya tidak dapat 
menolak saran dari seorang dosen 
untuk bekerja sebagai penginjil 
literatur selama musim panas 
untuk mendapatkan uang kuliah. 
Saat saya berkunjung dari pintu ke 
pintu di rumah-rumah yang dekat 
dengan universitas, saya belajar 
lebih banyak tentang iman saya. 
Saya menyadari bahwa keinginan 
saya saat perkemahan pemuda 
untuk berkunjung dari pintu ke 
pintu telah terwujud. Saya telah 
jatuh cinta dengan penginjilan 
literatur.

Ketika musim panas berakhir, 
orang tua saya menyuruh saya 
untuk pulang. Di rumah, saya 
rindu untuk kembali ke universitas 
untuk terus mendapatkan uang 

kesedihan saya lenyap. Saya 
merasa hidup saya mempunyai 
sebuah tujuan.

Tetapi saya tidak tahu apa 
tujuan itu. 

Saya memberi tahu kedua 
orang tua saya tentang 
perkemahan itu, tetapi mereka 
tidak menunjukkan rasa tertarik. 

Pada hari Sabat berikutnya, 
saya pergi ke gereja. Orang-orang 
menyambut dan melibatkan 
saya dalam kegiatan-kegiatan 
gereja. Saya belajar banyak saat 
membaca Alkitab dan pergi ke 
gereja setiap Sabat setelah hari itu. 

Tepat satu bulan setelah 
perkemahan, seorang mahasiswa 
teologi Universitas Montemorelos 
mengunjungi gereja untuk 
mengadakan pertemuan 
penginjilan selama seminggu. 
Saya mengundangnya ke rumah 
untuk makan malam, dan dia 
berbicara tentang Alkitab dengan 
keluarga saya. Ketika dia bersiap 
untuk pulang, dia bertanya 
kepada saya, “Sudahkah kamu 
memikirkan tentang baptisan?”

Ketika saya mendengar 
pertanyaan itu, saya berpikir, “Oh, 
wow, pertanyaan ini sudah saya 
tunggu-tunggu!”

Saya segera memutuskan 
untuk dibaptis. Orang tua saya 
dan Ketzy menyaksikan saat saya 
dibaptis tiga hari kemudian. 



44

Tri
wu

lan
 II/

 20
21

kuliah dengan bekerja sebagai 
penginjil literatur. Saya sekarang 
menyadari bahwa Tuhan sedang 
mengarahkan saya untuk bekerja 
sebagai penginjil literatur.

Akhirnya, saya memberi tahu 
orang tua saya bahwa jika mereka 
tidak membawa saya kembali 
ke universitas, saya akan pergi 
sendiri. Orang tua saya dengan 
marah mengantar saya kembali 
ke sana. Mereka bahkan tidak 
mengucapkan sampai jumpa 
ketika menurunkan saya. Situasi 
yang sulit bagi saya, dan saya 
berdoa, “Tuhan, hal ini hanya 
antara Engkau dan saya.”

Sebulan berlalu tanpa 
komunikasi dengan orang tua 
saya, dan saya bertanya-tanya 
apakah saya telah melakukan 
kesalahan. Saya menelepon ayah 
saya. Saat saya akan memberi 
tahu jika saya ingin pulang, 
dia berkata, “Kamu tidak perlu 
kembali. Tetaplah disana. Ibumu 
dan ayah sudah sementara 
bergabung dengan Gereja 
Advent.”

Saya tidak percaya hal ini. Saya 
mulai menangis. Saya tidak dapat 
berbicara karena saya menangis 
tersedu-sedu. 

Saya akhirnya mengetahui 
bahwa orang tua saya terkesan 
oleh tekad saya untuk melayani 

Tuhan sebagai penginjil literatur. 
Setelah mengantar saya ke 
universitas waktu itu, mereka 
memutuskan pergi ke gereja 
Advent untuk belajar lebih lanjut. 
Mereka mengikuti pendalaman 
Alkitab dan memutuskan untuk 
dibaptis. Selama jangka waktu 
itu, saya berpikir bahwa mereka 
marah kepada saya. 

Enam minggu setelah 
panggilan telepon itu, ayah dan 
ibu dibaptis bersama saudara laki-
laki saya yang berusia 17 tahun 
dan saudara perempuan saya 
yang berusia 13 tahun. Karena 
saya setia pada panggilan Tuhan 
untuk bekerja sebagai penginjil 
literatur, keluarga saya dibaptis. 

Tempat asal saya, San 
Fernando, merupakan kota yang 
kecil, sehingga semua orang telah 
mengetahui bahwa keluarga saya 
sudah bergabung dengan gereja 
Advent. Saat orang tua saya dan 
saya membagikan kisah kami, 
banyak keluarga tertarik dengan 
gereja Advent. Saya tidak tahu 
apa yang akan terjadi selanjutnya. 
Ini barulah awal cerita kami.

Persembahan Sabat Ketiga 
Belas triwulan ini akan membantu 
membuka pusat pelatihan 
misionaris “Hidup yang Lebih 
Baik” di Universitas Montemorelos 
dan di dua belas lembaga 
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Tips Cerita

 ÂMintalah seorang pemudi untuk 
membagikan kisah dari orang-
pertama ini.
 Â Tonton Ashley di YouTube: bit.ly/
Ashley-Alvarez. 
 ÂUnduh foto-foto di Facebook  
(bit.ly/fb-mq).
 ÂUnduh Pos Misi dan Fakta Singkat 
dari Divisi Inter-Amerika di: bit.ly/
IAD-Facts.

Fakta Singkat
 ÂBahasa Spanyol adalah bahasa 
nasional resmi Meksiko dan 
digunakan oleh mayoritas 
penduduk, tetapi ada sekitar 
60 bahasa asli yang masih 
digunakan, termasuk Huastec 
di Veracruz; Maya di Yucatán; 
Mazahua, Nahuatl, Otomí, 
Tarastec, dan Totonac di wilayah 
Mesa Tengah; Tzeltal dan Tzotzil 
di Chiapas; dan Zapotec, Mixtec, 
dan Mazatec di Oaxaca. 
 ÂMeksiko merupakan komponen 
pusat pola migrasi dari banyak 
spesies. Bebek dan angsa yang 

tak terhitung jumlahnya 
terbang setiap musim gugur 
ke pegunungan Meksiko. 
Jutaan kupu-kupu raja yang 
terancam punah bermigrasi 
setiap tahun dari Amerika Serikat 
untuk menghabiskan musim 
dingin di puncak berhutan 
di negara bagian Michoacán 
timur. Cagar Biosfer Kupu-kupu 
Raja Michoacán ditetapkan 
sebagai kawasan Warisan Dunia 
UNESCO pada tahun 2008, 
meskipun polusi dari Mexico 
City dan aktivitas penebangan 
mengancam keberadaan kupu-
kupu dan pohon tempat mereka 
bertengger.
 ÂKetiga warna bendera Meksiko 
memiliki makna yang dalam 
bagi negara ini: Hijau berarti 
harapan dan kemenangan; 
putih berarti kemurnian; dan 
merah melambangkan darah 
yang ditumpahkan oleh para 
pahlawan bangsa.

pendidikan tinggi Advent di Divisi 
Inter-Amerika. Terima kasih untuk 
Persembahan Sabat Ketiga Belas 
Anda yang murah hati untuk 
membantu menyebarkan Injil ke 
seluruh dunia.

(Persembahan Dikumpulkan)

Oleh:  Andrew McChesney 
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Proyek Sabat Ketiga Belas yang akan Datang

Persembahan Sabat Ketiga Belas untuk triwulan 
berikutnya akan membantu: 

  Menyelesaikan fase kedua gedung olahraga multifungsi, Sekolah  

       India Advent Holbrook, AS

 Membangun perumahan staf, Sekolah Advent Palau, Palau

 Membangun gereja dan pusat komunitas, Igloolik, Kanada

 Mendirikan gereja untuk para pengungsi, Kanada dan AS

Sumber Informasi Pemimpin

Pastikan Anda mengunduh video sorotan berita Misi gratis, yang 
menampilkan laporan video dari seluruh Divisi Inter-Amerika dan sekitarnya. 
Unduh atau tonton secara daring dari situs web Misi Advent di bit.ly/
missionspotlight.

Informasi Online
Berikut ini adalah sumber informasi yang dapat membantu dalam 

mempersiapkan segmen berita misi di Acara Sekolah Sabat. Untuk informasi 
lebih lanjut tentang budaya dan sejarah negara-negara yang ditampilkan 
dalam artikel pada triwulan ini, kunjungi:

Situs web

Kolombia: situs web pemerintah  bit.ly/ColGovt 
CIA World Factbook    bit.ly/CIAWFBCol
Colombia Travel    bit.ly/ColTrav 
Meksiko: situs web pemerintah  bit.ly/MexGovt 
Lonely Planet    bit.ly/LonPlanMex
Visit Mexico    bit.ly/Visit_Mex
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Trinidad dan Tobago: situs web pemerintah bit.ly/TandTGovt
US News & World Report    bit.ly/USNWRTT
Trip Savvy      bit.ly/TripSavTT 

Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh
Divisi Inter-Amerika    bit.ly/SDA_IAD
Uni Konferens Kolombia kawasan Utara  bit.ly/SDA_NCUC
Uni Konferens Kolombia kawasan Selatan  bit.ly/SDA_SCUC
Uni Misi Meksiko kawasan Tengah   bit.ly/SDA_CMUM
Uni Konferens Meksiko kawasan Chiapas  bit.ly/SDA_CMUC 
Uni Konferens Meksiko Antar-Samudera  bit.ly/SDA_IOMUC 
Uni Konferens Meksiko kawasan Utara  bit.ly/SDA_NMUC
Uni Misi Meksiko kawasan Tenggara   bit.ly/SDA_SMUM
Uni Konferens Karibia    bit.ly/SDA_CUC
Konferens Karibia bagian Selatan   bit.ly/SDA_SCC 
Misi Tobago     bit.ly/36GkO6j

Sebuah perangkat target persembahan dapat membantu memusatkan perhatian 
pada misi dunia dan meningkatkan persembahan misi mingguan. Tentukan target 
persembahan misi mingguan untuk kelas Anda. Kalikan dengan 14, dengan membuat 
target dua kali lipat untuk Persembahan Sabat Ketiga belas.

Ingatkan anggota Sekolah Sabat Anda bahwa persembahan misi mingguan 
mereka yang diberikan secara teratur akan membantu pekerjaan misionaris gereja 
di seluruh dunia dan seperempat bagian dari Persembahan Sabat Ketiga Belas akan 
langsung disalurkan untuk proyek di Divisi Inter-Amerika. Pada Sabat kedua belas, 
laporkan mengenai persembahan misi yang sudah terkumpul selama triwulan tersebut. 
Doronglah para anggota untuk memberikan persembahan dua atau tiga kali lipat dari 
biasanya pada Sabat Ketiga Belas. Hitung persembahan dan catat jumlah yang telah 
dikumpulkan pada setiap akhir acara Sekolah Sabat.




