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Tanggapan buat Pdt. J. Kuntaraf 

Bagian 1 

 

Yang Terhormat Pdt. J. Kuntaraf, 

Saya menerima berita dari seorang teman bahwa artikel yang dipublikasi di blog pribadi saya, 

www.agapekasih.org mendapat tanggapan dari Pdt. Kuntaraf. Dibandingkan dengan Pendeta, 

saya hanyalah seorang awam yang ingin bekerja bagi Kristus, tidak memiliki gelar teologi.   

Blog saya masih dalam proses ‘peluncuran’, oleh sebab itu masih banyak kesalahan yang saya 

terus-menerus perbaiki. Saya berterima kasih pada Tuhan bahwa sudah ada publik yang mulai 

menaruh perhatian pada topik ini melalui blogs saya yang masih banyak kekurangannya. 

Izinkan saya menanggapi tanggapan Pendeta. 

Pendeta JK menganjurkan untuk mengganti kata-kata “Pergantian Doktrin” dengan 

“Pengembangan Doktrin” dalam blog saya. 

Berkembang berarti maju ke depan, atau dalam hal ini dari terang yang kecil, menjadi terang 

yang lebih besar. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Para pionir gereja kita MENOLAK 

dengan tegas doktrin Trinitas itu sewaktu mereka masih hidup. Setelah semuanya telah 

meninggal, barulah Gereja MAHK MENGGANTI doktrinnya dari ANTI-TRINITAS menjadi PRO-

TRINITAS.  Apakah ini hanya sekedar perkembangan?  Belum lagi pergantian ini dilakukan 

dengan cara sepihak, karena pertemuan demi pertemuan RAHASIA oleh beberapa pemimpin 

kita telah dilakukan (selidiklah sendiri sejarah gereja yang benar). Jadi kata-kata PERGANTIAN 

DOKTRIN adalah kata-kata yang paling TEPAT sesuai dengan kenyataan yang telah terjadi 

dalam SEJARAH denominasi. 

Pendeta JK menulis: “Pengembangan doktrin terjadi dari waktu ke waktu, apakah mulai jaman 

Ellen G. White sendiri pun terjadi. Dan pengembangan doktrin terjadi oleh sebab Bible Study 

dan di dukung tulisan Roh Nubuat. Tidak ada doktrin Advent yang terpisah dari Alkitab dan 

Roh Nubuat.” 

Kalau memang betul doktrin Advent khususnya TRINITAS berdasarkan Alkitab dan Roh 

Nubuat, maka pertanyaan saya ini sangat masuk akal, yaitu: 

1. Di manakah kata TRINITAS itu secara jelas tertulis dalam Alkitab dan Roh Nubuat? 

 

2. Di manakah tertulis KONSEP TRINITAS yang menyatakan dengan jelas bahwa Allah yang 

benar terdiri dari kesatuan dari tiga Oknum? Atau 1+1+1=1? Jika jawabannya adalah 

Matius 28:19, maka tantangan saya adalah, bacalah ayat tersebut baik-baik. 

“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam 

nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus” Matius 28:19 

Ayat ini tidak memberitahu kita tentang identitas Allah, tidak juga memberi tahu kita apa 

dan bagaimana hubungan Bapa-Anak-Roh, dan tentu saja tidak mengatakan bahwa Allah 
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itu terdiri dari 3 oknum 1 Allah.  Jika Pendeta mengatakan ini adalah bukti Trinitas, maka 

itu adalah ASUMSI pribadi atau denominasi, bukan ajaran Alkitab. Bahkan, para murid 

Yesus tidak pernah membabtis dengan tiga nama, tetapi dalam satu nama saja yaitu: 

Yesus. (Lihat Kisah 2:38, 8:12,16, 10:48, 19:5. 22:16, Rom 6:3, Gal. 3:27). 

 

3. Di manakah tertulis istilah Allah-Anak dan Allah Roh dalam Alkitab dan Roh Nubuat? 

 

4. Di manakah disebutkan dengan jelas bahwa Roh Kudus itu adalah Oknum lain yang 

berbeda dari Bapa dan Anak? 

Pendeta JK menulis:  Nama Tuhan akan dipuji bila yang dipelajari langsung kepada Alkitab dan 

Roh Nubuat daripada situs Trinity Doctrine Exposed yang mempunyai agenda yang lain.  

Sayangnya Yolanda belajar dari interpretasi orang lain. 

Dengan rendah hati, saya menyatakan bahwa saya tidak belajar dari orang lain tapi saya 

belajar langsung dari Alkitab dan Roh Nubuat. Justru karena saya belajar Alkitab dan Roh 

Nubuat sendiri, maka saya mendapati bahwa selama ini saya tidak pernah diajarkan 

kebenaran yang seutuhnya oleh dosen-dosen dan pendeta-pendeta yang telah mengajar 

saya!  Saya mengutip dari situs-situs yang saya percaya memiliki kebenaran yang saya telah 

yakini, karena saya mengerti apa yang mereka ajarkan. 

Saya malah menantang setiap umat Advent untuk belajar sendiri Alkitab dan Roh Nubuat.  

Saya menghormati para pemimpin gereja, tapi saya lebih mematuhi kebenaran! Sester White 

telah menubuatkan bahwa para pemimpin gerejalah yang akan menuntun umat-umat kepada 

kebinasaan. Beliau menulis: 

“Tapi kita melihat bahwa Allah Surgawi kadang menugaskan orang-orang untuk 

mengajarkan apa yang dianggap bertentangan dengan doktrin-doktrin yang telah 

ditetetapkan. Karena mereka yang seharusnya menyimpan kebenaran itu menjadi 

tidak setia pada kepercayaan yang suci tersebut, Tuhan telah memilih orang-orang 

lain yang akan menerima cahaya terang dari Matahari Kebenaran itu, dan akan 

menyatakan kebenaran yang tidak sesuai dengan ide-ide dari pemimpin-pemimpin 

gereja. Dan pemimpin-pemimpin ini, dalam kebutaan pikiran-pikiran mereka, 

memberi goncangan penuh yang mereka sebut kemarahan yang adil kepada 

mereka yang telah menolak dongeng yang mereka sayangi.  Mereka bertindak 

seperti orang-orang yang telah kehilangan pikiran.  Mereka tidak berpikir tentang 

kemungkinan bahwa mereka sendiri tidak mengerti dengan benar Firman itu.  Mereka 

tidak akan membuka mata untuk mengerti fakta bahwa mereka telah salah 

mengartikan dan salah menggunakan Kitab Suci, dan telah membangun teori-teori 

palsu, menyebutnya doktrin-doktrin dasar dari iman (mereka).” (Ellen G. White, 

Testimonies to Ministers 69.2) (untuk info lanjut, silahkan baca sendiri keseluruhan 

kutipan ini dalam konteksnya) 

Pendeta JK menulis:  Jerry Moon memberikan perbedaan Trinitas Katolik dengan Trinitas 

Advent. Jadi anjuran saya, kalau mengutip kutipan, lihat keseluruhan dari artikelnya. 
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Saya memiliki buku “The Trinity” yang ditulis oleh Dr. Jerry Moon dkk.  Betul bahwa saya 

menolak membaca setiap halamannya, karena terus terang, saya telah membaca cukup 

banyak halaman yang membuat saya menyayangkan waktu saya untuk diinvestasikan 

membaca ide-ide tologis, filosofis yang tidak Alkitabiah. Jadi, tuduhan Pendeta bahwa saya 

HANYA belajar dari situs anti Trinitas, SAMA SEKALI TIDAK BENAR! Pendeta tidak  tahu berapa 

banyak waktu yang saya telah investasikan untuk menyelidiki hal ini baik dalam Alkitab, Roh 

Nubuat dan Sejarah yang benar (sejarah saja sudah dirubah oleh Gereja Katolik. Lihat sejarah 

singkat Trinitas yang benar). 

Contoh tulisan tidak Alkitabiah dalam buku Dr. Moon dkk adalah sebagai berikut: 

“Kesatuan/keesaan dalam hakikat dan karakter dari tiga Pribadi ke-Allahan 

menimbulkan pertanyaan yang sangat bermanfaat dari doa, pujian dan ibadah….Tapi 

bagaimana tentang doa langsung kepada Roh Kudus? Sementara kita tidak memiliki 

contoh yang jelas dari(/)atau perintah langsung untuk berdoa kepada Roh dalam 

Kitab Suci, melakukannya ada, pada dasarnya, tersirat beberapa sokongan 

Alkitabiah.  … nampak logika saja bahwa umat Allah dapat berdoa langsung 

kepada(/) dan menyembah Roh Kudus.” Whidden, Moon & Reeve, The Trinity, Hal. 

271 

Situs www.trinitytruth.org  mengutip sejarah yang benar, karena faktanya harmonis dengan 

buku yang ditulis dengan penyelidikan seksama oleh Dr. Benjamin Wilkinson, penulis buku 

“Truth Triumphant” yang dapat dibaca di sini: 

https://www.sabbathtruth.com/portals/20/documents/Truth_Triumphant.pdf,  

Dr. Wilkinson dimusihi oleh Mr. LeRoy Froom, seorang sejarawan Advent yang berperan 

penting dalam memasukkan doktrin Trinitas ke dalam Gereja MAHK (lihat buku “The Trinity”, 

hal. 200). Saya juga telah membaca sebagian besar buku yang ditulis oleh teolog yang takut 

akan Allah ini, yaitu Dr. Benjamin Wilkinson, dan saya rekomendasikan kepada umat-umat 

Advent untuk membacanya karena buku ini berisi SEJARAH YANG BENAR tentang Gereja di 

padang belantara. 

Apakah perbedaan doktrin 

Trinitas Advent dan Katolik? 

Mungkin kata-katanya berbeda, 

warnanya, dan aksesori gambar, 

tapi konsepnya, yaitu kesatuan 

dari tiga oknum Allah, atau 

1+1+1=1 atau 3 dalam 1 adalah 

sama, dan tidak terdapat di 

mana saja dalam Alkitab. 

Perbedaan lain mungkin adalah, 

Trinitas Advent mengutip 

kalimat Sester White dan 

menyalahgunakan kalimat-

kalimat tersebut. Seolah-olah Sester White adalah penganut Trinitas. 
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Lihat gambar-gambar di atas: Gambar 1 adalah 

persamaan konsep Trinitas dari Gereja Advent dan Gereja Katolik. Gambar 2 adalah lambang 

dari sampul buku “The Trinity” oleh Dr. Moon dkk dan lambang Trinitas Paus. Gambar 3 

adalah tantangan dari Gereja Katolik yang menyatakan bahwa Pernyataan Iman Gereja MAHK 

sama saja dengan Trinitas Katolik.  

Pendeta JK menulis: …tidak salah untuk mendapatkan sumber lain; selama tidak 

bertentangan dengan Alkitab dan Roh Nubuat. 

Saya setuju. Tapi masalahnya di sini, waktu Mr. Froom memulaikan quest-nya untuk 

memasukkan doktrin Trinitas ke dalam gereja, dia TIDAK menemukan satupun literatur yang 

menunjang doktrin Trinitasnya. Ini poin penting saya. Ini bukti bahwa pada saat itu, Gereja  

Advent TIDAK mempercayai Trinitas sama sekali. Bahkan, jika pendeta mempelajari SEJARAH 

YANG BENAR, Pendeta akan mendapati bahwa Pionir-Pionir Advent semua MENOLAK ajaran 

Trinitas dan menyebutnya ajaran sesat. Oleh sebab itu saya juga menyebut Trinitas sebagai 

ajaran sesat.  

Pendeta JK menulis: …James White yang semula benar-benar Arian, jadi Yesus itu pernah 

tidak ada; akhirnya dia percaya bahwa Yesus itu tidak diciptakan. 

Faktanya adalah, sampai Mr. White meninggal pada bulan Agustus 1881, iman beliau tetap 

sama dan tidak berubah.  Beliau percaya Kristus adalah anak yang lahir dari Bapa. Ini adalah 

kutipan yang lebih lengkap dari apa yang Pendeta kutip dari Mr. White: 

“Bapa lebih besar dari Anak (Putera) dalam hal bahwa Dia adalah Yang Pertama.  

Anak adalah sama derajat dengan Bapa dalam hal bahwa Dia telah menerima segala 

sesuatu dari Bapa.”  (J.S. White, Review & Herald, 4 Januari, 1881)  

Tulisan ini ditulis bulan Januari tidak lama sebelum beliau meninggal. Anak yang lahir tidak 

sama dengan Anak yang diciptakan atau Allah yang inferior. Oleh sebab itu, beliau bukanlah 

Arian tapi percaya pada ajaran Alkitab yang benar. Berbicara tentang Arian, jika Pendeta 

membaca buku “Truth Triumphant” dari Dr. Benjamin Wilkinson, beliau menulis bahwa ada 

kemungkinan besar bahwa Gereja Katolik memfitnah Arius seolah-olah dia percaya Yesus 
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diciptakan!  Kembali kepada Mr. White, mungkinkah kepercayaan beliau yang membuat dia 

dipanggil Allah menjadi salah satu pendiri gereja MAHK yang sekarang ini terang-terangan 

menolak ajaran beliau? Sangat ironis! 

Sester White juga mengajarkan ajaran yang sama, bahwa Yesus dilahirkan oleh Bapa. Ajaran 

yang sangat ditentang oleh ajaran Trinitas Advent moderen! Beliau menulis: 

“Allah sangat mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak lahir-Nya yang 

tunggal.” –bukan seorang anak melalui ciptaan, seperti malaikat-malaikat, bukan 

seorang anak melalui adopsi seperti orang berdosa yang diampuni, tapi seorang anak 

yang dilahirkan dalam gambar wujud Pribadi Bapa…” (Ellen White, Signs of the 

Times, 30 Mei 1895). 

Saya dan umumnya penganut non-Trinitas lain yang percaya pada iman para pionir, mendapat 

disiplin karena kami percaya Yohanes 3:16 adalah benar, bahwa Yesus adalah Anak tunggal 

yang lahir dari Bapa (KJV). Ironis sekali! 

Doktrin Trinitas tidak percaya bahwa Yesus adalah anak sesungguhnya dari Bapa. Dan untuk 

menyokong doktrin kesayangan mereka ini, para teolog mengecap Mr. White dan para pionir 

lain dengan julukan Arian karena mereka percaya bahwa Yesus benar-benar lahir dari Bapa 

(taktik yang serupa telah digunakan Gereja Katolik memfitnah Arius, dan memusnahkan tiga 

kerajaan Arians: Heruli, Vandals dan Ostrogoths yang tidak tunduk pada ajaran Trinitas).  

Pendeta JK menulis: Yolanda benar, para pionir adalah anti-trinitarian pada awalnya, namun 

pandangan gereja berkembang; ……..sejak masa Mrs. White sekalipun pada tahun 1900-an 

banyak kutipan dari EGW yang mendukung akan Trinitas. Namun sangat lambat bagi pionir 

untuk menerimanya, tetapi akhirnya diterima dan masuk dalam fundamental beliefs tahun 

1931.   

Terima kasih Pendeta. At least, pendeta mengakui Gereja pada mulanya adalah anti-Trinitas 

dan kemudian menjadi pro-Trinitas. Menguatkan kepercayaan saya. Gereja Advent bukan 

sekedar ‘berkembang’ seperti keterangan Pendeta dan para teolog lainnya, tapi Gereja telah 

MEMUTAR HALUAN doktrinnya! Tadinya Anti menjadi Pro, ini bukan sekedar perkembangan 

tetapi PERUBAHAN TOTAL, seperti utara dan selatan bedanya! 

Sester White tidak pernah berkembang menjadi penganut Trinitas. Bahkan beliau berasal dari 

Gereja Metodis yang percaya pada Trinitas, tapi setelah menjadi Advent, beliau mengajarkan 

dan menyokong Mr. White dan beberapa pionir yang berasal dari Christian Connexion, yang 

anti-Trinitas.  Para teolog-lah yang dengan cerdik mencoba meyakinkan umat Advent bahwa 

Sester White merubah pikiran beliau. Itukah sebabnya mereka harus menunggu Sester White 

dan hampir semua pionir meninggal, barulah mereka melaksanakan PERGANTIAN doktrin 

dalam Gereja Advent? Sester White telah menubuatkan akan PERUBAHAN BESAR ini. Dengan 

penanya sendiri, beliau menulis: 

“Mereka yang berusaha meniadakan tonggak-tonggak penting yang lama (old 

landmarks) tidak berpegang erat; mereka tidak mengingat bagaimana mereka telah 

menerima dan mendengarnya.  Mereka yang mencoba membawa masuk teori-teori 

yang akan meniadakan pilar-pilar iman kita tentang kaabah atau tentang 
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KEPRIBADIAN ALLAH atau KRISTUS, sedang bekerja sebagai orang-orang buta.” 

(EGW, MR 760 9.5, 1905) 

Jadi apabila Pendeta tetap bersikeras mengatakan bahwa Sester White menyokong Trinitas, 

maaf saja, hal itu tidak benar. Karena pena Sester White sendiri telah menulis dan 

mangamarkan bahwa seharusnya gereja memegang old landmarks. Beliau tidak pernah 

menasihatkan untuk memperkembangkan ‘old landmarks’ tersebut, yaitu doktrin Kaabah 

dan Kepribadian Allah dan Kristus. Memang betul doktrin Pembenaran Oleh Iman adalah 

progresif, tapi menurut Sester White, progresif bukanlah dari anti kepada pro Trinitas, tetapi 

dari landasan yang sama, yaitu Kristus adalah kebenaran kita, berkembang dari terang kecil 

menuju terang lebih besar.  Seperti yang dapat kita lihat dalam kalimat di atas, nasihat 

“perkembangan” tidak berlaku untuk KEPRIBADIAN ALLAH dan KRISTUS yang adalah salah 

satu PILAR iman yang kuat dan benar. 

Tapi, bukankah itu yang dilakukan doktrin Trinitas? Doktrin Trinitas sengaja merubah 

kepribadian Allah dan Kristus, dari Anak Allah menjadi Allah-Anak, membuat hubungan 

antara Bapa-Anak sebagai hubungan metafora yang hanya sekedar permainan peran. Dengan 

kata lain, mereka tidak lebih dari sekedar aktor-aktor saja! Sangat tidak Alkitabiah. 

Sesuai dengan sebutan Pendeta JK ‘Pengembangan’, inilah nasihat Sester White tentang 

‘pengembangan doktrin’ yang beliau maksudkan: 

“Tapi walau garis panjang kejadian-kejadian membentang dalam begitu banyak abad, 

dan kebenaran-kebenaran yang baru dan penting dari waktu ke waktu berkembang, 

apa yang benar (kebenaran) pada mulanya adalah tetap benar (kebenaran). Terang 

yang ditambahkan hari ini tidak berlawanan atau tidak meniadakan efek terang 

redup di masa lampau.” (EGW, ST, 3 Juni, 1886, Par. 3). 

Menurut Sester White, ‘progressive truth’ adalah terang di masa lampau tidak BERLAWANAN 

dengan terang yang lebih besar hari ini.  Tapi hal ini bukanlah yang terjadi dengan 

PERUBAHAN doktrin Trinitas. Saat ini, Gereja mendisiplin siapa saja yang percaya bahwa 

Yesus adalah Anak Allah yang sesungguhnya, yang lahir dari Bapa, seperti kepercayaan para 

pionir Gereja mula-mula, termasuk Sester White. 

Pada bulan Mei 1915, kira-kira dua bulan sebelum Sester White meninggal, beliau telah 

menubuatkan bahwa akan ada perubahan besar yang bakal terjadi dalam Gereja Advent 

segera setalah kematian beliau. Betapa profetik-nya tulisan ini. Karena itulah yang  betul-

betul telah terjadi! 

Sekarang para teolog sibuk mencoba menggunakan kata-kata yang lebih lunak yaitu 

“perkembangan”.  Tapi menurut Sester White, kejadian ini adalah suatu perubahan besar: 

“Hal-Hal yang besar akan terjadi setelah saya pergi; Setan akan bekerja tidak seperti 

sebelumnya.  Semua yang dapat diguncang, akan terguncang keluar. Kita harus 

mendekat kepada Allah, sebab kita tidak dapat bersandar pada manusia atau orang 

banyak. Kita harus mengetahui Tuhan secara mendalam tidak seperti sebelumnya.” 

(EGW, Asiatic Division, 1-15 Mei, 1915, Hal. 43) 
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Bukankah doktrin Trinitas mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengerti Allah? (Perhatikan 

apa yang tertulis dalam artikel Review & Herald di bawah). Tapi Ny. White menulis bahwa kita 

HARUS mengetahui Tuhan secara mendalam. 

Pendeta JK menulis: “While no single scriptural passage states formally the doctrine of the 

Trinity, it is assumed as fact by Bible writers and mentioned several times.” Harus 

diterjemahkan, “Sementara tidak ada satu ayat yang secara langsung menyebutkan doktrin 

Trinitas, maka diasumsikan sebagai fakta oleh penulis Alkitab dan dituliskan berulang-

ulang…” 

Dalam hal ini saya mengakui saya menerjemahkannya langsung dari www.trinitytruth.org   

Tapi setelah saya membaca konteks dari sumbernya (terlampir).  Saya tidak melihat adanya 

perbedaan dengan pengertian saya sebelumnya.  Poin saya adalah, Mr. Johnsson mengaku 

bahwa tidak ada ayat tentang Trinitas secara resmi/formal tertulis jelas dalam Alkitab, dan 

selanjutnya hanya BERASUMSI bahwa para penulis Alkitab menulis tentang konsep Trinitas. 

Perhatikan, hal ini hanyalah ASUMSI pribadi semata-mata!   

Musa berbicara langsung dengan Allah melalui Kristus, dan seluruh bangsa Israel, sejak jaman 

dulu sampai sekarang tetap sebagai penganut MONOTEISME, yaitu Allah adalah Satu seperti 

tertulis dalam SHEMA mereka, Ulangan 6:4. Allah menyebut diri-Nya Sendiri dengan kata 

ganti orang laki-laki yang tunggal: ‘AKU = I AM, ME dan DIA = HE, HIM, HIS’ dan bukan jamak. 

Ini jelas tertulis dalam hukum pertama sampai hukum ketiga (Keluaran 20:2-7).  

Bangsa Israel tidak pernah mengajarkan bahwa kata ELOHIM berarti majemuk dari 3 Oknum 

Allah yang sama abadi (sama umur) dalam 1 Allah seperti ajaran Trinitas. Tapi mereka 

mengajarkan bahwa ELOHIM adalah SATU ALLAH dalam kemajemukan kemuliaan-NYA bukan 

kemajemukan dari 3 Oknum 1 Allah seperti ajaran Trinitas Advent.  Adalah fakta bahwa 

bangsa Israel tetap sebagai bangsa penganut Monoteisme sampai saat ini. 

Berikut adalah link dokumen dari Review & Herald: 

http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH19810730-V158-31.pdf 
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Pendeta dapat mengecek sendiri bahwa ayat-ayat yang ditulis dalam artikel ini, tidak satupun 

menyebut kata Trinitas maupun konsepnya yaitu Allah adalah kesatuan dari tiga oknum. 

Bahkan istilah-istilah yang digunakan Trinitas seperti Allah-Anak dan Allah-Roh sama sekali 

tidak ada. Hanya ASUMSI penulis artikel ini saja, karena beliau mempromosikan Trinitas. 

Betul bahwa Matius 28:19 menyebutkan Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi tidak mengatakan 

identitas Allah, tidak juga mengatakan hubungan Bapa-Anak-Roh Kudus, tidak mengatakan 

bahwa Allah itu adalah kesatuan dari tiga oknum, tidak mengatakan bahwa Roh Kudus adalah 

Oknum yang lain, berbeda dari Bapa dan Anak. Demikian juga dengan Matius 3:16. Roh Kudus 

turun seperti burung Merpati tidak mengajarkan konsep Trinitas.  Bahkan Sester White 

mengomentari Matius 3:16 sebagai berikut: 

“Tidak pernah sebelumnya malaikat-malaikat mendengar doa seperti itu.  Mereka 

berhasrat untuk membawa pesan kepastian dan hiburan kepada komandan mereka 

yang tercinta. Tapi tidak; Bapa Sendiri akan menjawab permohonan dari Anak-Nya.  

Langsung dari takhta dikeluarkan cahaya-cahaya kemuliaan-Nya. Langit-langit 

surga terbuka, dan ke atas kepala Penebus itu turun suatu bentuk seperti burung 

merpati dari terang yang paling murni, - lambang yang pantas dari Dia (Kristus), 

Seorang yang lembut dan rendah hati.” (Desire of Ages, Hal. 112, Par. 1) 

Perhatikan bahwa Roh Kudus yang turun ke atas Kristus bukan oknum lain dan terpisah dari 

Bapa melainkan Bapa Sendiri – dalam kemuliaan-Nya, Dia hadir secara pribadi dalam rupa 

burung merpati untuk melambangkan kerendahan hati Kristus. 

Pertanyaan saya pada Pendeta, apakah Pendeta memiliki Roh dalam tubuh dan jiwa Pendeta? 

Kalau jawaban Pendeta adalah “ada”, apakah Roh pendeta berbeda dengan diri Pendeta 

sendiri? Jika jawaban Pendeta adalah ‘tidak’, lalu mengapa pendeta bisa percaya bahwa Roh 

Allah itu adalah Allah-Roh, yaitu oknum yang lain dan berbeda dengan Diri Allah Sendiri?  

Jika Roh Allah adalah Allah-Roh yang berarti adalah makhluk yang lain, maka Allah Bapa dan 

Anak Allah tidak lebih dari benda-benda mati. Bukankah Roh itulah yang membuat seseorang 

memiliki KEHIDUPAN, KEBERADAAN dan KEPRIBADIAN? (Kejadian 2:7; Ayub 27:3, 33:4; 34:14; 

Mazmur 51:11; 139:7; Yesaya 40:13; 42:5) 

Pendeta JK menulis: Inipun kesimpulan yang salah, sebab Yolanda atau siapa saja bisa baca 

keseluruhan halaman RH Vol 158, #31, halaman 4 tersebut, tidak disebutkan kita 

mempercayai doktrin trinitas dengan iman saja. Jadi ini kembali pembohongan public. 

Doktrin Trinitas secara konsep sudah ada dalam Alkitab dan tulisan Roh Nubuat, walaupun 

‘kata Trinitas’ tidak ada”. 

Silahkan baca lampiran di atas, tertulis di bawah sub judul “Tradisional Proof of God” tertulis: 

“Only by faith we can accept the existence of the Trinity. Nevertheless….dst” yang berarti 

“hanya melalui iman kita dapat menerima keberadaan dari Trinitas. …” Saya tidak perlu 

berusaha membuktikan perkataan saya. Kalimat di atas adalah saksinya! 

Terima kasih Pendeta telah mengakui bahwa kata “Trinitas” tidak terdapat dalam Alkitab. 

Sama seperti semua ayat yang dikutip di luar konteks, demikianlah landasan doktrin Trinitas.  

http://www.agapekasih.org/
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Konsepnyapun berdasarkan ayat-ayat yang dikutip di luar konteks. Siapa Allah itu telah 

tertulis jelas (1 Korintus 8-6, Yohanes 17:3 dan banyak lagi).  

Jika memang klaim Pendeta adalah benar, saya mendorong agar Pendeta memberikan AYAT 

YANG JELAS mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari 3 Pribadi berbeda, namun tetap satu 

Allah, dan Anak Allah disebut Allah-Anak dan Roh disebut Allah-Roh.   

Terima kasih. 

 

Salam dalam Kasih Kristus,  

Yolanda Kalalo-Lawton. 

http://www.agapekasih.org/

