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Tanggapan buat Pdt. J. Kuntaraf  

BAGIAN 2 

 

Yang terhormat Pdt. J. Kuntaraf, 

Ini adalah tanggapan yang kedua dari saya (silahkan baca bagian 1).  

Saya berdoa semoga Roh Kudus Kristus membuka mata hati Pendeta dan para 

pembaca.  Saya memutuskan untuk menulis tanggapan bagian kedua ini, dan 

akan tetap menulis blogs saya setiap minggu agar umat-umat Advent yang 

umumnya hanya mengerti Alkitab dan Roh Nubuat melalui ‘TAFSIRAN’ Gereja, 

paling tidak, diberi kesempatan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya 

tafsiran para pionir yang bukan penganut Trinitas. Saya yakin inilah panggilan 

saya. Saya tahu saya akan menghadapi kendala yang besar terutama dari dalam 

Organisasi, tapi dengan Kristus sebagai Penolong, saya pasti disanggupkan-Nya 

mengatasi semua kendala.  Jika berkenan, syukur pada Allah. Jika ditolak, 

penolakan kalian tidak akan merubah kebenaran Allah dan tidak akan 

menghentikan bunyi terompet amaran saya! 

Saya percaya Gereja MAHK adalah gereja yang benar, disebut sebagai Israel 

rohani, karena didirikan pada dasar iman KEPRIBADIAN ALLAH dan KRISTUS yang 

benar (lihat kutipan Ny. White di hal. 13). Tapi sejarah Alkitab menulis, seperti 

halnya bangsa Israel dahulu walau mereka adalah bangsa yang terpilih, tapi Allah 

mengijinkan mereka untuk dibinasakan sebab mereka tidak lagi berpaut pada 

terang mula-mula yang dipercayakan kepada mereka dan malah jatuh ke dalam 

penyembahan ilah lain. Jika pemeliharaan hari Sabat tidak mampu 

menyelamatkan bangsa Israel dari kebinasaan, maka pemeliharaan hari Sabat 

Gereja Advent tidak akan mampu menyelamatkannya dari kebinasaan yang 

akan datang apabila penyembahan ilah lain tetap berlangsung di dalam 

Organisasi! 

Alkitab tidak menuliskan bahwa keselamatan itu adalah untuk organisasi 

tertentu. Keselamatan adalah melalui iman Kristus yang dimiliki oleh masing-

masing kita. Bila umat-umat membiarkan dirinya menyembah berhala seperti 

bangsa Israel dahulu, maka hak istimewa itu akan dicabut dan diberikan pada 

orang lain.   

Trinitas bukan fondasi iman mula-mula dari Gereja. Itu adalah fakta. Dan saya 

telah menuliskan kalimat Ny. White yang menyatakan bahwa beliau tidak 
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pernah menganjurkan dasar iman KEPRIBADIAN ALLAH DAN KRISTUS untuk 

diperkembangkan, seperti ajaran para teolog. Itu sudah sangat jelas. Doktrin 

Trinitas bukan hasil perkembangan iman yang telah ada, tetapi perubahan total 

pada kesalahan lama bangsa Israel dahulu yaitu, penyembahan ilah lain! 

Pendeta JK menulis: Kalimat terakhir dengan menyebutkan, “mungkinkah 

mereka berdua adalah agen-agen Katolik…. “ Sebuah kalimat yang tidak pasti 

namun menimbulkan keraguan. Ini adalah salah satu cara untuk menarik 

perhatian, padahal penulis tidak pasti; tetapi orang yang baca jadi percaya. 

Kalimat berbahaya sekali.  Soal video itu sendiri, saya sudah lihat; Ini adalah 

sesuatu yang bisa direkayasa. Dengan berbagai penjelasan yang tidak benar dari 

situs Trinity Doctrine Exposed, maka saya dangat meragukan kebenaran dari 

video tersebut.  

Video ini https://www.youtube.com/watch?v=EdQ7JPDf4n8&t=3s adalah 
kesaksian dari Ibu June, seseorang yang duduk di dekat kaki Dr. Benjamin 
Wilkinson untuk mendengarkan riwayat hidup beliau. Wanita ini menyaksikan 
kesaksian pribadinya. Tentu saja dia tahu apa yang dia alami sendiri. Sebaliknya, 
Pendeta percaya pada biografi Mr. Froom, padahal Pendeta sendiri tidak 
mengenalnya secara pribadi.  

Video di atas bukan berasal dari situs anti Trinitas seperti tuduhan Pendeta. 
Video ini dibuat oleh Almarhum Danny Vierra, seorang penganut Trinitas, yang 
menolak ajaran anti-Trinitas. Dari mana saya tahu? Teman saya bekerja untuk 
Dr. Gary Hullquist (seorang non-Trinitas), mengatakan pada saya bahwa Dr. 
Hullquist mencoba bersaksi kepada Danny, tapi dengan sopan Danny menolak. 
Hal itu terjadi lama setelah video tersebut diproduksi. Apakah Danny mengganti 
pikirannya atau tidak, itu bukan poin saya di sini. Jadi, asumsi Pendeta bahwa 
video ini berasal dari situs anti Trinitas adalah tidak benar.  Sepertinya Pendeta 
mengajarkan bahwa kebenaran itu adalah apa yang ditafsirkan oleh ahli-ahli 
teolog Organisasi Advent saja. Tetapi Alkitab dan Roh Nubuat tidak berkata 
demikian. Perhatikan apa yang ditulis Ny. White: 

“Pendeta-pendeta kita harus berhenti tinggal pada ide-ide ganjil mereka 
dengan perasaan, “Kamu harus melihat poin ini seperti saya, atau kamu 
tidak dapat diselamatkan.” Enyahkanlah keegoisan ini. Pekerjaan besar 
ini dilakukan dalam tiap-tiap cara untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada 
Kristus.” 1 SM Bab. 22, Hal. 178. Par. 1) 
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Pendeta Jk menulis: Ini kadang-kadang aneh seorang menuliskan hal yang dia 

tidak tahu, hanya dugaan; tetapi memberikan keraguan kepada orang yang tidak 

tahu. Soal kuburan saya ingin sampaikan sebagai berikut: 

1.  Kalau seorang dikuburkan di pekuburan freemason, bukan berarti dia seorang 

anggota freemason. Sebab banyak kuburan yang dulu milik freemason, sekarang 

dikelola oleh swasta; dan terbuka secara umum. 

2.  Yang menjadi tanda seorang freemason, bukan sebab dia dikubur di 

pegukuburan freemason, tetapi ada symbol freemason di pekuburannya. 

3.  Satu hal yang menarik disebukan bahwa freemason adalah rahasia yang 

dibentuk oleh gereja Katolik-Jesuit. Ini aneh, sebab tidak ada orang tahu tentang 

sejarah freemason kapan mulai, sebab document tertua bertanggalakan tahun 

1390, sedangkan Jesuit mlai 1540 dari  Iqnatius Loyola. Kan aneh Jesuit sendiri 

belum ada dan dia membentuk freemason. 

Dalam tulisan saya yang lain, saya berikan biography dari LeRoy Froom, dengan 

kegiatan yang padat. Kapan jadi Jesuit? Sebab untuk jadi Jesuit itu perlu 

pendidikan lama; sedangkan sekolah LeRoy Froom terus dalam pendidikan 

Advent, apakah di Washington, Walla-Walla College dan Pacific Union College; 

terus mulai jadi pendeta muda di Maryland dalam usia 23 tahun; dan terus kerja 

dengan berbagai tanggung jawab; termasuk jadi missionary ke Tiongkok. Jadi 

saya hanya sebutkan bahwa LeRoy Froom hanya di fitnah. Fitnah itu biasa 

ditujukan kepada seseorang oleh sebab tidak suka tulisan atau karyanya. Saya 

juga sering difitnah. Jadi daripada mengurusi seseorang, lebih bagus lihat saja 

Alkitab dan Roh Nubuat, untuk saya sangat jelas untuk doktrin Trinitas.  

Sedangkan Ellen G. Whitepun dituduh sebagai anggoa freemason sebab di 

kuburannya di Battlecreek, ada monument obelisk, kan lucu; padahal tulisan 

White menlis banyak agar anggota Advent jangan jadi anggota freemaon. 

Ingatlah Yolanda, jangan suka dibohongi dan ditipu. 

Pendeta berkata bahwa saya tidak tahu apa yang saya tulis, dan berulang-ulang 

kali menyebutkan saya tertipu. Tapi saya sudah pelajari Alkitab dan Roh Nubuat.  

Masalahnya di sini adalah, Pendeta dan saya telah MEMILIH jalur yang 

berlawanan.  Apa saja yang akan saya katakan, walau dengan BUKTI-BUKTI 

akuratpun, Pendeta akan tetap mengkambing-hitamkan saya.  

Lambang Masonic ada tertera di atas pusara Mr. Froom, yaitu LAMPU ALLADIN 

(lihat gambar di bawah).  
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Pantaskah seorang Advent memilih lambang lampu Alladin yang jelas-jelas 

melambangkan Jin/Setan dan menempatkan di atas pusarannya?  

  

Gambar kedua berasal dari situs George Washington Cemetery di mana Mr. 

Froom dikuburkan: https://www.findagrave.com/memorial/57322895/leroy-

edwin-froom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampu Alladin adalah salah satu lambang dari 

Masonic lodges: http://thephylaxis.org/290-

2/#more-290 

  

Situs-situs yang menyatakan Alladin adalah salah satu Masonic lodges: 

http://www.community684.org/links/,  http://www.mwphglil.com/ 
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Saya harap para pembaca cukup 

pintar untuk melihat apakah saya 

‘memfitnah’ Mr. Froom atau itu 

memang kenyataanya. 

 

Mengenai kuburan Ny. White, saya sudah berkunjung ke Oak Creek Cemetery, 

Battle Creek, Michigan, tidak ada lambang apa-apa di sana. Jadi, saya juga tidak 

setuju akan tuduhan bahwa Ny. White ada asosiasi dengan Masonic. Itu tuduhan 

orang-orang fanatik yang tidak ada bukti. 

Alkitab berkata bahwa dari buahnya kita dapat melihat apakah seseorang itu 

adalah umat Allah atau bukan. Dari buahnya, Mr. Froom telah membawa 

perpecahan besar dalam Gereja.  Bahkan Mr. George Knight, seorang pensiunan 

dosen sejarah Gereja Advent yang pro-Trinitas saja mengakui bahwa buku Mr. 

Froom yaitu ‘QUESTIONS ON DOCTRINE’ adalah buku yang paling divisive 

(memecah belah) dalam Gereja Advent (lihat link di bawa ini):   

http://qod.andrews.edu/docs/01_george_knight.pdf. 

Mengenai Alkitab dan Roh Nubuat, saya setuju. Kita HARUS dasarkan iman di 

atasnya. Kata Trinitas-lah tidak ada di Alkitab. Kalau judulnya saja sudah tidak 

ada, bagaimana isinya? Bagaimana kita tahu doktrin itu betul atau salah? 

Jawabannya adalah “DEMIKIAN FIRMAN TUHAN” kalau tidak jelas tertulis, Roh 

Nubuat mengatakan bahwa itu berarti hanyalah ide-ide teologi. Sejauh ini, saya 

tidak pernah membaca ayat-ayat yang menulis konsep Trinitas: Allah adalah 

kesatuan dari 3 oknum, dan saya tidak pernah membaca istilah-istilah Trinitas 

seperti Allah-Anak dan Allah-Roh. Jadi, walaupun Pendeta SELALU berkata 

bahwa doktrin Trinitas itu Alkitabiah, itu tidak berarti apa-apa karana ada 

ratusan denominasi Kristen yang juga mengaku doktrinnya berdasarkan Alkitab. 

Tapi tidak benar demikian.  Jika tidak ada ayat JELAS tertulis, maka pasti itu 

adalah ajaran sesat! 

Pendeta JK menulis: Maaf ya, dalam tulisan Mrs. White tidak ada tullisan yang 

dimodifikasi. Kutipan itu diambil, dan ditaruh pada tempatnya.  Jangan coba 

fitnah LeRoy Froom, sebab fitnah itu lebih kecam dari pembunuhan. Setiap 

kutipan itu ada sumber aslinya, dan tahun penulisannya. Jadi lihat saja yang 
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aslinya. Apakah mau lihat apa yang ditulis oleh EGWhite? Atau ketikannya yang 

asli? Saya bisa berikan. Semuanya ada dalam Ellen G. White Estate. Dan Yolanda 

akan melihat tidak ada yang dimodifikasi. 

Dalam buku Evangelism, judul dan sub-judul dari buku tersebut bukan tulisan 

Ny. White tapi semata-mata tulisan dari Mr. Froom (Untuk info lanjut, saya 

dalam proses menerjemahkan buku kecil tentang studi atas buku Evangelism 

dan Ny. White. Bagi para pembaca yang ingin belajar, kunjungilah blogs saya 

www.agapekasih.org di kemudian hari).  

Ny. White tidak pernah menggunakan kata Trinitas yang mengacu pada 3 

Oknum 1 Allah. “Three living persons” adalah Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus, 

dimana Roh itu adalah perpaduan antara Roh Bapa dan Kristus yang berfungsi 

sebagai PRIBADI YANG HADIR DI MANA-MANA (OMNIPRESENCE). Itulah 

pengertian para pionir dan maksud Ny. White dengan ‘three living persons’ atau 

‘trio surgawi’ (lihat artikel ini, untuk info selanjutnya).  

“Mereka memiliki SATU Allah dan SATU penebus, dan SATU Roh – Roh 

Kristus.” (EGW, 9T 189.3, tahun 1909). 

Seperti yang dapat Pendeta lihat dalam kalimat di atas, apakah Roh Kudus itu 

disebut sebagai Makhluk berbeda dari Bapa atau Kristus seperti ajaran Trinitas? 

TIDAK! Roh Kudus itu adalah Roh Kristus Sendiri. Tapi jika pikiran sudah mabuk 

anggur Babilon, Pendeta tidak akan pernah mengakui kebenaran ini! 

Selanjutnya Ny. White menulis: 

“Christ tells us that the Holy Spirit is the Comforter, and the Comforter is 

the Holy Ghost, “the Spirit of truth, which the Father shall send in My 

name.” “I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, 

that He may abide with you forever; even the Spirit of truth; whom the 

world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him: but 

ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you” (John 

14:16,17). This refers to the OMNIPRESENCE of the Spirit of Christ, called 

the Comforter.” (EGW, 14 MR, p. 179.2). 

Terjemahannya: 

“Kristus mengatakan pada kita bahwa Roh Kudus adalah Penolong, dan 

Penolong adalah Roh Kudus, “Roh Kebenaran, yang akan dikirim oleh 

Bapa dalam nama-Ku.” “Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan 

memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai 
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kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat 

menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. 

Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di 

dalam kamu” (Yohanes 14:16,17). Ini mengacu pada KEHADIRAN DI 

MANA-MANA (OMNIPRESENCE) dari ROH KRISTUS, yang disebut 

PENOLONG.” (Ny. White, 14 MR, Hal. 179.2). 

Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Penolong itu adalah Makhluk lain yang 

berbeda dari Makhluk Bapa dan Makhluk Kristus, dengan demikian Trinitas 

mengajarkan bahwa Bapa dan Kristus tidak Omnipresence, juga menciptakan 

seorang makhluk misterius yang tidak dikenal, tidak dimengerti dan paling 

penting lagi, tidak diajarkan oleh Alkitab dan Roh Nubuat secara jelas. Makhluk 

ketiga yang diciptakan oleh Trinitas ini tidak lain adalah Lusifer, yang dalam 

kebanggaan hatinya berkata: “Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-

awan, hendak menyamai Yang Mahatinggi!” Yesaya 14:14.  

Seperti yang dapat Pendeta lihat sendiri, Ny. White sendiri mengutip Yohanes 

14:16,17, dan dengan  JELAS mengatakan bahwa, Penolong itu adalah ROH 

KRISTUS SENDIRI YANG OMNIPRESENCE. Tapi doktrin Trinitas tidak setuju 

dengan tulisan ini, tapi mengaku percaya pada Roh Nubuat. Bukankah ini 

memutar balikkan perkataan Ny. White? 

Pendeta JK menulis: JK: Maafkan, saya tidak sependapat. Ny. White memang 

semula mempunyai pandangan seperti pionir lainnya, namun pandangannya 

berkembang. Itulah sebabnya Anda harus baca study dari Dr. Jerry Moon itu  

sampai akhirnya, jangan awalnya saja. Anda dapat menyesatkan orang banyak 

bila baca sebagian-sebagian. 

Tentang “perkembangan doktrin”, saya sudah memberi keterangannya pada 

tanggapan saya buat Pendeta – Bagian 1. Silahkan disimak. 

Pendeta JK menulis: JK: Kami tidak perlu diindoktrinasi oleh LeRoy Froom, tetapi 

kami belajar sendiri.  Untuk latar belakang saya, berasal dari Buddha, terus 

dibaptiskan di gereja GKI, kemudian masuk Methoidis, dan Pentkosta,  dan 

waktu orang muda di gereja Pentakosta saya masuk Advent. Dari semua gereja 

tersebut saya sudah belajar tentang trinitas.  Nah, di Seminary (saya kembali 

ketemu dengan bapak Anda: jadi dengan beliau saya berteman dari Cisarua dan 

PUC), kami belajar  tentang trinitas. Bahan untuk belajar Trinitas itu kami belajar 

3 semester, the doctrine of God, Christology  (Doctrine of Christ) and 

Pneumatology (Doctrine of the Holy Spirit). Jadi belajar dengan mendalam. Soal 
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paham dari pionir itu sudah lama kita ketahui, dan kita juga mengerti 

pengembangan doctrine sebab Mrs. White yang mulai memberikan tulisannya. 

Bahkan dalam tiga semester belajar hanya tentang ke Allahan, kami tidak 

gunakan buku LeRoy Froom.  Jadi sekarang anjuran saya, Yolanda, coba lihat 

baik-baik tulisan Alkitab dan Roh Nubuat, dan jangan punya interpretasi sendiri. 

Kalau disebutkan heavenly trio, ya trio, kalau three heavenly beings, and 

namanya three. Kalau disebutkan the Holy Spirit is a person, ya a person. 

Sesuatu yang sudah jelas, jangan dibuat bingung. Bersihkan itu pikiran dari situs 

Trinity Doctrine Exposed, yang saya sudah dapatkan mempunyai motip untuk 

meragukan Alkitab, meragukan Roh Nubuat, dan meragukan Organisasi. 

Saya sudah belajar baik-baik Alkitab dan Roh Nubuat, dan mendapati bahwa 

Gereja MAHK sedang dalam Omega Apostasy atau kemurtadan akhir (lihat video 

ini untuk info selanjutnya). Mengenai ‘Heavenly Trio atau Trio Surgawi,’ lihat 

links dari blogs saya untuk keterangan lebih lanjut. 

https://www.agapekasih.org/blog/2018/1/26/jawaban-dari-kutipan2-roh-

nubuat-yang-nampak-sulit 

Saya tidak pernah meragukan Alkitab dan Roh Nubuat, saya tidak juga 

meragukan Organisasi Advent sebagai Gereja pilihan Tuhan, justru karena saya 

percaya pada Alkitab dan Roh Nubuat, makanya saya mengerti bahwa Gereja 

Advent sedang menggenapi nubuatan, yaitu mengajarkan doktrin antikristus: 

“Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus 

adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal 

baik Bapa maupun Anak.” 1 Yohanes 2:22 

Bukankah ini yang doktrin Trinitas lakukan terhadap Gereja kita?  

Doktrin Trinitas pura-pura mengajarkan bahwa Yesus adalah Anak Allah, 

padahal MENYANGKAL Keputraan Yesus sesungguhnya dengan demikian 

MENYANGKAL Bapa dalam kedudukan-Nya yang sebenarnya. Pura-pura 

berkata bahwa doktrin Trinitas berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat, tapi 

hanya pilih-pilih ayat dan kutipan yang tak jelas, dan MENYANGKAL banyak 

ayat dan kutipan YANG JELAS-JELAS tertulis!  

Catatan penting, saya tidak menuduh Pendeta JK berpura-pura. Saya berbicara  

secara keseluruhan yaitu secara organisasi. Saya mengerti bahwa Pendeta 

sangat zealous membela Organisasi, karena saya juga pernah berdiri pada posisi 

yang sama. Saya mengerti Gereja Advent adalah Gereja pilihan tetapi tidak 

http://www.agapekasih.org/
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berarti Gereja tidak pernah akan salah.  Sudah dinubuatkan, Gereja akan 

mengalami Omega Apostasy (kemurtadan akhir)! Ketika saya mendapati bahwa 

yang dimaksudkan Gereja dengan ‘perkembangan doktrin’ itu sebenarnya 

adalah ‘perubahan total doktrin’ ke arah ‘old error,’ yang sama dengan apa 

yang terjadi pada bangsa Israel dahulu, yaitu penyembahan ilah lain, saya 

memilih untuk tidak tinggal diam. Saya bertekad untuk MEMBUNYIKAN 

TEROMPET AMARAN kepada umat-umat Advent. Diterima atau tidak, bukan 

tugas saya. Tidak diterimapun tidak akan merubah KEBENARAN itu!  

Pendeta JK menulis: Dari pada meributkan tulisan LeRoy Froom soal the Desire 

of Ages, Apakah Yolanda sudah baca buku the Desire of Ages?  Jangan hanya 

dengar dari Trinity Doctrine Exposed, sebab banyak pandangannya yang salah. 

Saya sendiri sudah baca berulang-ulang sebab memang saya dosen untuk 

pelajaran Life and Teaching. Jadi sangat jelas Mrs. White memberikan konsep 

trinitas di dalam buku tersebut, dan juga dalam kutipan yang lain. 

Saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa saya adalah orang 

yang lebih baik dari umat-umat Advent yang tidak pernah membaca Roh 

Nubuat, tapi saya hanya ingin menjawab pertanyaan Pendeta.  

Inilah daftar  buku-buku yang sebagian besar telah saya baca: Testimonies to the 

church (Vol. 1-9), Education, Thoughts From the Mount of Blessings, Country 

Living, Selected Messeges (Vol. 1-3), Manuscript Releases, The Ministry of 

Healing, Counsels On Diet and Foods, Testimonies to Ministers, 1888 materials, 

Spalding & Magan’s Collection, Loma Linda Messages dan banyak surat-surat 

lainnya yang tidak dapat saya ingat satu-persatu.   

Daftar buku-buku yang saya baca tuntas adalah: Early Writings, seri “Conflict of 

the Ages,” yang terdiri dari Partriarchs & Prophets, Prophets & Kings, The  Desire 

of Ages, The Acts of the Apostles dan The Great Controversy. Dan saya bersaksi 

bahwa buku The Desire of Ages BUKAN buku pro-Trinitas seperti yang dikatakan 

oleh para teolog.  

Saya juga sedang membaca beberapa buku dari para pionir, saya tuntas 

membaca “Christ and His Righteousness” oleh E.J. Waggoner, yang merupakan 

salah seorang dari dua orang yang diutus Allah untuk menyampaikan pekabaran 

“Pembenaran Oleh Iman” di tahun 1888, yang ditolak oleh pemimpin-pemimpin 

Gereja Advent mula-mula, seperti Mr. G.I. Butler dan Mr. Uriah Smith. Saya 

mengerti konflik yang terjadi di tahun itu. Ny. White menulis, jika saja mereka 

telah menerima pekabaran tersebut, Tuhan sudah datang.  

http://www.agapekasih.org/
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Tahukah kita apa artinya? Itu berarti bahwa saat itu, Gereja Advent yang BELUM 

MENGGANTI DOKTRINNYA dan sudah memiliki fondasi benar kecuali pekabaran 

Pembenaran Oleh Iman (sehubungan dengan topik inilah Ny. White menulis 

bahwa kebenaran itu adalah progresif. Tapi sama sekali tidak mengajarkan 

bahwa doktrin kepribadian Allah itu adalah progresif seperti ajaran para 

teolog!!). Saya lebih suka menyebut doktrin Pembenaran oleh Iman ini dengan 

KRISTUS DAN KEBENARANNYA karena istilah itu menurut tulisan Roh Nubuat 

adalah lebih cocok. Jika saja umat Advent membaca buku E.J. Waggoner 

tersebut, mereka akan tahu bahwa dalam 6 bab pertama, Mr. Waggoner 

mengulas tentang Kristus sebagai ANAK ALLAH YANG SESUNGGUHNYA (literal 

dilahirkan) dan dilahirkan bukan berarti diciptakan. 

Selain itu, saya telah membaca pembelaan doktrin Trinitas di 

www.whiteestate.org, dan pembelaan-pembelaan lain seperti buku “The 

Trinity” oleh Dr. Jerry Moon dkk, artikel dari Mr. Merlin Burt di Ministry 

Megazine April 2012, yang menurut saya tidak akurat karena alasan-alasan yang 

telah saya terangkan di atas. 

Tentang buku The Desire of Ages, Ada banyak kutipan yang sama sekali anti-

Trinitas, tapi tentu saja pro-Trinitas akan tetap menutup mata dan tidak pernah 

mengutipnya. Karena pikiran pro-Trinitas tertutup pada kebenaran. Ini salah 

satu kutipan dari buku tersebut: 

“Murid-murid masih gagal untuk mengerti kata-kata Kristus dalam arti 

rohani, dan kembali Dia menerangkan maksud-Nya. Oleh Roh, kata-Nya, 

Dia (Kristus) akan mewujudkan DIRINYA SENDIRI kepada mereka. 

“Penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan dikirim oleh Bapa dalam nama-

Ku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu.” Kamu tidak akan pernah 

berkata bahwa saya tidak mengerti.” (EGW, Desire of Ages, Bab 73, 670.1) 

Roh/Penolong itu adalah DIRINYA SENDIRI di dalam arti kerohanian atau dalam 

bentuk Roh yang tidak terlihat. Waktu Yesus berkata-kata pada murid-murid-

Nya, Dia diselimuti tubuh manusia, tidak bisa hadir di mana-mana dan terlihat 

oleh murid-murid karena Dia belum dimuliakan. Tapi setelah Kristus dimuliakan, 

Dia menjadi ROH yang disebut ROH KUDUS (Yohanes 7:39) tidak terlihat oleh 

mata murid-murid, tapi secara Pribadi masih tetap hadir, dan dapat hadir  juga 

di mana-mana dalam waktu yang bersamaan (Omnipresence).  

Roh yang dikirim Bapa sebagai Penolong, disebut PRIBADI KETIGA sebab Pribadi 

ini berbeda dengan Pribadi Yesus sebelum penjelmaan. Pribadi ini adalah 

http://www.agapekasih.org/
http://www.whiteestate.org/
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perpaduan dari Ke-Allahan dan Kemanusiaan Kristus. Bapa dalam Kristus. 

Bukan oknum ketiga yang lain, terpisah dari Pribadi Kristus, seperti ajaran 

Trinitas.   

Hanya Yesus yang telah mengalami pengalaman manusia, maka hanya Yesus 

yang punya kredensi menjadi PENOLONG. Hanya Yesus yang telah mengalahkan 

dosa dan Setan, maka hanya Yesus pula yang dapat memberikan kita  

kemenganan yang sama dan bertindak sebagai PENGHIBUR. Jika Roh Kudus 

Pendeta bukan Yesus, bagaimanakah Pendeta bisa terhibur dan menang? Roh 

Kudus yang pendeta percayai itu selain tidak dikenal, belum juga  teruji dengan 

cobaan-cobaan manusia dan belum pernah mengalahkan Setan. Jadi Pendeta 

tidak akan pernah menjadi pemenang.  

Doktrin Trinitas meniadakan Yesus dari posisi-Nya sebagai Penolong yaitu 

Perantara atau Imam Besar. Dengan demikian, meniadakan doktrin dasar 

Adventisme, yaitu doktrin Kaabah. Adalah Yesus yang menjadi Penolong dan 

Perantara, yang berdiri di antara Allah dan manusia. Hanya Yesus (1 Tim. 2:5, 1 

Yohanes 2:1) bukan oknum lain (Roma 8:26) yang tidak bisa menjadi Imam 

besar karena tidak pernah mengalami cobaan dan mengalahkanya dalam 

kemanusiaan! Makanya Ny. White mengatakan bahwa doktrin Kaabah dan 

Kepribadian Allah atau Kristus adalah pilar-pilar iman kita. Dapatkah Pendeta 

melihat betapa dahsyatnya kesesatan ajaran Trinitas? Trinitas meniadakan 

doktrin Kaabah Gereja MAHK, tanpa disadari, dengan demikian meniadakan 

doktrin Pembenaran Oleh Iman atau Kristus dan Kebenaran-Nya. Pendeta tidak 

akan pernah mengerti doktrin Kistus dan Kebenaran-Nya jika Pendeta percaya 

pada doktrin Trinitas! (Lihat buku “Membuka Kedok” untuk info selanjutnya 

dalam bab tentang Pembenaran Oleh Iman). 

Pendeta JK menulis: Pernyataan iman tersebut adalah dari tahun 1873, sebab 

tahun 1914 Uriah Smith sudah meninggal. Kalau pernyataan iman tersebut 

masih sama sebab secara orgnisasi belum mengadakan perubahan, dan orang 

masih susah untuk berubah. Mrs. White telah mencoba berulang kali untuk 

mengubah pemikiran mereka melalui tulisan-tulisannya namun tidak langsung 

berhasil. Ingat Mrs. White itu tidak ada posisi dalam organisasi. Dan sejak tahun 

1909, dia tidak pernah lagi datang kepertemuan GC. Jadi kita mengerti kalau 

pernyataan iman masih belum berubah, namun dari tulisan2 Mrs. White lah 

akhirnya doktrin kita berkembang dan memasukkan trinitas ke dalamnya.  

Saya tahu Mr. Uriah Smith sudah meninggal pada saat Yearbook 1914 ditulis. 

Kalau Pendeta melihat link yang telah saya sediakan, di halaman 293 tertulis 

http://www.agapekasih.org/
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bahwa, ‘Fundamental Principals of SDA Church’ tersebut ditulis oleh LATE Uriah 

Smith atau Almarhum Uriah Smith. Poin saya hanya mengutip statements of 

Beliefs 1914 adalah untuk membuktikan bahwa dari tahun ke tahun sampai 

hanya beberapa bulan sebelum Ny. White meninggal (Juli 1915), Statements of 

Beliefs Gereja MAHK tetap sama. 

Tentang ‘perkembangan,’ sudah saya jelaskan berulang-ulang kali, jadi saya 

tidak akan mengulanginya lagi. 

Ny. White tidak menentukan doktrin Gereja mula-mula. Alkitablah yang menjadi 

FONDASI iman. Ny. White hanya meng-endorse, tapi tidak pernah memulai 

suatu doktrin yang baru. Sedangkan doktrin Kaabah yang adalah doktrin khusus 

yang unik yang diberikan pada Gereja Advent, bukan berasal dari Ny. White 

tetapi Mr. Hiram Edson.  Saya tahu bahwa  Pendeta pasti tahu akan hal ini tapi 

saya hanya ingin mengulangi saja karena Pendeta memberi kesan bahwa Ny. 

White-lah yang merubah doktrin dari anti menjadi pro-Trinitas. Tidak demikian 

kenyataannya. 

Pendeta Jk menulis: Adalah benar Mrs white menyebutkan tentang pillars of 

faith yang tidak dapat di kompromikan; bahkan dia memberikan daftarnya dari 

pillars of faith tersebut.; sebab Mrs. White menyebutkan pillars of faith untuk 

181 kali.  Yang disebutkan di dalam halaman  yang sama yang Yolanda pakai 

(1SM, hal. 204-205).adalah soal Sabat sebagai pilar iman kita yang akan banyak 

dilalaikan orang. Kemudian pada berbagai sumber lain, termasuk DD 28,  kita 

dapatkan hal-hal yang disebutkan sebagai pillars of our faith, dan ke 7 pillars of 

faith dari GMAHK adalah sebagai berikut: 

FB#11. The faith of Jesus 

FB#13. The Remnant and Its Mission (the three angels’ messages and Rev. 14) 

FB#18. The Gift of Prophecy 

FB#19. The Law 

FB#20. The Sabbath 

FB#24. Christ's Ministry in the Heavenly Sanctuary 

FB#26 & FB#27. Death and Resurrection and the Millennium 

Itulah yang jadi pillars of faith yang dimaksudkan dalam tulisan Mrs. White.  Itu 

tidak boleh goyah. Semua itu adalah tetap dalam  Fundamental Beliefs kita. Anti-

trinatarian tidak perlu takut bahwa doktrin pillar kita berubah; 7 pillars of faith 

http://www.agapekasih.org/
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dari gereja Advent tetap ada dalam fundamental beliefs kita. . Jadi jangan kuatir 

Yolanda; kita tetap berpegang kepada iman dari para pionir yang disebutkan 

sebagai pillars of our faith. Namun mengenai doktrin ke Allahan; sesuai dengan 

tulisan Mrs. White sendiri akhirnya kita meyakini akan trinitas. Jangan coba 

interpretasikan tulisan EG White dengan yang tidak-tidak; atau mengatakan 

bahwa ayat Alkitab telah dirubah atau ditambahkan. Sementara kita percaya 

dengan iman, namun; iman dengan fakta bahwa konsep trinitas itu tertulis 

dalam Alkitab dan Roh Nubuat. Jadi galilah Alkitab dan Roh Nubuat, dan kita 

akan mendapatkannya. 

Tampaknya Pendeta belum membaca tulisan saya pada tanggapan sebelumnya, 

karena Pendeta tetap menyinggung tentang Pilar Iman Gereja MAHK, yang 

disusun oleh para teolog, yang entah sengaja atau tidak, MENGESAMPINGKAN 

satu pilar lagi, yaitu KEPRIBADIAN ALLAH dan KRISTUS, yang telah saya berikan 

kutipannya pada tanggapan saya yang pertama. Tapi untuk jelasnya, saya ingin 

mengutip kembali kutipan tersebut lengkap dengan kutipan aslinya: 

“Those who seek to remove the old landmarks are not holding fast; they 

are not remembering how they have received and heard. Those who try 

to bring in theories that would remove the pillars of our faith concerning 

the sanctuary or concerning the personality of God or of Christ, are 

working as blind men. They are seeking to bring in uncertainties and to set 

the people of God adrift without an anchor. (EGW, MR 769, Hal. 9.5, 1905) 

Terjemahannya adalah: 

“Mereka yang berusaha meniadakan tonggak-tonggak penting yang 

lama 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 KEPRIBADIAN ALLAH atau KRISTUS, sedang 

bekerja sebagai orang-orang buta. Mereka sedang berusaha untuk 

membawa ketidakpastian dan menempatkan umat Allah terapung tanpa 

jangkar” (EGW, MR 760 9.5, 1905) 

Seperti yang dapat Pendeta lihat sendiri, KEPRIBADIAN ALLAH dan KRISTUS 

adalah PILAR IMAN Gereja mula-mula. Para teolog berusaha keras meyakinkan 

umat-Nya bahwa Kepribadian Allah dan Kristus bukan termasuk dalam pilar 

iman, karena mereka sekarang berdiri atas doktrin yang didasarkan pada 

pernyataan iman seperti: “Kata Trinitas tidak terdapat dalam Alkitab, tapi 

http://www.agapekasih.org/
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konsepnya Alkitabiah!”. Betapa profetiknya Ny. White dengan tulisannya di 

atas.  Gereja Advent sekarang telah mendirikan doktrinnya di atas 

ketidakpastian, menyebabkan umat Allah terapung-apung tanpa jangkar! 

“Biarkan kalimat-kalimat yang jelas dan mudah dimengerti dalam 

Firman Allah menjadi makanan dari pikiran; spekulasi atas ide-ide yang 

tidak jelas diberikan di situ (Firman Allah) adalah usaha yang 

berbahaya.” (EGW, 1SM 181.1) 

Kalimat di atas cocok sekali diaplikasikan pada doktrin Trinitas: Tidak ada ayat 

jelas yang  mengajarkan konsep 3 dalam 1 allah, dan terang-terangan Pendeta 

mengakui bahwa kata ‘Trinitas’ sendiri tidak ada di Alkitab, tetapi masih saja 

memproklamasikan bahwa konsep Trinitas adalah Alkitabiah. Pendeta berdiri 

pada fondasi yang dibangun di atas pasir! 

Sementara ada banyak ayat-ayat yang dengan jelas mengatakan bahwa hanya 

Satu Allah (Ulangan 6:4, Markus 12:29, Ef. 4:6, 1 Tim. 2:5, Yakobus 2:19), yaitu 

Bapa yang adalah satu-satunya Allah yang benar (Yohanes 17:3, 1 Kor. 8-6), 

Yesus adalah Anak Allah yang sungguh (Yohanes 3:16, 18) dan Roh Kudus adalah 

Pribadi Kristus Sendiri (Yohanes 20:22, 2 Kor. 3:17, 1 Petrus 1:11,) tapi malah 

saya dicap tidak tahu Alkitab dan tertipu dan mau menipu publik. Memang 

benar-benar sudah tanda-tanda akhir jaman.  Yang benar disalahkan, dan yang 

salah dibenarkan! 

Saya tidak akan pernah meminta maaf mengatakan bahwa doktrin Trinitas-lah 

yang memutarbalikkan ajaran Ny. White. Beliau tidak pernah mengajarkan 

Trinitas. Pernyataan ini adalah benar. 

 

Salam agape kasih Kristus, 

Yolanda Kalalo-Lawton, www.agapekasih.org  
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