
1 Korintus 6:19-20 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu 
adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang 
kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu 
sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

Sebagai umat Kristen, kerap kali kita mendengarkan ayat dalam 
1Korintus 6 : 19 – 20 dikumandangkan terutama dalam acara 
seminar ataupun kotbah mengenai kesehatan. Kita selalu 
diingatkan bahwa penting untuk memperhatikan kebersihan dan 
kesehatan tubuh, karena dengan berbuat demikianlah kita juga 
dapat memuliakan Allah sang pencipta.

Namun, sebagai praktisi kesehatan di bidang gigi dan mulut, tidak 
jarang saya temukan bahwa kurangnya kesadaran pasien untuk 
menjaga kebersihan dan kesehatan salah satu bagian tubuh, yaitu 
rongga mulut. Sayangnya hal ini bukan saja saya temukan di 
kalangan masyarakat luas, tetapi juga pada umat-umat Tuhan 
yang sedianya merawat dan menjaga kebersihan serta kesehatan 
tubuh mereka, termasuk gigi dan mulut.

Banyak pasien yang datang menanyakan apakah sakit gigi itu bisa 
berpengaruh untuk kesehatan jantung, paru- paru, atau organ 
tubuh lainnya. Ada pula yang sampai takut untuk melakukan 
pengobatan gigi, karena takut mempengaruhi syaraf otak atau 
mata. Pertanyaan – pertanyaan seperti ini harus diluruskan, 
bahwa memang ada banyak isu mengatakan kesehatan gigi dan 
mulut berpengaruh negatif pada kesehatan umum.

Namun penjelasannya adalah sebagai berikut, semua masalah kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan 
umum, tergantung pada tingkat keseriusan masalahnya, durasinya, dan banyaknya gigi yang bermasalah. Penyakit dalam 
rongga mulut antara lain penyakit gusi dan jaringan pendukung (gingivitis dan periodontitis) dan lubang gigi (karies). 
Penyebab dasar dari kedua penyakit tersebut adalah faktor buruknya kebersihan dalam mulut, serta faktor pendukungnya 
seperti diet (asupan gizi buruk), merokok, dan kekurangan vitamin. Penyakit gigi dan gusi bisa mengakibatkan stress, 
kecemasan, nyeri serta ketidaknyamanan. Tetapi sayangnya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa efek dari penyakit 
gigi dan gusi hanya sebatas pada gigi dan gusi itu saja. Pemahaman seperti itu terbentuk karena orang cenderung berpikir 
kalau mulut hanyalah bagian kecil tubuh atau bahkan bukan benar-benar bagian tubuh.

Penyakit gigi dan gusi tidak dapat diremehkan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Penyakit – 
penyakit serta kondisi tubuh yang berkaitan dengan kesehatan gigi adalah dapat meningkatkan resiko serangan jantung, 
stroke, memperparah penyakit diabetes, mempengaruhi masa kehamilan dimana bisa melahirkan bayi prematur, serta 
penyakit gastrointestinal (masalah pencernaan). Ulasan berikutnya mengenai hubungan penyakit-penyakit dan kondisi 
tersebut terkait dengan kesehatan gigi dan mulut akan dijelaskan dalam artikel bagian kedua. 

Semoga sebagai umat Tuhan pun kita tetap menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan tubuh kita, yang merupakan 
anugerah terindah dari Allah sang pencipta kita, dan menjadi kemuliaan bagi-Nya.
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Sebuah sangkakala serta buyung mungkin hanya sebuah alat musik 
dan alat penampung air, namun ditangan Tuhan itu dapat menjadi 
senjata yang memberikan kemenangan pada Gideon dan bangsa 
Israel.

Seruas tongkat kayu mungkin hanya sebuah alat bantu untuk 
berjalan, namun ditangan Tuhan itu dapat menjadi perantaraan kuasa 
mujizatNya melalui hambanya Musa. Seutas benang kirmizi mungkin 
hanyalah sebuah aksesori fashion, namun ditangan Tuhan itu dapat 
menyelamatkan Rahab dan seisi rumahnya.

Tuhan dalam segenap kemuliaanNya dapat menggunakan saya dan 
anda yang notabene adalah orang- orang biasa menjadi sesuatu yang 
luar biasa. Maukah anda digunakan Tuhan secara luar biasa didalam 
pekerjaannya?

I Korintus 1:27 Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah 
untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang 
lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat
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GEMBALA JEMAAT

Rubrik Gembala kali ini berfokus pada "Kasih vs Kebencian", karena 
seringkali kita sebagai pengikut Kristus melupakan hal-hal yang 
sederhana di sekitar kita, yang dapat mencerminkan apakah kasih Yesus 
ada dalam diri kita.  Tulisan ini dimulai dengan sebuah ilustrasi tentang 
seorang perempuan Kristen yang memiliki tiga ekor anak ayam. 
Anak-anak ayam tersebut sering berjalan-jalan mencari makan di 
halaman rumah milik seorang tetangganya yang cepat naik darah.
Suatu hari si tetangga dengan rasa marahnya menangkap ketiga anak 
ayam itu lalu mencekik leher mereka hingga mati. Lalu anak-anak ayam 
itu dilemparkannya kembali melalui pagar.

Tentu saja perempuan Kristen itu berduka, tetapi ia tidak menjadi marah 
dan mencaci tetangganya. Sebaliknya, ia mengambil ketiga ayam itu, 
mencabuti bulunya, dan memasaknya menjadi roti ayam. Kemudian ia 
mengirimkan roti ayam tersebut ke rumah tetangganya yang telah 
membunuh anak-anak ayam itu sembari meminta maaf karena tidak 
berhati-hati menjaga anak-anak ayamnya.
Tetangga tersebut tidak bisa berkata apa-apa. Roti ayam dan permintaan 
maaf itu membuatnya malu. Sebenarnya perempuan Kristen itu tidak 
bermaksud membalas kejahatan si tetangga dengan kebajikan untuk 
membuatnya malu, tetapi adalah untuk memperlihatkan kasih Kristen 
yang nyata kepadanya.

Ingatlah saudara-saudaraku, membalas kasih dengan kebencian adalah 
kejahatan, membalas kasih dengan kasih adalah manusiawi, tetapi 
membalas kebencian dengan kasih adalah ilahi.

Mat 5:46
Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah 
upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 

Kasih vs Kebencian
Oleh : Pdt. S. Situmorang
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ARTIKEL

BERBISNIS DENGAN

Roh Kudus

Dalam salah satu diskusi kelas sekolah sabat baru-baru ini, 
suatu pertanyaan disampaikan oleh salah satu anggota 
jemaat  “Bagaimana mengaplikasikan pelajaran tentang 
Roh Kudus yang sedang kita pelajari ini didalam kehidupan 
sehari-hari terutama dalam konteks berbisnis atau 
membuka usaha?”. Lebih lanjut, anggota jemaat tersebut 
menyatakan bahwa dalam konteks sedang bernegosiasi, 
adalah suatu hal yang tabu untuk membuka isi “dapur” kita 
kepada lawan bicara untuk memastikan agar kita dapat 
memiliki keuntungan yang baik ataupun keuntungan yang 
wajar. 
Ini disebabkan karena setiap orang dalam konteks 
berbisnis akan mencoba untuk mendapatkan hasil 
semaksimal mungkin dari setiap kesempatan atau 
transaksi. Dan oleh karenanya kita mengenal terminologi 
“PokerFace” (“Wajah Poker”) atau “Blu�ng” (“Menggertak”). 
Kata-kata ini sering digunakan dalam konteks permainan 
kartu dimana kita tidak menginginkan lawan kita 
mengetahui kondisi kartu kita dengan melihat ekspresi 
wajah.
Saya teringat akan satu kursus bertema khusus 
“Sharpening Business Negotiation Skill” yang dimana si 

pengajar menegaskan agar para negosiator mampu untuk 
mengendalikan emosi diri, tidak menunjukkan raut 
kegembiraan ataupun kekecewaan pada saat melakukan 
negosiasi. Atau dengan singkatnya “Flat Face” yang artinya 
raut wajah datar. Dengan kata lain, sukses nya negosiasi 
kita adalah sepenuhnya bergantung dari kemampuan kita 
untuk mengendalikan dengan agresif tawar menawar 
untuk memastikan kepentingan kita yang diutamakan 
akan tetapi tanpa menunjukkan di raut wajah bahwa kita 
bergembira akan kesuksesan dalam mendapatkan tujuan 
kita.

Akan tetapi, pada minggu lalu saya bertemu dengan 
seorang Ibu yang merupakan seorang profesional dengan 
latar belakang bidang keuangan yang menyatakan bahwa 
kunci sukses didalam berusaha ada ditangan Roh Kudus. 
Saya menjadi sangat tertarik untuk berbincang dengan 
Ibu ini lebih lanjut dan mendengar akan pengalaman 
kehidupannya. Dia menceritakan bagaimana pada waktu 
dia bekerja di industry jasa keuangan, dia merasakan 
bahwa pimpinan selalu meningkatkan target pencapaian 
setiap tahunnya yang membuat dia gentar apabila dia 
membayangkan bagaimana target tersebut sangat tinggi 
dibandingkan dengan kemampuannya. Akan tetapi, dia 
sampaikan bahwa kunci yang telah terbukti memberikan 
inspirasi untuk terus bekerja, berusaha dan berprestasi 
adalah dengan menyerahkan semuanya kepada Roh 
Kudus. Dia sampaikan bahwa prinsip berserah 
sepenuhnya kepada Roh Kudus adalah saya tidak harus 
menutup-nutupi akan apa yang ada dan tidak ada pada 
kita. Bukan dengan terbuka seperti itu akan 
menempatkan kita menjadi dalam posisi yang tidak kuat 
dalam negosiasi akan tetapi dengan keterbukaan seperti 
itu kita mengirimkan pesan yang kuat kepada lawan 
bicara kita bahwa informasi yang disampaikan konsisten, 
baik sekarang, besok atau kapanpun. Dengan seperti ini, 
kita tidak perlu menyiapkan strategi atau rencana apabila 
nantinya lawan bicara kita mendapatkan informasi yang 
berbeda dari yang kita sampaikan.

Satu hal lagi yang penting dan menurut saya ini yang paling 
penting. Menyerahkan sepenuhnya kekhawatiran kita kepada 
Tuhan dan meminta Roh Kudus untuk menuntun, secara 
langsung kita sedang meminta agar Tuhan melalui Roh Kudus 
bekerja didalam hati dan pikiran dari lawan bicara kita. Terlalu 
sering kita melakukan perhitungan dengan kebijaksanaan diri 
sendiri akan apa yang akan terjadi selanjutnya sehingga kita 
menganggap bahwa tidak mungkin terjadi hal-hal diluar 
yang kita sudah antisipasi. Akan tetapi dengan kita 
menyerahkan semua kepada Tuhan dan meminta Roh Kudus 
untuk bekerja, kita meminta Tuhan untuk memberikan 
sukacita akan apapun yang akan terjadi. 

Dengan ini, tidak akan ada rasa kecewa oleh karena kita tidak 
memiliki ekspektasi khusus selain meminta Tuhan untuk 
menyatakan kehendak-Nya. Saya pribadi memiliki keyakinan 
dan ini telah menjadi pengalaman pribadi bagaimana Tuhan 
adalah Tuhan yang senang memberikan kejutan-kejutan 
penuh kebahagiaan. Sampaikanlah semua kekhawatiran kita 
kepada Tuhan dan jangan minta Tuhan menjawab doa kita 
sejalan yang kita inginkan. Tetapi mintalah agar Tuhan 
menyatakan kehendaknya dan Roh Kudus-Nya untuk 
memberikan pengertian kepada kita akan kehendak-Nya, dan 
agar Roh Kudus bekerja menjangkau orang-orang yang 
terkait dengan kebutuhan dan orang-orang lain disekitar kita. 
Saya teringat kepada satu salam yang diberikan seorang 
pembawa acara televisi Ebet Kadarusman, “Adalah baik 
menjadi orang penting akan tetapi jauh lebih penting 
menjadi orang baik”. Dengan berjalan bersama dengan Roh 
Kudus, kita menjadi sahabat, teman, rekan kerja, klien yang 
dapat diandalkan yang secara konsisten. Memberikan 
pengharapan dan solusi yang membuat hubungan diantara 
sahabat, teman, rekan kerja, klien menjadi lebih erat dan lebih 
kuat.
Tuhan menginginkan kita memiliki hubungan yang kuat 
dengan-Nya dan hubungan yang dekat dengan Tuhan ini 
secara langsung akan membuat kita menjadi seseorang yang 
menghargai dan mengapresiasi hubungan dengan orang 
lain.
Tuhan memberkati.

oleh : E. Simanjuntak
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Semoga sebagai umat Tuhan pun kita tetap menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan tubuh kita, yang merupakan 
anugerah terindah dari Allah sang pencipta kita, dan menjadi kemuliaan bagi-Nya.



Dalam salah satu diskusi kelas sekolah sabat baru-baru ini, 
suatu pertanyaan disampaikan oleh salah satu anggota 
jemaat  “Bagaimana mengaplikasikan pelajaran tentang 
Roh Kudus yang sedang kita pelajari ini didalam kehidupan 
sehari-hari terutama dalam konteks berbisnis atau 
membuka usaha?”. Lebih lanjut, anggota jemaat tersebut 
menyatakan bahwa dalam konteks sedang bernegosiasi, 
adalah suatu hal yang tabu untuk membuka isi “dapur” kita 
kepada lawan bicara untuk memastikan agar kita dapat 
memiliki keuntungan yang baik ataupun keuntungan yang 
wajar. 
Ini disebabkan karena setiap orang dalam konteks 
berbisnis akan mencoba untuk mendapatkan hasil 
semaksimal mungkin dari setiap kesempatan atau 
transaksi. Dan oleh karenanya kita mengenal terminologi 
“PokerFace” (“Wajah Poker”) atau “Blu�ng” (“Menggertak”). 
Kata-kata ini sering digunakan dalam konteks permainan 
kartu dimana kita tidak menginginkan lawan kita 
mengetahui kondisi kartu kita dengan melihat ekspresi 
wajah.
Saya teringat akan satu kursus bertema khusus 
“Sharpening Business Negotiation Skill” yang dimana si 

pengajar menegaskan agar para negosiator mampu untuk 
mengendalikan emosi diri, tidak menunjukkan raut 
kegembiraan ataupun kekecewaan pada saat melakukan 
negosiasi. Atau dengan singkatnya “Flat Face” yang artinya 
raut wajah datar. Dengan kata lain, sukses nya negosiasi 
kita adalah sepenuhnya bergantung dari kemampuan kita 
untuk mengendalikan dengan agresif tawar menawar 
untuk memastikan kepentingan kita yang diutamakan 
akan tetapi tanpa menunjukkan di raut wajah bahwa kita 
bergembira akan kesuksesan dalam mendapatkan tujuan 
kita.

Akan tetapi, pada minggu lalu saya bertemu dengan 
seorang Ibu yang merupakan seorang profesional dengan 
latar belakang bidang keuangan yang menyatakan bahwa 
kunci sukses didalam berusaha ada ditangan Roh Kudus. 
Saya menjadi sangat tertarik untuk berbincang dengan 
Ibu ini lebih lanjut dan mendengar akan pengalaman 
kehidupannya. Dia menceritakan bagaimana pada 
waktu dia bekerja di industri jasa keuangan, dia 
merasakan bahwa pimpinan selalu meningkatkan target 
pencapaian setiap tahunnya yang membuat dia gentar 
apabila dia membayangkan bagaimana target tersebut 
sangat tinggi dibandingkan dengan kemampuannya. 
Akan tetapi, dia sampaikan bahwa kunci yang telah 
terbukti memberikan inspirasi untuk terus bekerja, 
berusaha dan berprestasi adalah dengan 
menyerahkan semuanya kepada Roh Kudus. Dia 
sampaikan bahwa prinsip berserah sepenuhnya 
kepada Roh Kudus adalah saya tidak harus menutup-
nutupi akan apa yang ada dan tidak ada pada kita. 
Bukan dengan terbuka seperti itu akan 
menempatkan kita menjadi dalam posisi yang tidak kuat 
dalam negosiasi akan tetapi dengan keterbukaan seperti 
itu kita mengirimkan pesan yang kuat kepada lawan 
bicara kita bahwa informasi yang disampaikan 
konsisten, baik sekarang, besok atau kapanpun. Dengan 
seperti ini, kita tidak perlu menyiapkan strategi atau 
rencana apabila nantinya lawan bicara kita 
mendapatkan informasi yang berbeda dari yang kita 
sampaikan.

Satu hal lagi yang penting dan menurut saya ini yang paling 
penting. Menyerahkan sepenuhnya kekhawatiran kita kepada 
Tuhan dan meminta Roh Kudus untuk menuntun, secara 
langsung kita sedang meminta agar Tuhan melalui Roh Kudus 
bekerja didalam hati dan pikiran dari lawan bicara kita. Terlalu 
sering kita melakukan perhitungan dengan kebijaksanaan diri 
sendiri akan apa yang akan terjadi selanjutnya sehingga kita 
menganggap bahwa tidak mungkin terjadi hal-hal diluar 
yang kita sudah antisipasi. Akan tetapi dengan kita 
menyerahkan semua kepada Tuhan dan meminta Roh Kudus 
untuk bekerja, kita meminta Tuhan untuk memberikan 
sukacita akan apapun yang akan terjadi. 

Dengan ini, tidak akan ada rasa kecewa oleh karena kita tidak 
memiliki ekspektasi khusus selain meminta Tuhan untuk 
menyatakan kehendak-Nya. Saya pribadi memiliki keyakinan 
dan ini telah menjadi pengalaman pribadi bagaimana Tuhan 
adalah Tuhan yang senang memberikan kejutan-kejutan 
penuh kebahagiaan. Sampaikanlah semua kekhawatiran kita 
kepada Tuhan dan jangan minta Tuhan menjawab doa kita 
sejalan yang kita inginkan. Tetapi mintalah agar Tuhan 
menyatakan kehendaknya dan Roh Kudus-Nya untuk 
memberikan pengertian kepada kita akan kehendak-Nya, dan 
agar Roh Kudus bekerja menjangkau orang-orang yang 
terkait dengan kebutuhan dan orang-orang lain disekitar kita. 
Saya teringat kepada satu salam yang diberikan seorang 
pembawa acara televisi Ebet Kadarusman, “Adalah baik 
menjadi orang penting akan tetapi jauh lebih penting 
menjadi orang baik”. Dengan berjalan bersama dengan Roh 
Kudus, kita menjadi sahabat, teman, rekan kerja, klien yang 
dapat diandalkan yang secara konsisten. Memberikan 
pengharapan dan solusi yang membuat hubungan diantara 
sahabat, teman, rekan kerja, klien menjadi lebih erat dan lebih 
kuat.
Tuhan menginginkan kita memiliki hubungan yang kuat 
dengan-Nya dan hubungan yang dekat dengan Tuhan ini 
secara langsung akan membuat kita menjadi seseorang yang 
menghargai dan mengapresiasi hubungan dengan orang 
lain.
Tuhan memberkati.

1 Korintus 6:19-20 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu 
adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang 
kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu 
sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

Sebagai umat Kristen, kerap kali kita mendengarkan ayat dalam 
1Korintus 6 : 19 – 20 dikumandangkan terutama dalam acara 
seminar ataupun kotbah mengenai kesehatan. Kita selalu 
diingatkan bahwa penting untuk memperhatikan kebersihan dan 
kesehatan tubuh, karena dengan berbuat demikianlah kita juga 
dapat memuliakan Allah sang pencipta.

Namun, sebagai praktisi kesehatan di bidang gigi dan mulut, tidak 
jarang saya temukan bahwa kurangnya kesadaran pasien untuk 
menjaga kebersihan dan kesehatan salah satu bagian tubuh, yaitu 
rongga mulut. Sayangnya hal ini bukan saja saya temukan di 
kalangan masyarakat luas, tetapi juga pada umat-umat Tuhan 
yang sedianya merawat dan menjaga kebersihan serta kesehatan 
tubuh mereka, termasuk gigi dan mulut.

Banyak pasien yang datang menanyakan apakah sakit gigi itu bisa 
berpengaruh untuk kesehatan jantung, paru- paru, atau organ 
tubuh lainnya. Ada pula yang sampai takut untuk melakukan 
pengobatan gigi, karena takut mempengaruhi syaraf otak atau 
mata. Pertanyaan – pertanyaan seperti ini harus diluruskan, 
bahwa memang ada banyak isu mengatakan kesehatan gigi dan 
mulut berpengaruh negatif pada kesehatan umum.

Namun penjelasannya adalah sebagai berikut, semua masalah kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan 
umum, tergantung pada tingkat keseriusan masalahnya, durasinya, dan banyaknya gigi yang bermasalah. Penyakit dalam 
rongga mulut antara lain penyakit gusi dan jaringan pendukung (gingivitis dan periodontitis) dan lubang gigi (karies). 
Penyebab dasar dari kedua penyakit tersebut adalah faktor buruknya kebersihan dalam mulut, serta faktor pendukungnya 
seperti diet (asupan gizi buruk), merokok, dan kekurangan vitamin. Penyakit gigi dan gusi bisa mengakibatkan stress, 
kecemasan, nyeri serta ketidaknyamanan. Tetapi sayangnya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa efek dari penyakit 
gigi dan gusi hanya sebatas pada gigi dan gusi itu saja. Pemahaman seperti itu terbentuk karena orang cenderung berpikir 
kalau mulut hanyalah bagian kecil tubuh atau bahkan bukan benar-benar bagian tubuh.

Penyakit gigi dan gusi tidak dapat diremehkan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Penyakit – 
penyakit serta kondisi tubuh yang berkaitan dengan kesehatan gigi adalah dapat meningkatkan resiko serangan jantung, 
stroke, memperparah penyakit diabetes, mempengaruhi masa kehamilan dimana bisa melahirkan bayi prematur, serta 
penyakit gastrointestinal (masalah pencernaan). Ulasan berikutnya mengenai hubungan penyakit-penyakit dan kondisi 
tersebut terkait dengan kesehatan gigi dan mulut akan dijelaskan dalam artikel bagian kedua. 

Semoga sebagai umat Tuhan pun kita tetap menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan tubuh kita, yang merupakan 
anugerah terindah dari Allah sang pencipta kita, dan menjadi kemuliaan bagi-Nya.

E. SimanjuntakNevins G. Manafe



KEGIATAN SEKOLAH

PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA
& BAHAYA KORUPSI

TK - SD ADVENT BENHIL

Beberapa waktu yang lalu TK - SD Advent Bendungan 
Hilir mengadakan penyuluhan tentang Bahaya 
Narkoba dan Bahaya Korupsi. Tujuan dari diadakannya 
pernyuluhan ini adalah untuk membangkitkan 
generasi muda yang berkarakter, berprestasi dan siap 
menyongsong masa depan dengan kehidupan yang 
sehat, bersih dan bebas dari narkoba dan korupsi. 

Juga, Memberikan dan memotivasi generasi muda 
untuk merdeka dan sanggup menolak pengaruh buruk 
lingkungan sekitar dari mana pun. Selain itu, agar siswa 
mengerti dampak negatif yang ditimbulkan dari 
narkoba dan korupsi.

Penyuluhan itu sendiri dibawakan oleh Kezia dan 
Kenzo dari Yayasan Pelangi Kasih Bangsa bekerja sama 
dengan BNN.

1 Korintus 6:19-20 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu 
adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang 
kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu 
sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

Sebagai umat Kristen, kerap kali kita mendengarkan ayat dalam 
1Korintus 6 : 19 – 20 dikumandangkan terutama dalam acara 
seminar ataupun kotbah mengenai kesehatan. Kita selalu 
diingatkan bahwa penting untuk memperhatikan kebersihan dan 
kesehatan tubuh, karena dengan berbuat demikianlah kita juga 
dapat memuliakan Allah sang pencipta.

Namun, sebagai praktisi kesehatan di bidang gigi dan mulut, tidak 
jarang saya temukan bahwa kurangnya kesadaran pasien untuk 
menjaga kebersihan dan kesehatan salah satu bagian tubuh, yaitu 
rongga mulut. Sayangnya hal ini bukan saja saya temukan di 
kalangan masyarakat luas, tetapi juga pada umat-umat Tuhan 
yang sedianya merawat dan menjaga kebersihan serta kesehatan 
tubuh mereka, termasuk gigi dan mulut.

Banyak pasien yang datang menanyakan apakah sakit gigi itu bisa 
berpengaruh untuk kesehatan jantung, paru- paru, atau organ 
tubuh lainnya. Ada pula yang sampai takut untuk melakukan 
pengobatan gigi, karena takut mempengaruhi syaraf otak atau 
mata. Pertanyaan – pertanyaan seperti ini harus diluruskan, 
bahwa memang ada banyak isu mengatakan kesehatan gigi dan 
mulut berpengaruh negatif pada kesehatan umum.

Namun penjelasannya adalah sebagai berikut, semua masalah kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan 
umum, tergantung pada tingkat keseriusan masalahnya, durasinya, dan banyaknya gigi yang bermasalah. Penyakit dalam 
rongga mulut antara lain penyakit gusi dan jaringan pendukung (gingivitis dan periodontitis) dan lubang gigi (karies). 
Penyebab dasar dari kedua penyakit tersebut adalah faktor buruknya kebersihan dalam mulut, serta faktor pendukungnya 
seperti diet (asupan gizi buruk), merokok, dan kekurangan vitamin. Penyakit gigi dan gusi bisa mengakibatkan stress, 
kecemasan, nyeri serta ketidaknyamanan. Tetapi sayangnya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa efek dari penyakit 
gigi dan gusi hanya sebatas pada gigi dan gusi itu saja. Pemahaman seperti itu terbentuk karena orang cenderung berpikir 
kalau mulut hanyalah bagian kecil tubuh atau bahkan bukan benar-benar bagian tubuh.

Penyakit gigi dan gusi tidak dapat diremehkan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Penyakit – 
penyakit serta kondisi tubuh yang berkaitan dengan kesehatan gigi adalah dapat meningkatkan resiko serangan jantung, 
stroke, memperparah penyakit diabetes, mempengaruhi masa kehamilan dimana bisa melahirkan bayi prematur, serta 
penyakit gastrointestinal (masalah pencernaan). Ulasan berikutnya mengenai hubungan penyakit-penyakit dan kondisi 
tersebut terkait dengan kesehatan gigi dan mulut akan dijelaskan dalam artikel bagian kedua. 

Semoga sebagai umat Tuhan pun kita tetap menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan tubuh kita, yang merupakan 
anugerah terindah dari Allah sang pencipta kita, dan menjadi kemuliaan bagi-Nya.

Lesperina PurbaLesperina Purba



KESAKSIAN

Ketika saya memulai menulis 
proposal judul, semua jurnal yang 
saya sudah kumpulkan ditolak oleh 
pembimbing saya. Memang dosen 
pembimbing saya terkenal sedikit 
"killer", dan penolakan tersebut 
meredupkan semangat saya. Singkat 
cerita, oleh berkat pertolongan 
Tuhan proposal tersebut akhirnya 
diterima oleh dosen pembimbing 
dan boleh diteruskan kepada bagian 
jurusan.

Pergumulan masih berlanjut karena 
judul proposal saya tersebut ditolak 
mentah-mentah oleh pihak jurusan. 
Dosen yang mengulas proposal saya 
ini kebetulan memang seringkali 
berbeda pendapat dengan dosen 
pembimbing saya. Saya hanya diberi 
waktu dua hari oleh jurusan untuk 
mengganti semua proposal tersebut. 
Karena waktu yang diberikan terlalu 
singkat akhirnya saya memutuskan 

PERGUMULAN KETIKA
MENULIS TUGAS AKHIR
KRISTIAN MARBUN

untuk mempertahankan saja judul 
proposal yang sudah saya kerjakan.

Saya berdoa dan berdoa, bukan hanya 
karena masalah judul proposal, namun 
juga karena dosen saya sangat sulit 
untuk ditemui. Doa saya terjawab. Saya 
pun dapat bertemu dengan sang 
dosen dan judul proposal saya pun 
diterima setelah mengalami banyak 
koreksi.

Tiba pada saat saya harus mempertahankan 
skripsi. Saya berdoa dengan 
sungguh-sungguh karena kedua dosen 
yang sering berbeda pendapat tadi 
masing-masing menjadi pembimbing 
dan penguji saya. Dalam doa kepada 
Tuhan saya meminta ketenangan 
dalam menjalani sidang skripsi.

Masih tersisa satu beban lagi, yakni 
apakah saya bisa lulus sidang tersebut. 
Biasanya teman-teman yang ikut 
menyaksikan sudah siap memberikan 

rangkaian bunga sebagai simbol 
ucapan selamat atas kelulusan, hanya 
saja situasi kali ini berbeda. Mereka 
bahkan sampai ragu untuk membawa 
bunga karena tidak yakin saya bisa lulus 
dengan situasi yang terjadi.

Saya ingin menyaksikan kepada 
saudara-saudara sekalian bahwa kuasa 
doa itu besar. Saya akhirnya bisa lulus 
sidang skripsi dan sekaligus pendidikan 
sarjana dengan baik walaupun 
melewati begitu banyak halangan dan 
rintangan. Kiranya kesaksian singkat 
saya dapat menjadi inspirasi bagi 
teman-teman, bahwa apabila kita 
mengandalkan Tuhan kita akan selalu 
berada dalam lindungan-Nya.

Amin.

Yeremia 17:7 
Diberkatilah orang yang mengandalkan 
TUHAN, yang menaruh harapannya 
pada TUHAN!

1 Korintus 6:19-20 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu 
adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang 
kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu 
sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

Sebagai umat Kristen, kerap kali kita mendengarkan ayat dalam 
1Korintus 6 : 19 – 20 dikumandangkan terutama dalam acara 
seminar ataupun kotbah mengenai kesehatan. Kita selalu 
diingatkan bahwa penting untuk memperhatikan kebersihan dan 
kesehatan tubuh, karena dengan berbuat demikianlah kita juga 
dapat memuliakan Allah sang pencipta.

Namun, sebagai praktisi kesehatan di bidang gigi dan mulut, tidak 
jarang saya temukan bahwa kurangnya kesadaran pasien untuk 
menjaga kebersihan dan kesehatan salah satu bagian tubuh, yaitu 
rongga mulut. Sayangnya hal ini bukan saja saya temukan di 
kalangan masyarakat luas, tetapi juga pada umat-umat Tuhan 
yang sedianya merawat dan menjaga kebersihan serta kesehatan 
tubuh mereka, termasuk gigi dan mulut.

Banyak pasien yang datang menanyakan apakah sakit gigi itu bisa 
berpengaruh untuk kesehatan jantung, paru- paru, atau organ 
tubuh lainnya. Ada pula yang sampai takut untuk melakukan 
pengobatan gigi, karena takut mempengaruhi syaraf otak atau 
mata. Pertanyaan – pertanyaan seperti ini harus diluruskan, 
bahwa memang ada banyak isu mengatakan kesehatan gigi dan 
mulut berpengaruh negatif pada kesehatan umum.

Namun penjelasannya adalah sebagai berikut, semua masalah kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan 
umum, tergantung pada tingkat keseriusan masalahnya, durasinya, dan banyaknya gigi yang bermasalah. Penyakit dalam 
rongga mulut antara lain penyakit gusi dan jaringan pendukung (gingivitis dan periodontitis) dan lubang gigi (karies). 
Penyebab dasar dari kedua penyakit tersebut adalah faktor buruknya kebersihan dalam mulut, serta faktor pendukungnya 
seperti diet (asupan gizi buruk), merokok, dan kekurangan vitamin. Penyakit gigi dan gusi bisa mengakibatkan stress, 
kecemasan, nyeri serta ketidaknyamanan. Tetapi sayangnya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa efek dari penyakit 
gigi dan gusi hanya sebatas pada gigi dan gusi itu saja. Pemahaman seperti itu terbentuk karena orang cenderung berpikir 
kalau mulut hanyalah bagian kecil tubuh atau bahkan bukan benar-benar bagian tubuh.

Penyakit gigi dan gusi tidak dapat diremehkan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Penyakit – 
penyakit serta kondisi tubuh yang berkaitan dengan kesehatan gigi adalah dapat meningkatkan resiko serangan jantung, 
stroke, memperparah penyakit diabetes, mempengaruhi masa kehamilan dimana bisa melahirkan bayi prematur, serta 
penyakit gastrointestinal (masalah pencernaan). Ulasan berikutnya mengenai hubungan penyakit-penyakit dan kondisi 
tersebut terkait dengan kesehatan gigi dan mulut akan dijelaskan dalam artikel bagian kedua. 

Semoga sebagai umat Tuhan pun kita tetap menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan tubuh kita, yang merupakan 
anugerah terindah dari Allah sang pencipta kita, dan menjadi kemuliaan bagi-Nya.

Samuel HutahaeanNevins G. Manafe



KESEHATAN

1 Korintus 6:19-20 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu 
adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang 
kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu 
sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

Sebagai umat Kristen, kerap kali kita mendengarkan ayat dalam 
1Korintus 6 : 19 – 20 dikumandangkan terutama dalam acara 
seminar ataupun kotbah mengenai kesehatan. Kita selalu 
diingatkan bahwa penting untuk memperhatikan kebersihan dan 
kesehatan tubuh, karena dengan berbuat demikianlah kita juga 
dapat memuliakan Allah sang pencipta.

Namun, sebagai praktisi kesehatan di bidang gigi dan mulut, tidak 
jarang saya temukan bahwa kurangnya kesadaran pasien untuk 
menjaga kebersihan dan kesehatan salah satu bagian tubuh, yaitu 
rongga mulut. Sayangnya hal ini bukan saja saya temukan di 
kalangan masyarakat luas, tetapi juga pada umat-umat Tuhan 
yang sedianya merawat dan menjaga kebersihan serta kesehatan 
tubuh mereka, termasuk gigi dan mulut.

Banyak pasien yang datang menanyakan apakah sakit gigi itu bisa 
berpengaruh untuk kesehatan jantung, paru- paru, atau organ 
tubuh lainnya. Ada pula yang sampai takut untuk melakukan 
pengobatan gigi, karena takut mempengaruhi syaraf otak atau 
mata. Pertanyaan – pertanyaan seperti ini harus diluruskan, 
bahwa memang ada banyak isu mengatakan kesehatan gigi dan 
mulut berpengaruh negatif pada kesehatan umum.

Oleh : drg. Jessica Pardede

Adakah Kaitan Kebersihan Rongga Mulut
 dan Kesehatan Tubuh?

Namun penjelasannya adalah sebagai berikut, semua masalah kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan 
umum, tergantung pada tingkat keseriusan masalahnya, durasinya, dan banyaknya gigi yang bermasalah. Penyakit dalam 
rongga mulut antara lain penyakit gusi dan jaringan pendukung (gingivitis dan periodontitis) dan lubang gigi (karies). 
Penyebab dasar dari kedua penyakit tersebut adalah faktor buruknya kebersihan dalam mulut, serta faktor pendukungnya 
seperti diet (asupan gizi buruk), merokok, dan kekurangan vitamin. Penyakit gigi dan gusi bisa mengakibatkan stress, 
kecemasan, nyeri serta ketidaknyamanan. Tetapi sayangnya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa efek dari penyakit 
gigi dan gusi hanya sebatas pada gigi dan gusi itu saja. Pemahaman seperti itu terbentuk karena orang cenderung berpikir 
kalau mulut hanyalah bagian kecil tubuh atau bahkan bukan benar-benar bagian tubuh.

Penyakit gigi dan gusi tidak dapat diremehkan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Penyakit – 
penyakit serta kondisi tubuh yang berkaitan dengan kesehatan gigi adalah dapat meningkatkan resiko serangan jantung, 
stroke, memperparah penyakit diabetes, mempengaruhi masa kehamilan dimana bisa melahirkan bayi prematur, serta 
penyakit gastrointestinal (masalah pencernaan). Ulasan berikutnya mengenai hubungan penyakit-penyakit dan kondisi 
tersebut terkait dengan kesehatan gigi dan mulut akan dijelaskan dalam artikel bagian kedua. 

Semoga sebagai umat Tuhan pun kita tetap menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan tubuh kita, yang merupakan 
anugerah terindah dari Allah sang pencipta kita, dan menjadi kemuliaan bagi-Nya.



1 Korintus 6:19-20 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu 
adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang 
kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu 
sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

Sebagai umat Kristen, kerap kali kita mendengarkan ayat dalam 
1Korintus 6 : 19 – 20 dikumandangkan terutama dalam acara 
seminar ataupun kotbah mengenai kesehatan. Kita selalu 
diingatkan bahwa penting untuk memperhatikan kebersihan dan 
kesehatan tubuh, karena dengan berbuat demikianlah kita juga 
dapat memuliakan Allah sang pencipta.

Namun, sebagai praktisi kesehatan di bidang gigi dan mulut, tidak 
jarang saya temukan bahwa kurangnya kesadaran pasien untuk 
menjaga kebersihan dan kesehatan salah satu bagian tubuh, yaitu 
rongga mulut. Sayangnya hal ini bukan saja saya temukan di 
kalangan masyarakat luas, tetapi juga pada umat-umat Tuhan 
yang sedianya merawat dan menjaga kebersihan serta kesehatan 
tubuh mereka, termasuk gigi dan mulut.

Banyak pasien yang datang menanyakan apakah sakit gigi itu bisa 
berpengaruh untuk kesehatan jantung, paru- paru, atau organ 
tubuh lainnya. Ada pula yang sampai takut untuk melakukan 
pengobatan gigi, karena takut mempengaruhi syaraf otak atau 
mata. Pertanyaan – pertanyaan seperti ini harus diluruskan, 
bahwa memang ada banyak isu mengatakan kesehatan gigi dan 
mulut berpengaruh negatif pada kesehatan umum.

Namun penjelasannya adalah sebagai berikut, semua masalah kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan 
umum, tergantung pada tingkat keseriusan masalahnya, durasinya, dan banyaknya gigi yang bermasalah. Penyakit dalam 
rongga mulut antara lain penyakit gusi dan jaringan pendukung (gingivitis dan periodontitis) dan lubang gigi (karies). 
Penyebab dasar dari kedua penyakit tersebut adalah faktor buruknya kebersihan dalam mulut, serta faktor pendukungnya 
seperti diet (asupan gizi buruk), merokok, dan kekurangan vitamin. Penyakit gigi dan gusi bisa mengakibatkan stress, 
kecemasan, nyeri serta ketidaknyamanan. Tetapi sayangnya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa efek dari penyakit 
gigi dan gusi hanya sebatas pada gigi dan gusi itu saja. Pemahaman seperti itu terbentuk karena orang cenderung berpikir 
kalau mulut hanyalah bagian kecil tubuh atau bahkan bukan benar-benar bagian tubuh.

Penyakit gigi dan gusi tidak dapat diremehkan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Penyakit – 
penyakit serta kondisi tubuh yang berkaitan dengan kesehatan gigi adalah dapat meningkatkan resiko serangan jantung, 
stroke, memperparah penyakit diabetes, mempengaruhi masa kehamilan dimana bisa melahirkan bayi prematur, serta 
penyakit gastrointestinal (masalah pencernaan). Ulasan berikutnya mengenai hubungan penyakit-penyakit dan kondisi 
tersebut terkait dengan kesehatan gigi dan mulut akan dijelaskan dalam artikel bagian kedua. 

Semoga sebagai umat Tuhan pun kita tetap menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan tubuh kita, yang merupakan 
anugerah terindah dari Allah sang pencipta kita, dan menjadi kemuliaan bagi-Nya.

J. PardedeNevins G. Manafe



1 Korintus 6:19-20 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu 
adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang 
kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu 
sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

Sebagai umat Kristen, kerap kali kita mendengarkan ayat dalam 
1Korintus 6 : 19 – 20 dikumandangkan terutama dalam acara 
seminar ataupun kotbah mengenai kesehatan. Kita selalu 
diingatkan bahwa penting untuk memperhatikan kebersihan dan 
kesehatan tubuh, karena dengan berbuat demikianlah kita juga 
dapat memuliakan Allah sang pencipta.

Namun, sebagai praktisi kesehatan di bidang gigi dan mulut, tidak 
jarang saya temukan bahwa kurangnya kesadaran pasien untuk 
menjaga kebersihan dan kesehatan salah satu bagian tubuh, yaitu 
rongga mulut. Sayangnya hal ini bukan saja saya temukan di 
kalangan masyarakat luas, tetapi juga pada umat-umat Tuhan 
yang sedianya merawat dan menjaga kebersihan serta kesehatan 
tubuh mereka, termasuk gigi dan mulut.

Banyak pasien yang datang menanyakan apakah sakit gigi itu bisa 
berpengaruh untuk kesehatan jantung, paru- paru, atau organ 
tubuh lainnya. Ada pula yang sampai takut untuk melakukan 
pengobatan gigi, karena takut mempengaruhi syaraf otak atau 
mata. Pertanyaan – pertanyaan seperti ini harus diluruskan, 
bahwa memang ada banyak isu mengatakan kesehatan gigi dan 
mulut berpengaruh negatif pada kesehatan umum.

Namun penjelasannya adalah sebagai berikut, semua masalah kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan 
umum, tergantung pada tingkat keseriusan masalahnya, durasinya, dan banyaknya gigi yang bermasalah. Penyakit dalam 
rongga mulut antara lain penyakit gusi dan jaringan pendukung (gingivitis dan periodontitis) dan lubang gigi (karies). 
Penyebab dasar dari kedua penyakit tersebut adalah faktor buruknya kebersihan dalam mulut, serta faktor pendukungnya 
seperti diet (asupan gizi buruk), merokok, dan kekurangan vitamin. Penyakit gigi dan gusi bisa mengakibatkan stress, 
kecemasan, nyeri serta ketidaknyamanan. Tetapi sayangnya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa efek dari penyakit 
gigi dan gusi hanya sebatas pada gigi dan gusi itu saja. Pemahaman seperti itu terbentuk karena orang cenderung berpikir 
kalau mulut hanyalah bagian kecil tubuh atau bahkan bukan benar-benar bagian tubuh.

Penyakit gigi dan gusi tidak dapat diremehkan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Penyakit – 
penyakit serta kondisi tubuh yang berkaitan dengan kesehatan gigi adalah dapat meningkatkan resiko serangan jantung, 
stroke, memperparah penyakit diabetes, mempengaruhi masa kehamilan dimana bisa melahirkan bayi prematur, serta 
penyakit gastrointestinal (masalah pencernaan). Ulasan berikutnya mengenai hubungan penyakit-penyakit dan kondisi 
tersebut terkait dengan kesehatan gigi dan mulut akan dijelaskan dalam artikel bagian kedua. 

Semoga sebagai umat Tuhan pun kita tetap menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan tubuh kita, yang merupakan 
anugerah terindah dari Allah sang pencipta kita, dan menjadi kemuliaan bagi-Nya.

ARTIKEL

IMAN
DAN

TANGGUNG
JAWAB

Jikalau bukan TUHAN yang membangun 
rumah, sia - sia lah usaha orang yang 
membangunnya; jikalau bukan TUHAN yang 
mengawal kota, sia-sialah pengawal 
berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun 
pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh 
malam, dan makan roti yang diperoleh 
dengan susah payah  —  sebab Ia 
memberikannya kepada yang dicintai-Nya 
pada waktu tidur. (Maz 127:1, 2).

Jadi bagaimana, kita tidak perlu bekerja lagi? 
Toh Tuhan sudah berjanji untuk memberikan 
rejeki kepada orang yang dicintaiNya, bahkan 
saat dia tertidur. Ya, tertidur..! Dan, bukankah 

oleh : F. Hutahaean

kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan? Dengan demikian 
lengkaplah alasan kita untuk bersantai, tanpa perlu bersusah-payah, 
rezeki akan datang dengan sendirinya tanpa perlu bertanggung 
jawab. Demikianlah kira-kira maksud ayat di atas. Benarkah?

Bila dibaca sepintas tanpa memperhatikan ayat-ayat lain di Alkitab, 
kita tiba pada kesimpulan yang keliru, bahwa ayat tersebut 
meniadakan tanggung jawab untuk bekerja dengan rajin. Namun 
ternyata ada ayat-ayat lain yang ‘menentang’ ayat diatas. Salah satu 
contohnya adalah ini, “Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, 
melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring"  — maka 
datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan 
kekurangan seperti orang yang bersenjata.” (Ams 6:10, 11).

Jadi bagaimana?

Yang benar adalah, Allah tidak menyukai pemalas atau orang yang 
tidak bersedia bertanggung jawab untuk dirinya. Pada sisi yang lain, 
Allah juga tidak menyukai orang yang bersikap bahwa seluruh 
pencapaiannya adalah semata-mata hasil usahanya sendiri, terlepas 
dari Allah. Hindarkanlah kedua sisi ekstrim itu. Belajar dan bekerjalah 
bersama dengan Allah. 
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 
(Ams 3:6)



1 Korintus 6:19-20 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu 
adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang 
kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu 
sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

Sebagai umat Kristen, kerap kali kita mendengarkan ayat dalam 
1Korintus 6 : 19 – 20 dikumandangkan terutama dalam acara 
seminar ataupun kotbah mengenai kesehatan. Kita selalu 
diingatkan bahwa penting untuk memperhatikan kebersihan dan 
kesehatan tubuh, karena dengan berbuat demikianlah kita juga 
dapat memuliakan Allah sang pencipta.

Namun, sebagai praktisi kesehatan di bidang gigi dan mulut, tidak 
jarang saya temukan bahwa kurangnya kesadaran pasien untuk 
menjaga kebersihan dan kesehatan salah satu bagian tubuh, yaitu 
rongga mulut. Sayangnya hal ini bukan saja saya temukan di 
kalangan masyarakat luas, tetapi juga pada umat-umat Tuhan 
yang sedianya merawat dan menjaga kebersihan serta kesehatan 
tubuh mereka, termasuk gigi dan mulut.

Banyak pasien yang datang menanyakan apakah sakit gigi itu bisa 
berpengaruh untuk kesehatan jantung, paru- paru, atau organ 
tubuh lainnya. Ada pula yang sampai takut untuk melakukan 
pengobatan gigi, karena takut mempengaruhi syaraf otak atau 
mata. Pertanyaan – pertanyaan seperti ini harus diluruskan, 
bahwa memang ada banyak isu mengatakan kesehatan gigi dan 
mulut berpengaruh negatif pada kesehatan umum.

Namun penjelasannya adalah sebagai berikut, semua masalah kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan 
umum, tergantung pada tingkat keseriusan masalahnya, durasinya, dan banyaknya gigi yang bermasalah. Penyakit dalam 
rongga mulut antara lain penyakit gusi dan jaringan pendukung (gingivitis dan periodontitis) dan lubang gigi (karies). 
Penyebab dasar dari kedua penyakit tersebut adalah faktor buruknya kebersihan dalam mulut, serta faktor pendukungnya 
seperti diet (asupan gizi buruk), merokok, dan kekurangan vitamin. Penyakit gigi dan gusi bisa mengakibatkan stress, 
kecemasan, nyeri serta ketidaknyamanan. Tetapi sayangnya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa efek dari penyakit 
gigi dan gusi hanya sebatas pada gigi dan gusi itu saja. Pemahaman seperti itu terbentuk karena orang cenderung berpikir 
kalau mulut hanyalah bagian kecil tubuh atau bahkan bukan benar-benar bagian tubuh.

Penyakit gigi dan gusi tidak dapat diremehkan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Penyakit – 
penyakit serta kondisi tubuh yang berkaitan dengan kesehatan gigi adalah dapat meningkatkan resiko serangan jantung, 
stroke, memperparah penyakit diabetes, mempengaruhi masa kehamilan dimana bisa melahirkan bayi prematur, serta 
penyakit gastrointestinal (masalah pencernaan). Ulasan berikutnya mengenai hubungan penyakit-penyakit dan kondisi 
tersebut terkait dengan kesehatan gigi dan mulut akan dijelaskan dalam artikel bagian kedua. 

Semoga sebagai umat Tuhan pun kita tetap menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan tubuh kita, yang merupakan 
anugerah terindah dari Allah sang pencipta kita, dan menjadi kemuliaan bagi-Nya.

Jikalau bukan TUHAN yang membangun 
rumah, sia - sia lah usaha orang yang 
membangunnya; jikalau bukan TUHAN yang 
mengawal kota, sia-sialah pengawal 
berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun 
pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh 
malam, dan makan roti yang diperoleh 
dengan susah payah  — sebab Ia 
memberikannya kepada yang dicintai-Nya 
pada waktu tidur. (Maz 127:1, 2).

Jadi bagaimana, kita tidak perlu bekerja lagi? 
Toh Tuhan sudah berjanji untuk memberikan 
rejeki kepada orang yang dicintaiNya, bahkan 
saat dia tertidur. Ya, tertidur..! Dan, bukankah 

kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan? Dengan demikian 
lengkaplah alasan kita untuk bersantai, tanpa perlu bersusah-payah, 
rezeki akan datang dengan sendirinya tanpa perlu bertanggung 
jawab. Demikianlah kira-kira maksud ayat di atas. Benarkah?

Bila dibaca sepintas tanpa memperhatikan ayat-ayat lain di Alkitab, 
kita tiba pada kesimpulan yang keliru, bahwa ayat tersebut 
meniadakan tanggung jawab untuk bekerja dengan rajin. Namun 
ternyata ada ayat-ayat lain yang ‘menentang’ ayat diatas. Salah satu 
contohnya adalah ini, “Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, 
melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring"  — maka 
datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan 
kekurangan seperti orang yang bersenjata.” (Ams 6:10, 11).

Jadi bagaimana?

Yang benar adalah, Allah tidak menyukai pemalas atau orang yang 
tidak bersedia bertanggung jawab untuk dirinya. Pada sisi yang lain, 
Allah juga tidak menyukai orang yang bersikap bahwa seluruh 
pencapaiannya adalah semata-mata hasil usahanya sendiri, terlepas 
dari Allah. Hindarkanlah kedua sisi ekstrim itu. Belajar dan bekerjalah 
bersama dengan Allah. 
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 
(Ams 3:6)
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1 Korintus 6:19-20 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu 
adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang 
kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu 
sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

Sebagai umat Kristen, kerap kali kita mendengarkan ayat dalam 
1Korintus 6 : 19 – 20 dikumandangkan terutama dalam acara 
seminar ataupun kotbah mengenai kesehatan. Kita selalu 
diingatkan bahwa penting untuk memperhatikan kebersihan dan 
kesehatan tubuh, karena dengan berbuat demikianlah kita juga 
dapat memuliakan Allah sang pencipta.

Namun, sebagai praktisi kesehatan di bidang gigi dan mulut, tidak 
jarang saya temukan bahwa kurangnya kesadaran pasien untuk 
menjaga kebersihan dan kesehatan salah satu bagian tubuh, yaitu 
rongga mulut. Sayangnya hal ini bukan saja saya temukan di 
kalangan masyarakat luas, tetapi juga pada umat-umat Tuhan 
yang sedianya merawat dan menjaga kebersihan serta kesehatan 
tubuh mereka, termasuk gigi dan mulut.

Banyak pasien yang datang menanyakan apakah sakit gigi itu bisa 
berpengaruh untuk kesehatan jantung, paru- paru, atau organ 
tubuh lainnya. Ada pula yang sampai takut untuk melakukan 
pengobatan gigi, karena takut mempengaruhi syaraf otak atau 
mata. Pertanyaan – pertanyaan seperti ini harus diluruskan, 
bahwa memang ada banyak isu mengatakan kesehatan gigi dan 
mulut berpengaruh negatif pada kesehatan umum.

Namun penjelasannya adalah sebagai berikut, semua masalah kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan 
umum, tergantung pada tingkat keseriusan masalahnya, durasinya, dan banyaknya gigi yang bermasalah. Penyakit dalam 
rongga mulut antara lain penyakit gusi dan jaringan pendukung (gingivitis dan periodontitis) dan lubang gigi (karies). 
Penyebab dasar dari kedua penyakit tersebut adalah faktor buruknya kebersihan dalam mulut, serta faktor pendukungnya 
seperti diet (asupan gizi buruk), merokok, dan kekurangan vitamin. Penyakit gigi dan gusi bisa mengakibatkan stress, 
kecemasan, nyeri serta ketidaknyamanan. Tetapi sayangnya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa efek dari penyakit 
gigi dan gusi hanya sebatas pada gigi dan gusi itu saja. Pemahaman seperti itu terbentuk karena orang cenderung berpikir 
kalau mulut hanyalah bagian kecil tubuh atau bahkan bukan benar-benar bagian tubuh.

Penyakit gigi dan gusi tidak dapat diremehkan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Penyakit – 
penyakit serta kondisi tubuh yang berkaitan dengan kesehatan gigi adalah dapat meningkatkan resiko serangan jantung, 
stroke, memperparah penyakit diabetes, mempengaruhi masa kehamilan dimana bisa melahirkan bayi prematur, serta 
penyakit gastrointestinal (masalah pencernaan). Ulasan berikutnya mengenai hubungan penyakit-penyakit dan kondisi 
tersebut terkait dengan kesehatan gigi dan mulut akan dijelaskan dalam artikel bagian kedua. 

Semoga sebagai umat Tuhan pun kita tetap menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan tubuh kita, yang merupakan 
anugerah terindah dari Allah sang pencipta kita, dan menjadi kemuliaan bagi-Nya.

KEGIATAN GEREJA

Tidak terasa empat sabat club path�nder telah mengikuti 
lima kelas tanda kepahaman path�nder, yaitu camp craft, 
backpacking, semaphore, tali temali dan api. Master 
Guide (MG) Rocky Gultom bertanggung jawab menjadi 
pengajar kelas camp craft dan yang mengambil kelas ini 
sekitar 5 orang. MG Reginaldi Naibaho bertanggung 
jawab mengajar kelas backpacking dan yang mengambil 
kelas ini sekitar 5 orang. MG Tiara Naibaho bertanggung 
jawab menjadi pengajar kelas semaphore dan yang 
mengambil kelas ini sekitar 4 orang. MG Vinicio Silitonga 
bertanggung jawab menjadi pengajar tali-temali dan 
yang mengambil kelas ini sekitar 15 orang. MG Jordan 
Gultom bertanggung jawab menjadi pengajar kelas api 
dan yang mengambil kelas ini sekitar 5 orang.

Semua yang mengikuti kelas tanda kepahaman begitu 
semangat dan antusias untuk mempelajari tanda 
kepahaman. Tidak hanya anggota club path�nder 
Bendhill yang mengikuti kegiatan ini, terlihat juga 
beberapa tamu memilih kelas yang mereka sukai untuk 
ikut belajar. Hasil dari kegiatan ini akan mendapat tanda 
kepahaman berupa pin tanda kepahaman yang dapat 
dipasang pada selendang path�nder. Mari kita 
sama-sama menantikan hasilnya.

KELAS KEPAHAMAN

Pathfinder Bendungan Hilir

Sharon SagalaPribadi



1 Korintus 6:19-20 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu 
adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang 
kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu 
sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

Sebagai umat Kristen, kerap kali kita mendengarkan ayat dalam 
1Korintus 6 : 19 – 20 dikumandangkan terutama dalam acara 
seminar ataupun kotbah mengenai kesehatan. Kita selalu 
diingatkan bahwa penting untuk memperhatikan kebersihan dan 
kesehatan tubuh, karena dengan berbuat demikianlah kita juga 
dapat memuliakan Allah sang pencipta.

Namun, sebagai praktisi kesehatan di bidang gigi dan mulut, tidak 
jarang saya temukan bahwa kurangnya kesadaran pasien untuk 
menjaga kebersihan dan kesehatan salah satu bagian tubuh, yaitu 
rongga mulut. Sayangnya hal ini bukan saja saya temukan di 
kalangan masyarakat luas, tetapi juga pada umat-umat Tuhan 
yang sedianya merawat dan menjaga kebersihan serta kesehatan 
tubuh mereka, termasuk gigi dan mulut.

Banyak pasien yang datang menanyakan apakah sakit gigi itu bisa 
berpengaruh untuk kesehatan jantung, paru- paru, atau organ 
tubuh lainnya. Ada pula yang sampai takut untuk melakukan 
pengobatan gigi, karena takut mempengaruhi syaraf otak atau 
mata. Pertanyaan – pertanyaan seperti ini harus diluruskan, 
bahwa memang ada banyak isu mengatakan kesehatan gigi dan 
mulut berpengaruh negatif pada kesehatan umum.

Namun penjelasannya adalah sebagai berikut, semua masalah kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan 
umum, tergantung pada tingkat keseriusan masalahnya, durasinya, dan banyaknya gigi yang bermasalah. Penyakit dalam 
rongga mulut antara lain penyakit gusi dan jaringan pendukung (gingivitis dan periodontitis) dan lubang gigi (karies). 
Penyebab dasar dari kedua penyakit tersebut adalah faktor buruknya kebersihan dalam mulut, serta faktor pendukungnya 
seperti diet (asupan gizi buruk), merokok, dan kekurangan vitamin. Penyakit gigi dan gusi bisa mengakibatkan stress, 
kecemasan, nyeri serta ketidaknyamanan. Tetapi sayangnya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa efek dari penyakit 
gigi dan gusi hanya sebatas pada gigi dan gusi itu saja. Pemahaman seperti itu terbentuk karena orang cenderung berpikir 
kalau mulut hanyalah bagian kecil tubuh atau bahkan bukan benar-benar bagian tubuh.

Penyakit gigi dan gusi tidak dapat diremehkan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Penyakit – 
penyakit serta kondisi tubuh yang berkaitan dengan kesehatan gigi adalah dapat meningkatkan resiko serangan jantung, 
stroke, memperparah penyakit diabetes, mempengaruhi masa kehamilan dimana bisa melahirkan bayi prematur, serta 
penyakit gastrointestinal (masalah pencernaan). Ulasan berikutnya mengenai hubungan penyakit-penyakit dan kondisi 
tersebut terkait dengan kesehatan gigi dan mulut akan dijelaskan dalam artikel bagian kedua. 

Semoga sebagai umat Tuhan pun kita tetap menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan tubuh kita, yang merupakan 
anugerah terindah dari Allah sang pencipta kita, dan menjadi kemuliaan bagi-Nya.

FITNAH
DAN

PENCEMARAN
NAMA BAIK

Sebagai Kejahatan Elektronik

Salah satu kemajuan terbesar dunia saat ini adalah 
kemajuan tekonolgi, bagaimana tidak, dengan teknologi 
kita dapat terhubung satu dengan lainnya tanpa harus 
bertatap muka (borderless). Informasi yang kita ingin 
bagikan atau ingin didapat dengan mudah dapat 
dilakukan dalam hitungan detik saja. Hal ini tentu dirasa 
membawa manfaat bagi manusia hampir disegala aspek, 
dikarenakan memberi kontribusi bagi kemajuan, 
kesejahteraan dan peradaban manusia.
Tetapi dewasa ini, teknologi komunikasi dan informasi 
dirasa seperti pedang bermata dua, selain memberi 
manfaat terkadang  membawa manusia dalam 
kejahatan-kejahatan teknologi yang mungkin tidak kita 
rasa, kita juga pernah melakukannya. Contohnya adalah 
menulis umpatan-umpatan status dimedia sosial anda, 
bergosip tentang suatu perbuatan seseorang yang 
kebenarannya sendiri masih diragukan, mencoba untuk 
membuat malu seseorang dengan perkataan dan/atau 
gambar, dll. Tidak jarang, perbuatan-perbuatan itu 
dilakukan dikarenakan beralaskan emosi, amarah, 

perasaan kesal terhadap seseorang, atau mungkin anda 
hanya sekedar ingin bercanda. Tetapi secara hukum 
perbuatan tersebut dilarang dikarenakan termasuk dalam 
kategori kejahatan, yang kemudian apabila dilakukan 
membawa konsekuensi ancaman hukuman badan 
(penjara) jika melakukannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 
Ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 Ayat 3 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik, yaitu :

Pasal 27 Ayat 3

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik

Pasal 45 Ayat 3

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah)

R Soesilo pernah memberikan komentar terkait 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang 
diambil dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dalam bukunya “KUHP Beserta 
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal  hal. 
195”, yaitu :

Oleh : Daniel Sony R. Pardede, S.H.



1 Korintus 6:19-20 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu 
adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang 
kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu 
sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

Sebagai umat Kristen, kerap kali kita mendengarkan ayat dalam 
1Korintus 6 : 19 – 20 dikumandangkan terutama dalam acara 
seminar ataupun kotbah mengenai kesehatan. Kita selalu 
diingatkan bahwa penting untuk memperhatikan kebersihan dan 
kesehatan tubuh, karena dengan berbuat demikianlah kita juga 
dapat memuliakan Allah sang pencipta.

Namun, sebagai praktisi kesehatan di bidang gigi dan mulut, tidak 
jarang saya temukan bahwa kurangnya kesadaran pasien untuk 
menjaga kebersihan dan kesehatan salah satu bagian tubuh, yaitu 
rongga mulut. Sayangnya hal ini bukan saja saya temukan di 
kalangan masyarakat luas, tetapi juga pada umat-umat Tuhan 
yang sedianya merawat dan menjaga kebersihan serta kesehatan 
tubuh mereka, termasuk gigi dan mulut.

Banyak pasien yang datang menanyakan apakah sakit gigi itu bisa 
berpengaruh untuk kesehatan jantung, paru- paru, atau organ 
tubuh lainnya. Ada pula yang sampai takut untuk melakukan 
pengobatan gigi, karena takut mempengaruhi syaraf otak atau 
mata. Pertanyaan – pertanyaan seperti ini harus diluruskan, 
bahwa memang ada banyak isu mengatakan kesehatan gigi dan 
mulut berpengaruh negatif pada kesehatan umum.

Namun penjelasannya adalah sebagai berikut, semua masalah kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan 
umum, tergantung pada tingkat keseriusan masalahnya, durasinya, dan banyaknya gigi yang bermasalah. Penyakit dalam 
rongga mulut antara lain penyakit gusi dan jaringan pendukung (gingivitis dan periodontitis) dan lubang gigi (karies). 
Penyebab dasar dari kedua penyakit tersebut adalah faktor buruknya kebersihan dalam mulut, serta faktor pendukungnya 
seperti diet (asupan gizi buruk), merokok, dan kekurangan vitamin. Penyakit gigi dan gusi bisa mengakibatkan stress, 
kecemasan, nyeri serta ketidaknyamanan. Tetapi sayangnya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa efek dari penyakit 
gigi dan gusi hanya sebatas pada gigi dan gusi itu saja. Pemahaman seperti itu terbentuk karena orang cenderung berpikir 
kalau mulut hanyalah bagian kecil tubuh atau bahkan bukan benar-benar bagian tubuh.

Penyakit gigi dan gusi tidak dapat diremehkan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Penyakit – 
penyakit serta kondisi tubuh yang berkaitan dengan kesehatan gigi adalah dapat meningkatkan resiko serangan jantung, 
stroke, memperparah penyakit diabetes, mempengaruhi masa kehamilan dimana bisa melahirkan bayi prematur, serta 
penyakit gastrointestinal (masalah pencernaan). Ulasan berikutnya mengenai hubungan penyakit-penyakit dan kondisi 
tersebut terkait dengan kesehatan gigi dan mulut akan dijelaskan dalam artikel bagian kedua. 

Semoga sebagai umat Tuhan pun kita tetap menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan tubuh kita, yang merupakan 
anugerah terindah dari Allah sang pencipta kita, dan menjadi kemuliaan bagi-Nya.

Salah satu kemajuan terbesar dunia saat ini adalah 
kemajuan tekonolgi, bagaimana tidak, dengan teknologi 
kita dapat terhubung satu dengan lainnya tanpa harus 
bertatap muka (borderless). Informasi yang kita ingin 
bagikan atau ingin didapat dengan mudah dapat 
dilakukan dalam hitungan detik saja. Hal ini tentu dirasa 
membawa manfaat bagi manusia hampir disegala aspek, 
dikarenakan memberi kontribusi bagi kemajuan, 
kesejahteraan dan peradaban manusia.
Tetapi dewasa ini, teknologi komunikasi dan informasi 
dirasa seperti pedang bermata dua, selain memberi 
manfaat terkadang  membawa manusia dalam 
kejahatan-kejahatan teknologi yang mungkin tidak kita 
rasa, kita juga pernah melakukannya. Contohnya adalah 
menulis umpatan-umpatan status dimedia sosial anda, 
bergosip tentang suatu perbuatan seseorang yang 
kebenarannya sendiri masih diragukan, mencoba untuk 
membuat malu seseorang dengan perkataan dan/atau 
gambar, dll. Tidak jarang, perbuatan-perbuatan itu 
dilakukan dikarenakan beralaskan emosi, amarah, 

perasaan kesal terhadap seseorang, atau mungkin anda 
hanya sekedar ingin bercanda. Tetapi secara hukum 
perbuatan tersebut dilarang dikarenakan termasuk dalam 
kategori kejahatan, yang kemudian apabila dilakukan 
membawa konsekuensi ancaman hukuman badan 
(penjara) jika melakukannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 
Ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 Ayat 3 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik, yaitu :

Pasal 27 Ayat 3

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik

Pasal 45 Ayat 3

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah)

R Soesilo pernah memberikan komentar terkait 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang 
diambil dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dalam bukunya “KUHP Beserta 
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal  hal. 
195”, yaitu :

1. “Menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik
     seseorang”……

2. Penghinaan ada 6 macam ialah : Menista (smaad),
menista dengan surat (smaadchrift), memftinah (laster),
penghinaan ringan (eenvoudige belediging), mengadu
secara nenfutbag (lasterlijke aanklacht), tuduhan secara

    mem�tnah (lasterlijke verdachtmaking)…….

3. Supaya dapat dihukum menurut ini (menista), maka
penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh
seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu
dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang
banyak)

4 ….
5…..

Sebagai kesimpulan, marilah kita tetap menjaga perilaku 
dan perbuatan kita khususnya dalam lingkup media sosial 
(elektronik). Dikarenakan apabila ucapan-ucapan serta 
komentar-komentar yang kita berikan membuat rusak 
nama baik seseorang, sehingga orang tersebut terserang 
kehormatannya,  maka perbuatan kita dapat disebut 
sebagai kejahatan pencemaran nama baik dan/atau �tnah 
yang perbuatannya diancam dengan Pidana Penjara 
maksimal 4 (empat) tahun dan/atau dendan paling banyak 
Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Oleh 
karenanya baiklah segala ucapan baik secara langsung 
maupun melalui media sosial (elektronik), mencerminkan 
keramahan dan sikap lemah lembut kepada sesama.

Ayat Alkitab Titus 3 Ayat 1 dan 2 :

“Ingkatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada 
pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan 
siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang 
baik.Janganlah mereka memfitnah, janganlah 
mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu 
rmaah dan bersikap lembut terhadap semua orang”

Daniel PardedeNevins G. Manafe



1 Korintus 6:19-20 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu 
adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang 
kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu 
sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

Sebagai umat Kristen, kerap kali kita mendengarkan ayat dalam 
1Korintus 6 : 19 – 20 dikumandangkan terutama dalam acara 
seminar ataupun kotbah mengenai kesehatan. Kita selalu 
diingatkan bahwa penting untuk memperhatikan kebersihan dan 
kesehatan tubuh, karena dengan berbuat demikianlah kita juga 
dapat memuliakan Allah sang pencipta.

Namun, sebagai praktisi kesehatan di bidang gigi dan mulut, tidak 
jarang saya temukan bahwa kurangnya kesadaran pasien untuk 
menjaga kebersihan dan kesehatan salah satu bagian tubuh, yaitu 
rongga mulut. Sayangnya hal ini bukan saja saya temukan di 
kalangan masyarakat luas, tetapi juga pada umat-umat Tuhan 
yang sedianya merawat dan menjaga kebersihan serta kesehatan 
tubuh mereka, termasuk gigi dan mulut.

Banyak pasien yang datang menanyakan apakah sakit gigi itu bisa 
berpengaruh untuk kesehatan jantung, paru- paru, atau organ 
tubuh lainnya. Ada pula yang sampai takut untuk melakukan 
pengobatan gigi, karena takut mempengaruhi syaraf otak atau 
mata. Pertanyaan – pertanyaan seperti ini harus diluruskan, 
bahwa memang ada banyak isu mengatakan kesehatan gigi dan 
mulut berpengaruh negatif pada kesehatan umum.

Namun penjelasannya adalah sebagai berikut, semua masalah kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan 
umum, tergantung pada tingkat keseriusan masalahnya, durasinya, dan banyaknya gigi yang bermasalah. Penyakit dalam 
rongga mulut antara lain penyakit gusi dan jaringan pendukung (gingivitis dan periodontitis) dan lubang gigi (karies). 
Penyebab dasar dari kedua penyakit tersebut adalah faktor buruknya kebersihan dalam mulut, serta faktor pendukungnya 
seperti diet (asupan gizi buruk), merokok, dan kekurangan vitamin. Penyakit gigi dan gusi bisa mengakibatkan stress, 
kecemasan, nyeri serta ketidaknyamanan. Tetapi sayangnya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa efek dari penyakit 
gigi dan gusi hanya sebatas pada gigi dan gusi itu saja. Pemahaman seperti itu terbentuk karena orang cenderung berpikir 
kalau mulut hanyalah bagian kecil tubuh atau bahkan bukan benar-benar bagian tubuh.

Penyakit gigi dan gusi tidak dapat diremehkan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Penyakit – 
penyakit serta kondisi tubuh yang berkaitan dengan kesehatan gigi adalah dapat meningkatkan resiko serangan jantung, 
stroke, memperparah penyakit diabetes, mempengaruhi masa kehamilan dimana bisa melahirkan bayi prematur, serta 
penyakit gastrointestinal (masalah pencernaan). Ulasan berikutnya mengenai hubungan penyakit-penyakit dan kondisi 
tersebut terkait dengan kesehatan gigi dan mulut akan dijelaskan dalam artikel bagian kedua. 

Semoga sebagai umat Tuhan pun kita tetap menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan tubuh kita, yang merupakan 
anugerah terindah dari Allah sang pencipta kita, dan menjadi kemuliaan bagi-Nya.

KEGIATAN GEREJA

Acara Memasak
oleh 

Dept. Rumah Tangga
Beberapa waktu yang lalu pada hari Minggu 
tanggal 26 Februari 2017, para ibu dari GMAHK 
Bendungan Hilir mengikuti acara memasak 
bersama di gereja GMAHK Bendungan Hilir. 

Acara ini cukup menarik dimana para ibu 
bersama-sama mempelajari bagaimana cara 
membuat Bakpau yang lezat dengan berbagai 
macam isi bakpau. 

Widi TabitaPribadi



1 Korintus 6:19-20 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu 
adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang 
kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu 
sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

Sebagai umat Kristen, kerap kali kita mendengarkan ayat dalam 
1Korintus 6 : 19 – 20 dikumandangkan terutama dalam acara 
seminar ataupun kotbah mengenai kesehatan. Kita selalu 
diingatkan bahwa penting untuk memperhatikan kebersihan dan 
kesehatan tubuh, karena dengan berbuat demikianlah kita juga 
dapat memuliakan Allah sang pencipta.

Namun, sebagai praktisi kesehatan di bidang gigi dan mulut, tidak 
jarang saya temukan bahwa kurangnya kesadaran pasien untuk 
menjaga kebersihan dan kesehatan salah satu bagian tubuh, yaitu 
rongga mulut. Sayangnya hal ini bukan saja saya temukan di 
kalangan masyarakat luas, tetapi juga pada umat-umat Tuhan 
yang sedianya merawat dan menjaga kebersihan serta kesehatan 
tubuh mereka, termasuk gigi dan mulut.

Banyak pasien yang datang menanyakan apakah sakit gigi itu bisa 
berpengaruh untuk kesehatan jantung, paru- paru, atau organ 
tubuh lainnya. Ada pula yang sampai takut untuk melakukan 
pengobatan gigi, karena takut mempengaruhi syaraf otak atau 
mata. Pertanyaan – pertanyaan seperti ini harus diluruskan, 
bahwa memang ada banyak isu mengatakan kesehatan gigi dan 
mulut berpengaruh negatif pada kesehatan umum.

Namun penjelasannya adalah sebagai berikut, semua masalah kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan 
umum, tergantung pada tingkat keseriusan masalahnya, durasinya, dan banyaknya gigi yang bermasalah. Penyakit dalam 
rongga mulut antara lain penyakit gusi dan jaringan pendukung (gingivitis dan periodontitis) dan lubang gigi (karies). 
Penyebab dasar dari kedua penyakit tersebut adalah faktor buruknya kebersihan dalam mulut, serta faktor pendukungnya 
seperti diet (asupan gizi buruk), merokok, dan kekurangan vitamin. Penyakit gigi dan gusi bisa mengakibatkan stress, 
kecemasan, nyeri serta ketidaknyamanan. Tetapi sayangnya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa efek dari penyakit 
gigi dan gusi hanya sebatas pada gigi dan gusi itu saja. Pemahaman seperti itu terbentuk karena orang cenderung berpikir 
kalau mulut hanyalah bagian kecil tubuh atau bahkan bukan benar-benar bagian tubuh.

Penyakit gigi dan gusi tidak dapat diremehkan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Penyakit – 
penyakit serta kondisi tubuh yang berkaitan dengan kesehatan gigi adalah dapat meningkatkan resiko serangan jantung, 
stroke, memperparah penyakit diabetes, mempengaruhi masa kehamilan dimana bisa melahirkan bayi prematur, serta 
penyakit gastrointestinal (masalah pencernaan). Ulasan berikutnya mengenai hubungan penyakit-penyakit dan kondisi 
tersebut terkait dengan kesehatan gigi dan mulut akan dijelaskan dalam artikel bagian kedua. 

Semoga sebagai umat Tuhan pun kita tetap menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan tubuh kita, yang merupakan 
anugerah terindah dari Allah sang pencipta kita, dan menjadi kemuliaan bagi-Nya.

RUMAH TANGGA

Pertama aku kira aku akan mengajari anakku tentang Tuhan, namun yg terjadi justru melalui dia aku banyak belajar tentang 
Tuhan yang Maha Pengasih.

Saat anakku minum susu kedelai buatanku dari botol susu, aku memperhatikan dia dengan semangat menyedot. Namun 
sepertinya susu tidak mengalir karena salurannya mampet.  Aku perlahan mencabut botol tersebut dari mulutnya, diiringi 
suara tangisan protes darinya. Dia menangis sepanjang aku melancarkan saluran botol tersebut. Lalu kembali terdiam dengan 
tenang ketika aku memasukkan kembali ujung botol susu kedalam mulutnya dan yang kini telah mengalirkan susu dengan 
lancar. 

Tuhan memperhatikan umatnya lebih dari aku memperhatikan anakku. Ketika kita merasa semuanya sudah berjalan dengan 
baik dan kita merasa nyaman, lalu tiba-tiba kenyamanan tersebut diijinkan Tuhan untuk diambil dari kita, jangan panik 
dan menangis.  Yang Maha Esa lagi Maha Pengasih dan Penyayang justru sedang melancarkan dan pada saatnya akan 
memberikan yg lebih baik dari yang ada pada kita sebelumnya.  (Aku berpikir untuk mengajarkan anakku tentang Tuhan, 
namun ternyata lewat anak ini aku justru malah belajar lebih banyak tentang Sang Pencipta.)

Matius 21:16 lalu mereka berkata kepada-Nya: "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada 
mereka: "Aku dengar; belum pernahkah kamu baca: Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Engkau telah 
menyediakan puji-pujian?"

NinettaAJARI

Daddy
tentang Tuhan

Nevins G. ManafeNevins G. Manafe




