PROGRAM No. 544
Vertigo / Jalan ke Surga
Sobat wanita yang berbahagia, di manapun anda berada. Senang sekali saya, Susi, menjumpai anda lagi
hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini
kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada anda, dan kali ini mengenai
“Vertigo” bersama Dokter Megawati. Dan setelah itu, Ibu Wihani akan hadir dan memberi siraman
rohani untuk anda dengan topik “Jalan Ke Surga”. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat anda.
Selamat mengikuti!
Vertigo
Saudara, penyakit vertigo yang dulunya tidak banyak dikenal orang artinya tidak begitu populer. Tetapi
kini banyak orang menderita penyakit ini. Ada banyak perempuan sering mengalami penyakit vertigo
dan tentu saja aktivitasnya terganggu bila vertigo datang menyerang. Apa sebenarnya penyakit vertigo,
berbahayakah penyakit ini dan bagaimana mengatasinya? Ada baiknya bila kita memiliki wawasan
mengenai penyakit Vertigo ini dan saya sengaja mengundang dr. Megawati untuk berbincang bincang
mengenai vertigo. Dan dr. Megawati sudah ada di samping saya
Dok, apa kabar?
1. Dok kata vertigo sepertinya kata asing ya, apa artinya dan penyakit vertigo itu apa?
2. Apa penyebabnya?
3. siapa yang paling mudah terserang penyakit ini?
4. Dok gejala vertigo ini apa?
5. Dok, bagaimana mengatasinya?
6. vertigo bisa kambuh lagi?
7. Bagaimana orang bisa mencegah penyakit vertigo ini?

Baik dok terima kasih atas penjelasan dokter dan berharap dokter mau hadir lagi pada acara ini terima
kasih dan sampai jumpa
Sobat, semoga perbincangan mengenai ”Vertigo” tadi bermanfaat bagi anda dan keluarga. Tetaplah
bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi ibu Wihani akan memberikan siraman rohani untuk
anda.
Sahabat Wanita Berpengharapan, kembali saya Wihani, menjumpai anda dalam kesempatan yang indah
ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang “Vertigo” yang dibawakan
oleh Ibu Susi dan Dokter Megawati tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun
membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini saya akan membagikan renungan buat kita semua, dengan
topik “Jalan Ke Surga”.
Sahabat, kita sering menemukan seorang anak kecil kira-kira umur tiga sampai lima tahun yang
menangis di sebuah supermaket mencari orang tuanya. Anak balita bisa terpisah dari ibunya atau dari
orang tuanya bila sedang belanja di mall. Dan anak –anak balita itu hanya bisa menangis karena mereka
tidak tahu harus ke mana bila mereka terpisah dari ibunya. Mereka belum bisa membaca, belum bisa
bicara dengan lancar maka mereka hanya bisa menangis dan orang dewasa akan tahu bila ada anak
mengangis sendirian di mall atau supermarket pasti mereka terpisah dari orang tuanya dan mulai
menolongnya. Beda sekali dengan orang dewasa bila ia tidak tahu jalan atau tersesat ia bisa mencari
informasi, ia bisa membaca petunjuk, ia bisa telepon dan sebagainya. Sahabat, ketika kita ingin pergi ke
satu tempat tetapi kita tidak tahu jalan mana yang harus kita lewati pasti kita akan melihat peta atau
mencari tahu dari orang yang tahu tempat itu. Tanpa informasi atau pentunjuk kita pasti akan tersesat
dan tidak sampai ke tempat tujuan. Sekarang ini ada banyak petunjuk yang dituliskan dipinggir jalan
mengenai arah jalan. Dengan petunjuk itu diharapkan orang tidak akan tersesat dan bisa sampai di
tempat yang dituju dengan selamat. Atau kita bisa langsung bertanya kepada siapa saja yang kita temui
di jalan. Bisa juga kita mendapatkan informasi dari petugas lalu lintas yang sedang berjaga di jalan. Bagi
yang memiliki HP bisa langsung telepon teman atau membuka internet dan mencari tempat yang ingin
ditujunya di goegle. Pokoknya bagi orang dewasa akan mudah mencari petunjuk dan arah jalan, bila ia
belum tahu jalan mana yang harus ditempuhnya.
Sahabatku, pernahkah kita bertanya tentang surga? Apakah kita tahu di mana surga itu dan bagaimana
caranya kita bisa menuju ke sana? Jalan mana yang harus kita tempuh bila kita ingin ke surga atau
nirwana. Ada banyak macam cara dilakukan orang untuk mencari jalan ke surga. Ada yang berdoa siang

dan malam dengan harapan kelak ia akan masuk surga setelah meninggal, ada yang berpuasa, ada yang
bersemedi, ada yang pergi ke tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai satu syarat masuk surga.
Ada seribu satu macam cara dilakukan orang di dunia ini untuk mencapai surga. Setiap orang memang
ingin masuk surga dan setiap orang bebas mencari jalannya sendiri-sendiri. Tetapi belum tentu jalan
yang ditempuhnya memang benar-benar menuju surga. Tuhan Yesus mengatakan hanya ada satu jalan
ke surga. Jalan manakah itu?
Sahabatku dalam Injil Yohanes pasal 14 diceritakan bahwa pada satu hari Tuhan Yesus menasehati
murid-murid-Nya agar mereka tidak gelisah hatinya melainkan percaya kepada Allah dan kepada-Nya
juga. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata:
Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu.
Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan
telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku,
supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan ke mana Aku pergi, kamu tahu jalan ke
situ."
Setelah Tuhan Yesus mengatakan itu, salah satu murid-Nya yang bernama Thomas bertanya kepadaNya: Tuhan kami tidak tahu ke mana Engkau pergi; jadi bagaimana kami tahu jalan kesitu?” Lalu Tuhan
Yesus menjawab: “Akulah jalan dan kebenarn dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada
Bapa kalau tidak melalui Aku.”
Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, jelaslah sekarang bahwa jalan ke surga itu hanya satu, yaitu Tuhan
Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah jalan ke surga. Kita sekarang tidak perlu bingung dan bertanya-tanya
jalan mana yang harus kita tempuh untuk menuju surga. Pertanyaannya mengapa Yesus? Siapa Yesus
sehingga bisa menjadi jalan kita menuju surga? Sahabatku, pasti anda sudah tahu siapa Yesus. Dia
adalah Anak Allah yang turun ke bumi untuk menebus umat manusia yang berdosa. Semua manusia
adalah manusia berdosa. Dan manusia berdosa tidak layak berada di surga karena surga adalah tempat
yang kudus dan suci. Manusia berdosa harus menerima hukuman dan hukmananya ialah maut atau mati
kekal. Tetapi Allah tidak menghendaki manusia dihukum karena Allah sangat mengasihi manusia. Firman
Tuhan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 mengatakan: Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah mengutus Yesus lahir di dunia dan mati di kayu salib
kemudian pada hari ketiga Ia bangkit dan naik ke surga untuk membebaskan manusia dari hukuman
dosa. Yesus sekarang tidak ada lagi di dunia, tetapi setiap orang yang percaya kepada-Nya dijamin
memiliki hidup kekal artinya ia akan berada di surga kelak. Yesus akan datang kembali ke dunia ini
sebagai raja dan membawa kita semua yang percaya kepada-Nya ke surga. Bila kita percaya kepada
Tuhan Yesus , anak tunggal Allah maka kita tidak lagi mencari-cari jalan menuju surga kelak.
Sahabatku yang berbahagia, saya berharap anda percaya kepada Yesus agar anda berada di surga kelak.
Tuhan Allah telah mengorbankan anak tunggal-Nya yaitu Yesus untuk menebus anda dari hukuman
dosa. Tuhan Allah telah mengorbankan anak-Nya yang dikasihi yaitu Yesus untuk mengampuni dosa
anda agar anda menjadi orang yang bersih dan suci dan layak masuk surga. Tidak ada jalan lain menuju
surga kecuali dengan percaya kepada Yesus Kristus Anak Allah. Puji Tuhan bila anda sudah percaya
kepada Yesus dan yakin anda akan masuk surga. Bila anda belum percaya, Tuhan Allah masih ingin
memberi kesempatan kepada anda, dan kesempatan itu saat ini. Datanglah kepada Yesus dan nyatakan
bahwa anda percaya kepada Dia dan ikutilah semua perintah-Nya agar hidup anda berada di jalan yang
benar karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya akan membacakan kembali firman
Tuhan untuk anda hari ini dari Injil Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan: “Karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” Tuhan memberkati kita selalu.

