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Hantono Tandikin
Diálogo Com Um Professor de Odontologia da Indonésia

D

r. Hmllono Tandikin é denti sta e
catedráti co na North SumaLra
UnivcrsilY, na Indonésia. Durante os
últimos 26 anos, ele trabalhou como
professor na Faculdade de CkJontologia

P

ode lIosdi:l..eI·, Dr. Tandikin, como
foi «uc se uniu à igreja Adventista

do Sélimo Dia?
Do lado de minha mãe, eu sou um
advclltista de terccira geração. Meu pai
só foi b.1ti zado n<J Igreja Adventista
quando me tome i adutto. Mas. innuenciado por minha mãe, rui batizado
durante o meu prime iro ano na escola de
odontologia.
O senhor rormou-se na Caj:lh
Muda Universily, uma das mais
prestigiltdlls universidades públicas.
O que tencionava fazer d epois de se
formar?
Quando term inei a esco la
secundária, linha um grande desejo de
continuar meus estudos no Indonesia
Union Collegc, a 11m de preparar-me
pam servir ao Senhor tempo integral.
Inrelizmente, meus pais não apoiaram
esse plano, por isso cursei odontologia
Assim, logo depois de minha rormatura.
meu plano foi de servir ao Senhor e à

humanidade trabalhando como denlista,
c foi o que 1i7. na Medan Advemist
DenlaJ Clinie em 1964.
Como fo i que entrou em conlalo
com a Slate Univers ify of North

Sum9trn?
Fui convidadocm I96S paraensinar

"

DurmllC os úllimos vinte ,1II0S, o
Dr. Tandikin tem c~ l ad() mivam cnte
en vo lvido com nossa ju ventude,
organiz.mJod ubcsdc Dcsbra "adores,
eapuiandoa Associaçãodos Estud..1.lltcS

da universidade, que COlHa com mais de
10.000 cslud.ullCS. Elc também ocupou

de M cdkina c OdonlOlogia. M esmo

posições llClnl in istrJLi valO COl110 assistente

ele também ocupa C<lfgos na igrej a

do deão díl cswla de Odontologia.
prcsidcllIc do Dcpanmncnlo de Saúde
Públ ica, c é presen temente um dos
membros da Com issllo do Dese n-

como ancião da igreja local, membro
da Comiss.'lo Executi va das Mis.'>ÕeS, e
úiretor tio Departalllento de Saúde e
Temperança da Associaç:k> Surnatra

volvimento do Currículo Uni vcrsiLár io.

Norte e da União Oeste Indonesiana.

me io ex pediente na Escola de
Odontologia da Uni versidade. Constatando ser um grande pri vil ég io
testemunhar do Se nhor numa uni versidade uo govcruo, decidi tomar-me
professor ue tempo integral a I)ilnir de

1968.
Tem o S(! nhor a lgum problema
com a observ:i ncia do Sli bado 110r
Irabl.llh:lr nUIII:! uni ve r s id ade do
governo (Iue funci o ua 6 dia s por
sem:lIla?
N1\o cre io (Iue te nha ne nh um

problema. Lembro-me que quando era
cstudaJUc, tive algumas vCl.csque fazef
escolhas difkcis quando confrontado
com curso!> e exames que caiam aos
sábados. Mas graças a Deus, fui capaz
de arranjar uma sO tIl Ç1\O junto aos
professores. E agora, como empregadO
do govemo, mosLrCi dilf<UllenlC desde o
prime irod ia minha ident idadecolllo um
Adventist.a do Séti mo Dia. Na maioria
das vezes. a uui versidade tem coope rado
e ,Ité meSlllo arranjado meu horáJio de
<lulas ou re uniões. para que cu con linue
a contribuir para o bem da uni versidade
sem ler que Imbalhar aos sábados.
Como 11111 ad\'cntisla qlle Imhalh a num:l uni versidade pública,
qual é o ti po de innuê nci:1 (I ue a se·
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sendo um profcssord c tem po integral,

nhor exC!rce?
C rei o qu e

se

os

obrei r os

denomin ac ionais e lideres le igos
trabathassemjuntos, muito IlOderia ser
feito. Além de poder 1c..,tclIlllllhar cm
fav or do Senhor por n110 I):ltticipar em

nenhuma das runções da uni versidade
aos sábados, muitas velCSlIlcuscolegas
pergun lam ' lTl c sobre as cre nças
acIventiS(aS. Aléo rcito«la universidade
já interrogou-me sobre a posição da
igreja nOll lle respcitaaestarpresenlcàs
aulas. aos cursos de laboratório, e oos
exames duraJlle o stib:ldo. A fonnat ura
sempre telll lugar aos sl\bados. Ma.<;, o
reitor disse·me rece ntemente que de
agora em dianle haverá ullla cerimônia
espcda l de fonnatura às quartas-fe iras,
para que os estudantes ad\'ellti stas
tellhmu também a oportunidade de
part icipar. Muitas ve ....es ti ve mos
opoftUll idade de tornar IlOSStl igrej a mais
conhecidll (Iuando convidamos pro·

fessorcs da Universid..1dc deLom:l Linda
para dar l:ursosde pós-graduação. Como
resultado desse contato com a igreja, a
universidade tem enviado 1I Igun5 de
seus professores para cursos de pós·

graduaçoo em Loma Linda.
Podemoo nós estnr seguros de
que nossos estudnllles no futuro não

tc riio problemas com O sáb.ldo na
North Sumatra Univer.;ily?
Não. Entretanto, O Esplri to de
Prufeeia di z que nao devemos nos
preocupar com o futu ro, a Illenos quc oos
c.~qtJeça m os da maneira corno Deus nos
CHlldul.iU no passado. Nos líllilll OS 26
:mos, mai s de 60 dentistas e nlédicos
ad venti sta s se formaram aqui se m
precisar assistir a aulas ou razer exames
aos sábados. O Senhor vai certamente
(on tinuar a abençoar nossos jovens que
Ule são fiéis.
C omo um dos fund l1dores da
Associação dos Méd icos e OClllisf:l';,
contc-nos a históri:1 c os bencrícios
tlcs.'il1 associação.
A Associação dos Méd ic.:os c
De llti stas foi criada pe lo Dr. Elisha
Li widjaja(LieSek Hong)quceraodin.::tor
do Dcp.:u1amentode Saúdce Tellllx:r.ulÇ<1
da Wcs l Indonesia Union Mi ssioll, e
presidentedo Medan Adventista ['Iospital
naquele tempo. Em 197 1. in iciamos
Juntos essa associação com o objet ivo de
promover a união ent.re os estudantes de
Illed icina e odon lologia, pal'a que elessc
aj udassem mutu31nenTe (IU íUldo en contrasse m prob le mas re lat ivos à
observáncia do sábado, e também para
instilar neles o espírito missionário.
Estamos mui conterues porque ;:Itra\'és
dessa associação muitos estudantes
podcm se conrrntem izar e Of(lr jUlllOs,
Imito em l!lomentos de difi culdades COlll0
em momentos de alegri a. Ta mM Ill
organi1.,amos m uilas atividades - planos
de Como Deixar de Fumar em Cinco
Dias, conferências sobre a s..1úde - para
servir li comunidade tanto dentro como
fora da igreja
Encorajamos os estudan tes ma is
ava nçados a aj ud ar os nOV:lWS,
cspedaJlllente nocomeço do ;Ino escolar,
quando tutOfes especiais s.'io designados
para aj udar os estudantes que acabaram
de concluir o segundo gmu, e est1l.o
int eressados em se preparar para
vcsti bularesem medicina e odontologia.
~ evidente o sucesso da associaç.'io cm
insular o espíri to missionário entre seus
membros. Muitos delesest1ioalUaLntcnte
servindoaoSenhoreà humanidade como
médicos ou dentistas, em hospitais e
cHnicas adventistas através de lodo o
pil fs. Elcs tam bém servem corno diretorcs

dodepartarnento de saúdce temperança
ao nfvel das associaçOcs loc.1.is, e até ao
n!vel da Di visão.
Admira mos SUA S lIti vidad es
como organi1,ndord e C lubes de l)esbra vlldores, 110de 1105 dizer por (Iue
iniciou esses clubes?
Eu rui escoleiro ror muitos aI1OS, c
sempre gOSlei das boas coisa~ que o
programa dos escoteiros nos ensinou,
t311l0 a mim como a meus amigos. Meu
dCl>Cjo de iniciar um programa simi lar
na igreja local se matelializou em 1977,
e o programa se espalhou pelo reslO do
p,ús.
Os Clubes de I)esbfltv;ldores são
um a parte mu ito import an te do
progr.unaeducacional dit igreja, porque
dá a oj)Ortunid..de par.. tirar as crianças
da sala de classe e levá-Ias à Natureza
e às aventuras no campo. Eles descnvolvem qualidades de lider:lllçil e
disciplina própria, levando :1criança a
fazeroqueéccrlo, 0 0 ICmpoccl10 e da
maneira cena.
As crianças aprende Ill mcl hllr IX: lo
excmplo do que por preceitos. Toda iI
fil osofia dos Desil rava dores é
construída sobre esse fund amenl0.
Nossos jovens precis.alll S<lbcr que a
igreja se interessa neles. e que elcs estão seguros dentro da igrej a. Os
adolescentes preeis.1.1ll ser guiados,
paiidos e moldados a fim de se tomarem
homens e mulheres (Iue serão capalCs
de estar de pé no dia d1. prov:tç.ao. Eles
precisam de lideres que, alravés do
poder de Jesus Cristo, os ajudarão a
moldar O caráter.
Dr, T andikill, como membro
leigo, quão (reclüentemc nle o senhor
pregn, e qual é o seu tópico f:lVodl o?
Prego (re(IÜCmement e. Há 20
igrejas na cidade de Medan, e muitas
delas me convidam para pregw' pelo
menos wna vez por IJimestfe. Muitas
igrejas cm ou tros distriln tambéUl me
convidam. Meu tÓpico prcd ileto é a
saúde e a temperança. Creio que como
filhos de Deus lemos qne ter sa úde
física, menlal e espiritual. O estilo de
vida adventista - alegre, 5.'\0 e sanlo
- preeisa ser promovido mais e mais
como testemunho vivo lanto entre o
[>Ovo de Deus como no mundo. Creio
que o aliviar dos sofrimentos rfsicos
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das pessoas nos dá a oportunidade de
mi nistrarem favor de suas necessidades
espirituais. O método de curar usado
por Jesus abri rá as portas para a entrada
da verdade presente.
O senhnr leva uma vida muito
ocupndu, Como conseguc equilibrar
S OIl vidn Ilrofiss iollu l com s uas
atividades mi igreja?
Tmbalho 5 dias por semana para a
univers idade, geralmente de manhã e à
tarde. Ten ho uma clfllica privada
funcionando 5 dias por scmana durante
as noites. Tenho minha meditação cada
dia de manhã e à larde. O sábado é
totalmente consagrado :10 Senhor, às
mi nhas devoçôcs pessoais, ao cnsinoda
cSc:ola sab.:1tina, e à prcgaçtlo. Sempre
dedico meus sábados à tarde IXlra os
jovcns, e os domingos de manhâ para as
ativ idades dos Dcsbm vadorcs. Programamos :lcampamentos de Desbravadores CO II10 também reu niões
especiais para os membros da Associação dos Estudantes de Medicina e de
Odonlo log ia. Tento gua rd ar mel!
programa o mais etluilil>r:ldo posslvel.
Entretanto, consideroum pri vilégio fazer
alguma coisa para meu parse para minha
igreja, IXldenOo assill l glorific.1.r a Deus
edar minha contribuiçãO à human idade.
Qua l seri.1 ocollselho q ue osenhor
gost.aria de dar aos estu<luntcs: ad vent istas que freqüent:ml colégios
nüo-ad \'entistas'!
GaSle tempo com Deus cada dia, e
serao fortalecidos dia a di a. Nl10 se
isolem da comunidade dos cren tes.
Afi liem-se às associações de cslUdantes
e participem de suas ati vidadcs. Sejam
amigose criem um bom relacionamento
com seus proressores, porque mui tos
problemas relacionados com o s.'\bado
podem ser resolvidos com laços de
ami7...1c!c. Se enfrent.1rcm dificuldades,
sejam persistentes. O Senhor vai abrir
as panas para vocês no tempo que Ele
delenninar.

J on:lthall Kunt.'lraf
JOfla/han KlUltaraf (Ed.D.,
Andrews UlIiversüy), é o Diretor do
Deparramel/IO di' JOVt'l1S tia Divisilo do
Ex/remo Oriente, e o represerUanle
regional de Di:ilogo.
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