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 Tak terasa Tuhan sudah memimpin kita 
melewati tahun baru lagi, yaitu tahun 2023. GBIA 
GRAPHE pun bersyukur atas pimpinan Tuhan 
selama tahun 2022. Memasuki tahun baru, tentu 
saja GBIA GRAPHE dan GITS merencanakan 
banyak program yang akan dijalankan. Salah 
satu acara besar yang akan dilaksanakan tahun 
ini adalah Kongres Fundamentalis XX yang 
diadakan tanggal 6-10 Maret 2023, mengundang 
kurang lebih 80 penginjil yang berada di seluruh 
Nusantara. Acara akan dilangsungkan untuk me-
nyemangati mereka dalam menginjil, mendisku-
sikan beberapa persoalan tiap-tiap daerah dan te-
mu kangen semua Hamba Tuhan se-Indonesia.
 Selain itu, acara yang penting lainnya adalah 
block class 1 minggu yang bisa anda ikuti secara 
gratis, diadakan tanggal 24-28 April 2023. Block 
class ini sangat penting agar anda menjadi orang 
Kristen yang berpengertian dan cerdas. 
Luangkan waktu anda dan dapatkan berkat 
rohani yang luar biasa.
 Program-program lainnya tertera di halaman 
5, tandai kalender anda untuk mengikuti acara-
acara yang GRAPHE laksanakan. Bagi yang 
mau mendapatkan info lebih lengkap mengenai 
acara-acara tersebut dapat menghubungi 
Ibu Yuliana 0897-972-8557 atau 
Ibu Lina 0813-1586-3518. 

 Kita semua tahu bahwa ada banyak denominasi Kristen dan banyak gereja didirikan di muka 
bumi. Keadaan demikian terkesan seolah-olah kekristenan tidak bisa bersatu hati, misalnya hanya 
satu denominasi saja. Pedang Roh Edisi-114 ini memilih tema BERSATU HATI dan BERSEMANGAT, 
dengan maksud menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki persatuan, tetapi persatuan yang seperti 
apakah yang diinginkan Tuhan? 

Persatuan Yang Tidak Diinginkan Tuhan
 Tuhan tidak menginginkan persatuan kesombongan yang sifatnya menentang Tuhan seperti 
yang pernah terjadi di zaman Nimrod (Kej.11). Persatuan zaman Nimrod adalah persatuan yang 
dimotivasi sikap hati yang negatif terhadap Tuhan. Dan Tuhan juga tidak merestui persatuan yang 
tidak sesuai dengan standar pengajarannya seperti yang Paulus sinyalir di Korintus. Rasul Paulus 
berkata, lebih baik mereka pecah jika tidak bisa mencapai kesatuan pengajaran, dan lihatlah nanti 
siapakah yang lebih tahan uji, maksudnya pengajaran atau pendapat yang manakah yang lebih tahan 
dalam tukar argumentasi, lebih masuk akal dan lebih sesuai dengan pengajaran Kristus. "Sebab di 
antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji." 
(1Kor.11:19). Persatuan yang mengabaikan kesamaan doktrin tidak direstui Tuhan karena persatuan 
demikian akan dipakai iblis untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang yang berhasil dipersatukan. 

Persatuan Yang Diinginkan Tuhan
 Persatuan yang sangat Tuhan inginkan ialah persatuan yang mengutamakan pengajaran yang 
benar. Persatuan dalam kebenaran ini adalah persatuan yang Tuhan harapkan akan menjadi alatnya 
untuk mendorong tiap-tiap pribadi maupun gereja menjunjung tinggi kebenaran. 
 Tuhan telah menyediakan bagi kita alat untuk mencapai kebenaran, yaitu akal sehat di kepala 
kita, dan Alkitab firman tertulis di tangan kita. Setiap pencari kebenaran harus bersungguh hati 
membaca dan berusaha memahami kehendak Tuhan dengan setulus-tulusnya. Semuanya 
sepatutnya bersikap seperti orang Berea. 

Orang-orang Yahudi di kota itu (Berea) lebih baik hatinya dari pada orang-orang Yahudi di 
Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari 
mereka menyelidiki Kitab Suci untuk mengetahui, apakah semuanya itu benar demikian. 
(Kis.17:11). 

 Bukan kehendak Tuhan agar orang-orang tanpa berpikir dan tanpa menyelidiki langsung 
menerima suatu pengajaran. Sikap seperti orang Berea inilah yang Tuhan harapkan dimiliki oleh 
setiap pencari kebenaran. Kita sangat heran ketika mendapatkan banyak orang seperti orang Yahudi 
di kota Tesalonika, dan Filipi, dan kota lain, yang dengan gegabah langsung menentang pemberitaan 
Paulus dan Silas, tanpa menyelidikinya terlebih dulu. 
 Pada zaman sekarang, zaman medsos, kita sering melihat ada orang yang tanpa berpikir 
panjang segera menentang sebuah pengajaran, bahkan ada yang mengolok-olok, sampai ada yang 
memaki, menyerang pribadi sampai pengajaran. Seharusnya pengajaran apapun yang disampaikan 
harus dihadapi dengan sikap orang Berea, dan jika mendapatkan bahwa itu tidak benar, ya kita 
sampaikan bahwa itu tidak benar dengan argumentasi yang baik bahkan penuh kasih. 
 Seandainya ada pengajaran yang lebih benar dari yang sedang kita imani, adalah kehendak 
Tuhan agar kita bergabung ke dalam persekutuan ajaran kebenaran itu. Tidak ada gunanya sama 
sekali bagi kita untuk ngotot bahkan bersikap emosi hingga memperlihatkan sikap yang tidak terpuji 
yang malahan menunjukkan secara jelas bahwa kita tidak di dalam kebenaran. Bukankah kita mau 
mengimani kebenaran, dan bukankah kita ingin masuk Sorga dan di sana kita berharap akan dapatkan 
bahwa pengajaran yang kita imani itu sungguh benar? 
 Tuhan menghendaki setiap orang bergabung ke dalam persekutuan orang-orang benar, yang 
menjunjung tinggi pengajaran yang benar. Itulah sebabnya tanggung jawab orang yang sudah 
diselamatkan, atau yang sudah lahir baru, ialah mendapatkan gereja yang pengajarannya benar, dan 
bergabung menjadi jemaatnya. Dan gereja yang pengajarannya benar bisa menjalin persahabatan 
dengan sesama gereja yang pengajarannya benar juga. Dengan demikian terwujudlah sebuah jemaat 
benar yang alkitabiah, dan persekutuan gereja-gereja yang menjunjung tinggi pengajaran yang sama. 

Bersemangat Dalam Kebenaran
 Setelah mendapatkan kebenaran, dan lebih lagi setelah mendapatkan gereja yang benar, maka 
selanjutnya Tuhan tidak mau kita bersuam-suam kuku, melainkan Ia mau kita bersemangat. Tuhan 
mau kita sama semangatnya dengan seorang yang mendapatkan mutiara yang indah dan bisa 
bersemangat memperlihatkannya kepada setiap orang yang kita kasihi bahkan yang kita jumpai. 
 Seandainya sebuah mall mengumumkan bahwa, karena mallnya ulang tahun, setiap keluarga 
(kk) bisa datang dan akan diberikan satu alat blender, setelah mengisi formulir secara jujur, dan lulus 
test  Lie detector tanpa dusta. Saya yakin bahwa setiap orang yang sudah mendapatkan hadiah itu  
akan BERSEMANGAT kasih tahu temannya agar ia juga datang dan mendapatkannya. Tetapi, jika 
belum yakin pengajaran yang anda sedang imani adalah sungguh kebenaran, lebih baik jangan 
bersemangat dulu. Namun jika yakin telah mendapatkan kebenaran, telah berada di dalam 
kebenaran, maka bersemangatlah. 
 Pembaca Pedang Roh yang kami kasihi. Silakan menikmati artikel yang kami tulis yang kami 
sangat yakin adalah kebenaran yang Tuhan mau Anda pertimbangkan dengan sikap seperti orang 
Yahudi Berea. Jika tulisan yang kami sampaikan menurut Anda salah, silakan kasih tahu kami, kami 
berjanji pasti tidak akan marah. 
 Kiranya kasih Tuhan menyertai kita sampai hari Maranatha. 

Jakarta, 15 Februari 2023
DR. SUHENTO LIAUW, DRE., TH.D.

EDITORIAL PEDANG ROH 

Perayaan HUT Panti Asuhan Karena Kasih
sekaligus HUT Dr. Suhento Liauw
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rang-orang Baptis adalah orang-O orang yang sangat menjunjung 
tinggi independensi tiap-tiap 

jemaat lokal. Orang Baptis percaya bahwa 
tubuh Kristus itu bukan gabungan semua 
orang Kristen dan juga bukan gabungan 
gereja-gereja, melainkan SATU JEMAAT 
yang berkumpul di sebuah lokasi, karena yang 
Alkitab sebut tubuh Kristus adalah jemaat, 
dan arti jemaat atau EKKLESIA adalah orang 
yang berkumpul. 

Baptis Yang Independen
  Jika seseorang menelusuri sejarah 
dengan teliti, maka ia pasti akan bertemu 
dengan kelompok Kristen yang disebut kaum 
Anabaptis. Mereka adalah orang-orang Kris-
ten yang tidak rela bergabung dengan gereja 
yang digabungkan dengan pemerintah 
duniawi (kerajaan). Dan mereka juga 
menentang praktek pembaptisan bayi, maka 
mereka membaptis ulang bayi yang sudah 
dewasa yang kemudian bertobat dan mau 
bergabung dengan mereka. Tindakan 
membaptis ulang inilah yang dijadikan nama 
panggilan ejekan bagi mereka yaitu Anabaptis 
(Pembaptis Ulang). 
  Kaum Anabaptis ini tidak rela mengakui 
adanya kuasa apapun di atas otoritas jemaat 
lokal secara rohani. Kaum Anabaptis adalah 
warga negara yang sangat tunduk dan hormat 
pada pemerintahan (kerajaan). Namun mereka 
percaya bahwa raja adalah pribadi yang dite-
tapkan Allah hanya dalam hal urusan antar 
manusia dan tidak berhak mengurus hubu-
ngan manusia dengan Tuhan. Secara rohani, 
tiap gereja lokal dipimpin oleh Gembala, dan 
tiap-tiap gereja lokal bersifat independen. 
  Karena begitu kuat menekankan sifat 
independensi tiap gereja lokal, maka banyak 
Baptis menambahkan nama gerejanya dengan 
kata independen, Gereja Baptis Independen. 
Dan gereja Baptis menentang pembentukan 
organisasi semacam sinode atau apapun seje-
nisnya yang memiliki wewenang atas sebuah 
jemaat lokal. Bahkan saking menekankan 
independensi tiap jemaat lokal, sampai-
sampai ada orang Baptis yang alergi terhadap 
berbagai organisasi luar jemaat lokal atau 
berbagai bentuk kerja sama antar jemaat lokal. 
Orang Baptis paling mewaspadai tindakan 
penyatuan gereja dalam bentuk apapun. 

Iblis Aktif Melakukan Penyatuan
  Peristiwa penyatuan paling awal yang 
tercatat di dalam Alkitab ialah penyatuan 
untuk menentang Tuhan yang dikomandani 
oleh Nimrod. Membangun menara Babel 
hanya sebuah simbol penyatuan, namun moti-
vasi di balik usaha itu yang sangat menyakit-
kan hati Tuhan. 
  Nimrod sebagai alat iblis dipakai untuk 

menyatukan umat manusia yang masih sedikit 
untuk menentang Tuhan. Seterusnya bahkan 
sampai di zaman modern ini, banyak manusia 
dipakai sebagai alat oleh iblis untuk melaku-
kan penyatuan yang tanpa mereka sadari 
bahwa penyatuan itu adalah untuk menentang 
Tuhan. Banyak orang gagal mendeteksi tipu 
muslihat iblis di dalam usaha penyatuan 
karena iblis sangat licik dan penuh akal bulus 
yang tersembunyi. 
  Dalam kitab Wahyu 13:11-18 memberita-
hukan kita bahwa pada satu periode waktu, 
sebagaimana juga dinubuatkan dalam kitab 
Daniel, iblis akan menguasai dunia. Di peri-
kop Alkitab tersebut diuraikan bagaimana 
cara dia memerintah seluruh dunia. Ia akan 
menyatukan kekuasaan politik, dan juga keku-
atan ekonomi, dan tujuan utamanya ialah me-
nguasai agama serta mengendalikan manusia 
untuk menyembahnya. 
  Di Surat Tesalonika kedua (2:9-12), 
Rasul Paulus, menjelaskan tentang tipu musli-
hat iblis melalui melakukan mujizat palsu. 
Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama 
di pasal dua, menyebut iblis beserta antek-
anteknya dengan sebutan Antikristus. Banyak 
orang tidak tahu makna kata antikristus, 
bahwa kata ANTI, preposisi bahasa Yunani 
yang mengandung arti MENGGANTIKAN. 
Antikristus itu artinya pribadi yang 
menggantikan atau lebih tepat memalsukan 
Kristus. Ia akan tampil dan menyatakan 
dirinya Kristus. Jadi, antikristus itu artinya 
Kristus palsu yang muncul menyatakan 
dirinya Kristus. 
  Satu pribadi Antikristus yang paling 
utama akan muncul dan dia pasti pribadi yang 
sangat memukau, pintar dan penuh kuasa serta 
berwibawa. Ia akan diterima oleh bangsa 
Yahudi yang sudah menyalibkan Kristus asli, 
dan kemudian seluruh dunia akan seolah 
terhipnotis olehnya dan menerimanya. Dia 
akan berhasil menyatukan seluruh dunia, dia 
akan memegang kekuasaan politik, dan meng-
genggam ekonomi yang sudah disatukannya, 
dan terutama dia akan memegang pimpinan 
tertinggi agama yang telah disatukan menjadi 
Satu Agama Dunia (One World Religion). 
  Walau penyatuan semua pemerintah di 
dunia menjadi satu pemerintah terpusat 
sedang berjalan, dan ekonomi dunia sedang 
diusahakan untuk ditaruh ke bawah satu 
pengendali moneter dunia, namun itu bukan 
fokus kita. Bidang yang menjadi perhatian 
kita ialah aspek agama, ketahuilah bahwa 
semua agama sedang disatukan. Dan jika 
agama-agama disatukan, maka terlebih lagi di 
dalam masing-masing agama, silakan meng-
amati kekristenan yang sedang digoncan-
goncang untuk disatukan. 
  Persatuan dalam kekristenan apalagi 
antar agama yang digalang oleh Antikristus 

akan mengabaikan pengajaran doktrinal. Keti-
ka masing-masing agama dan juga masing-
masing denominasi dalam kekristenan 
memegang teguh pengajaran yang masing-
masing yakini, ini mustahil bisa disatukan. 
Oleh sebab itu masing-masing pihak harus 
didorong melepaskan tuntutan doktrinal 
mereka, dan diarahkan untuk mengedepankan 
bahkan mempromosikan kasih dan kebaikan. 
Ketika semua agama dan denominasi kekris-
tenan mengesampingkan doktrin dan menjun-
jung tinggi kebaikan dan kasih maka penya-
tuan denominasi bahkan penyatuan agama 
akan berjalan mulus. 
  Dan ketika semua agama sudah berhasil 
disatukan, maka pembangunan Bait Allah un-
tuk pemakaian Satu Agama Dunia (One World 
Religion) dengan merobohkan dulu bangunan 
yang sekarang sedang di tempatnya, menjadi 
niscaya bisa dilakukan. Bangsa Yahudi akan 
menerima Mesias palsu sebagaimana Yesus 
Kristus telah menubuatkannya. 

Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu 
tidak menerima Aku; jikalau orang lain datang 
atas namanya sendiri, kamu akan menerima 
dia, (Yoh.5:43). 

  Orang Kristen lahir baru memiliki Roh 
Kudus di dalam hati sehingga sanggup menilai 
segala sesuatu, demikian juga sanggup 
melihat arah gerak antikristus sesuai dengan 
nubuatan tentangnya. Di dalam kitab PL ada 
banyak nubuatan tentang kedatangan Mesias 
yang pertama kali, ada nubuatan positif dan 
juga ada nubuatan negatif. Demikian juga 
dalam kitab PB, terdapat banyak nubuatan 
tentang akhir zaman jemaat. Orang bijak akan 
menghindarkan dirinya dari menggenapkan 
nubuatan negatif. Jelas sekali terpampang 
nubuatan tentang antikristus bahkan lengkap 
dengan hal-hal yang akan dilakukannya. 
Antikristus akan menyatukan politik, akan 
menuju satu pemerintahan dunia, dan akan 
mengendalikan ekonomi dunia bahkan 
sampai tidak ada orang yang bisa menjual atau 
membeli tanpa seizinnya. Dan dia akan men-
ciptakan SATU agama dunia yang dikendali-
kannya melalui menyatukan semua agama. 

Persatuan Yang Menyenangkan Tuhan
  Sesungguhnya Tuhan tidak membenci 
persatuan, nanti di Sorga semua orang percaya 
akan bersatu. Persatuan adalah hal yang 
sangat baik dan indah dan seharusnya didam-
bakan oleh setiap manusia terlebih manusia 
rohani kepunyaan Allah. Sebab bagaimana 
mungkin kita bisa bahagia dengan persatuan 
kita di Sorga kelak jika kita tidak bahagia 
dengan persatuan kita di dunia? 
  Ketika jemaat mula-mula terbentuk, me-
reka erat bersatu, bahkan harta benda mereka 

PERSATUAN DALAM 
KEBENARAN 



pun disatukan. 

Maka ketakutanlah mereka semua, sedang 
rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat 
dan tanda. Dan semua orang yang telah men-
jadi percaya tetap bersatu, dan segala kepu-
nyaan mereka adalah kepunyaan bersama, 
dan selalu ada dari mereka yang menjual harta 
miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada 
semua orang sesuai dengan keperluan 
masing-masing. (Kis.2:43-45) 

  Walau tidak ada perintah dari Tuhan 
untuk menyatukan hingga ke harta benda, 
namun karena begitu bersemangat untuk 
bersatu hati maka harta benda pun mereka 
satukan. Kondisi senasib dalam menghadapi 
penganiayaan telah mendorong mereka ber-
satu. Alkitab mencatat bahwa mereka bersatu 
di bawah pengajaran para Rasul dan juga 
bersatu dalam doa dan saling mengasihi. 
Pengajaran yang mereka terima dari para 
Rasul adalah pengajaran dari Tuhan dan 
belum ada muncul pengajaran yang berten-
tangan. 
  Persatuan jemaat awal Yerusalem adalah 
persatuan dalam pengajaran yang benar dan 
persatuan dalam kasih. Mereka membagi-
bagikan milik mereka kepada anggota yang 
lain dengan penuh kasih. Tidak ada di antara 
mereka yang bermotivasi untuk menumpang 
hidup karena mendengar jika bergabung 
dengan mereka bisa mendapat jatah pemba-
gian, karena mereka dalam kondisi terancam 
oleh orang Yahudi yang berkuasa yang ingin 
menangkap mereka. Motivasi orang yang 
bergabung ke dalam kelompok mereka dimur-
nikan melalui penganiayaan.
  Persatuan dalam ajaran yang benar dan 
persatuan dalam kasih yang murni adalah 
persatuan yang menyenangkan hati Tuhan. 
Persatuan demikian inilah persatuan yang 
dinasihatkan Paulus agar dimiliki oleh jemaat-
jemaat. 

1 Karena aku mau, supaya kamu tahu, betapa 
beratnya perjuangan yang kulakukan untuk 
kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia dan 
untuk semuanya, yang belum mengenal aku 
pribadi, 2 supaya hati mereka terhibur dan 
mereka bersatu dalam kasih, sehingga 
mereka memperoleh segala kekayaan dan 
keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia 
Allah, yaitu Kristus, 3 sebab di dalam Dialah 
tersembunyi segala harta hikmat dan 
pengetahuan, (Kol.2:1-3) 

  Jadi, Tuhan tidak menentang persatuan, 
melainkan sangat senang dan bahagia ketika 

mendapatkan anak-anakNya di dunia erat 
bersatu dalam Kebenaran dan dalam kasih. 
Lihatlah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat 
Korintus. 

Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-
saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, 
supaya kamu seia sekata dan jangan ada 
perpecahan di antara kamu, tetapi 
sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan 
sehati sepikir, (1Kor.1:10). 

  Tuhan tidak menghendaki perpecahan 
dalam sebuah jemaat lokal karena jemaat lokal 
yang berkumpul secara rutin adalah tubuhnya, 
tubuh tidak boleh beda pendapat apalagi 
pecah. Sebuah jemaat lokal yang sehat akan 
berada di bawah pengajaran seorang 
Gembala, dan akan saling mengasihi antar 
jemaatnya. Ini adalah persatuan yang indah 
yang menyenangkan hati Tuhan. 

Faktor Penyebab Terjadinya Perpecahan
  Di atas telah kita bahas bahwa jemaat 
awal Yerusalem bersatu di bawah pengajaran 
para Rasul. Dan kita baca di Kisah Para Rasul 
bagaimana satu persatu jemaat berdiri oleh 
pemberitaan Injil dan pengajaran Rasul. Saat 
awal itu belum ada pengajar sesat yang 
mengajarkan ajaran (doktrin) yang berbeda 
dari yang diajarkan oleh para Rasul. 
  Kita baca setelah puluhan tahun kemu-
dian muncul pengajar-pengajar sesat yang 
mengajarkan ajaran yang berbeda. Kepada 
mereka yang mengajarkan ajaran (doktrin) 
yang berbeda oleh Rasul-rasul bukan hanya 
ditentang bahkan dikutuk. 

Aku heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik 
dari pada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus 
telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu 
injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya 
ada orang yang mengacaukan kamu dan yang 
bermaksud untuk memutarbalikkan Injil 
Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang 
malaikat dari sorga yang memberitakan 
kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan 
Injil yang telah kami beritakan kepadamu, 
terkutuklah dia, (Gal.1:6-8). 

  Rasul Paulus mendengar ada orang yang 
datang ke jemaat Galatia, dan mengajarkan 
Injil yang berbeda. Dia sangat marah, bukan 
hanya menentang, bahkan mengutuknya. 

10 Jikalau seorang datang kepadamu dan ia 
tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu 
menerima dia di dalam rumahmu dan 
janganlah memberi salam kepadanya. 11 
Sebab barangsiapa memberi  sa lam 
kepadanya, ia mendapat bagian dalam 
perbuatannya yang jahat, (2Yoh.1:10-11). 

  Rasul Yohanes yang bertahan hidup 
sampai akhir abad pertama mungkin adalah 
Rasul yang paling banyak menghadapi 
penyesat. Lihatlah surat yang ditulisnya, dia 
bahkan melarang jemaat memberi salam 
kepada pengajar sesat. Bukan hanya tidak 
boleh satu jemaat dengan penyesat bahkan 
tidak boleh memberi salam kepada mereka. 
  Kita sudah baca di 1Kor.1:10, nasihat 
Paulus agar jemaat Korintus seia sekata dan 
jangan ada perpecahan. Namun ketika ada 

perbedaan pendapat, Rasul Paulus berkata 
bahwa lebih baik mereka pecah atau pisah 
daripada tidak bisa satu pengajaran. 

18 Sebab pertama-tama aku mendengar, 
bahwa apabila kamu berkumpul sebagai 
Jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan 
hal itu sedikit banyak aku percaya. 19 Sebab 
di antara kamu harus ada perpecahan, 
supaya nyata nanti siapakah di antara kamu 
yang tahan uji, (1Kor.11:18-19) 

  Masih tetap di dalam surat yang sama, 
Rasul Paulus mengutarakan isi hatinya, bahwa 
pihak-pihak yang berbeda pendapat 
seharusnya bisa disatukan jika ada sikap 
saling memperhatikan satu sama lain. Ketika 
terjadi perbedaan pendapat, perbedaan penaf-
siran, perbedaan pengajaran, orang-orang 
yang tulus dan jujur seharusnya memperhati-
kan pendapat orang lain. Jika semua pihak 
mencari kebenaran, mencari kemuliaan 
Tuhan, bukan mencari kemuliaan diri sendiri 
maka akan sanggup melihat kemungkinan 
pendapat orang lain lebih benar, lebih baik, 
dan tentu adalah hal yang mulia jika ia 
mengalah mengikuti yang lebih benar.

supaya jangan terjadi perpecahan dalam 
tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang 
berbeda i tu sal ing memperhatikan,  
(1Kor.12:25) 

  Akhirnya ayat-ayat Alkitab memaparkan 
kepada kita bahwa perpecahan jemaat yang 
paling awal terjadi, penyebabnya ialah penga-
jaran yang berbeda. Banyak orang bertanya 
kepada saya, mengapakah kekristenan sampai 
begitu banyak denominasi? Sekarang kekris-
tenan sudah mencapai sekitar empat puluh 
lima ribu denominasi, dan bertambah terus. 
Penyebab dari kekristenan yang begitu 
banyak denominasi ialah pertama karena 
K E B E B A S A N ,  d a n  k e d u a  a d a l a h  
PERBEDAAN PENAFSIRAN. Kedua faktor 
tersebut digodok oleh hati yang penuh 
kesombongan maka jadilah berbagai 
denominasi. Dan tentu tidak terlepas dari 
keikutsertaan iblis yang sangat ingin 
menyesatkan manusia dari kebenaran. 
  Vance Havner berkata, "iblis tidak 
menentang agama, dia lebih pintar dari itu. 
Dia menghasilkan kekristenan palsu yang 
begitu mirip dengan aslinya, sehingga orang 
Kristen yang baik tidak berani melawannya." 
Ini sangat benar, pemalsuan yang paling 
mutakhir adalah pemalsuan yang hasilnya 
paling mirip dengan yang aslinya.

Kesimpulan
  Jadi, kita sudah melihat penyatuan yang 
dibangun iblis untuk menentang Tuhan. Dan 
kita juga sudah mendapatkan terang firman 
Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan menghen-
daki persatuan. Tuhan menghendaki persatuan 
yang sesuai Alkitab yang menjunjung tinggi 
kebenaran. Tuhan tidak menentang persatuan 
yang di dalam kebenaran. Tetapi kita sudah 
diberi contoh di Alkitab bahwa iblis 
mendorong untuk memunculkan pengajaran 
yang berbeda, yang sudah dimulai sejak 
zaman rasul Paulus, dan menjadi semakin 
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Buku Ukuran 21 X 9,5 cm
1.  Membangun Keluarga Alkitabiah
 Tebal: 114 halaman Harga: Rp. 35,000.-
2. Unta Melewati Lubang Jarum
 Tebal : 220 Halaman Harga  Rp. 50.000.-
3. Menjawab Ahmed Deedat
 Tebal : 130 Halaman Harga Rp. 35.000.-
4. Bahaya Saksi Jehovah
 Tebal : 165 Halaman Harga Rp. 40.000.-
5. Nubuatan dll Masih Adakah 
 Tebal: 194 Halaman Harga Rp. 40.000.-
6. Kewajiban Utama Orang Kristen
 Tebal: 70 halaman  Harga: Rp. 30,000.-
7. Bukti Saya Telah Lahir Baru
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 30,000.-
8. Tak Kenal Maka Tak Cinta
 Tebal: 52 halaman  Harga: Rp. 30,000.-
9. Hakekat Kebebasan Beragama
 Tebal: 54 halaman  Harga: Rp. 30,000.-
10.  Apakah Semua Agama Sama?
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 30,000.-
11. Domba Korban
 Tebal: 40 halaman  Harga: Rp. 30,000.-
12.  Kesalahan Kain, Bileam & Korah
 Tebal:  92 Halaman Harga Rp. 35.000,-
13.  Sikap Alkitabiah Orang Kristen Terhadap
 Pemerintah
 Tebal: 62 halaman  Harga: Rp. 30,000.-
14. Misteri Kerajaan Sorga
       Tebal: 166 halaman Harga: Rp. 40,000.-
15. Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 30,000.-
16. Kontroversi Nama Pencipta
 Tebal:    Harga: Rp. 35.000,-
17. Kristus Disalib Hari Rabu, Bukan Hari Jumat
 Tebal: 74 halaman  Harga: Rp. 30,000.-
18.  Manakah Yang Benar, Perjamuan Kudus atau 
 Perjamuan Tuhan?
 Tebal: 40 halaman  Harga: Rp. 30,000.-
19. Dosa Tak Terampunkan
 Tebal: 178 halaman Harga: Rp. 40,000.-
20. Kebahagiaan Mendidik Anak Untuk Tuhan 
 Tebal: 201 halaman Harga: Rp. 40,000.-

BUKU SAKU Ukuran 16 X10.5 cm
1. Membangun Jemaat Yang Berkualitas
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 25,000.-
2. Mengapa Harus Mengembalikan Persepuluhan?
 Tebal: 32 halaman  Harga: Rp. 25,000.-
3. Wanita Kristen Yang Memuliakan Allah
 Tebal: 62 halaman  Harga: Rp. 25,000.-
4. Apakah Gerakan Ekumene Itu Alkitabiah?
 Tebal: 52 halaman  Harga: Rp. 25,000.-
5. Apakah Gerakan Kharismatik Itu Alkitabiah?
 Tebal: 52 halaman   Harga: Rp. 25,000.-
6. Sudahkah Anda Menerima Baptisan Alkitabiah?
 Tebal: 44 halaman  Harga: Rp. 25,000.-
7. Memahami & Menjelaskan Allah Tritunggal Secara
 Alkitabiah.
 Tebal: 40 halaman   Harga: Rp. 25,000.-
8. Tata Cara Ibadah Yang Alkitabiah
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 25,000.-
9. Pendeta, Gembala, Majelis, Diaken, manakah
 yang benar?
 Tebal: 48 halaman  Harga: Rp. 25,000.-
10. Apakah Semua Gereja Sama?
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 25,000.-
11. Apakah Baptisan & Pengurapan Roh Kudus Itu?
 Tebal: 74 halaman  Harga: Rp. 25,000.-

BUKU BESAR Ukuran 21 x 14 cm
1. Doktrin Keselamatan Alkitabiah
 Tebal: 318 halaman Harga Rp. 85,000
2. Doktrin Alkitab Alkitabiah
 Tebal: 216 halaman Harga Rp. 70,000
3. Doktrin Gereja Alkitabiah
 Tebal: 198 halaman  Harga Rp. 70,000
4. Guru Sekolah Minggu Super
 Tebal: 120 halaman  Harga Rp. 70,000
5. Vitamin Rohani I
 Tebal: 130 halaman  Harga: Rp. 70,000
     Berisikan 15 khotbah ringkas Dr. Liauw.
6. Vitamin Rohani Il
 Tebal: 120 halaman  Harga: Rp. 70,000
     Berisikan 15 khotbah ringkas Dr. Liauw.
7. Cara Membedakan Mujizat Allah & Iblis
 Tebal: 116 halaman  Harga: Rp. 70,000 -
8. Theology of Local Church Missions
 Tebal: 236 halaman  Harga: Rp. 70.000,-
9. Doktrin Yang Benar
 Tebal: 138 halaman  Harga: Rp. 70.000,-
10. Benarkah Menjadi Kristen Akan Kaya?
 Tebal: 114 halaman  Harga: Rp. 70.000,-
11. Cara Menafsir Alkitab Dengan Tepat & Benar
 Tebal: 164 halaman Harga: Rp. 70.000
12. Melayani Tuhan Atau Perut?
 Tebal: 136 halaman  Harga: Rp. 70,000.-
13. Ketiadasalahan Alkitab (oleh: Dr. Steven E. Liauw)
 Tebal: 210 halaman  Harga: Rp. 70.000.-
14. Glossolalia (oleh: Dr. Steven E Liauw)
 Tebal: 300 halaman Harga: Rp. 85.000.-
15. Bundel Pedang Roh - 50 edisi
 Berisi 50 edisi Pedang Roh  Harga: Rp. 125.000.-
16. HUMNOI
 Buku nyanyi yang diterbitkan oleh GRAPHE 
 Terdiri dari 477 lagu himne pilihan dalam bahasa 

 Indonesia dan bahasa Inggris. Dijual bebas.
 Harga: Rp. 100.000
17. Musik Duniawi dalam Gereja
 Tebal 157 halaman  Harga: Rp. 70.000 -
18. Alkitab dan Evolusi
 Tebal 246 halaman  Harga Rp 70.000
19 Kerajaan yang Dijanjikan
 Tebal 386 halaman   Harga: Rp. 100.000

marak di zaman rasul Yohanes. 
  Kita sangat tahu bahwa iblis akan 
menyatukan miliknya menjelang Tribulation. 
Dia akan menciptakan satu agama dunia (One 
World Religion). Agama ini akan menjunjung 
tinggi kasih dan kebaikan, dan akan menye-
babkan orang Kristen sulit menolak apalagi 
melawannya karena takut dituduh tidak ada 
kasih. Tetapi karena mengabaikan kebenaran, 
maka doktrin keselamatannya tidak akan 
membawa umatnya ke Sorga. Agama ini akan 
menggenapkan perkataan Salomo tiga ribuan 
tahun lalu, "Ada jalan yang disangka orang 
lurus, tetapi ujungnya menuju maut." 
(Ams.14:12) .
  Di sisi lain, umat kepunyaan Tuhan, 
jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang 
dan dasar kebenaran (1 Tim. 3:15), seharus-
nya bisa bersatu hati dalam kebenaran dan 
dalam kasih. Sebelum kita bersatu kelak di 
Sorga, kita harus buktikan bahwa ada sukacita 
bahkan kebahagiaan dalam bersatu hati di 
antara orang-orang yang cinta kebenaran 
selagi di dunia. Semua pengajaran (doktrin) 
GBIA GRAPHE didasarkan pada ayat-ayat 
Alkitab dan diolah dengan akal sehat. 
  Marilah semua orang yang tulus dan 
mengasihi Tuhan, kita periksa doktrin yang 
diajarkan oleh gereja kita. Dan silakan 
bandingkan dengan pengajaran (doktrin) 
GBIA GRAPHE, jika ada kesalahan pada 
pengajaran kami, silakan kasih tahu kami, 
tetapi jika tidak ada kesalahan, maka marilah 
bersatu hati dengan kami, menginjili dan 
mengajari dunia. Kita harus bersemangat, 
bahkan harus lebih bersemangat dari anti-
kristus. Antikristus bersamangat menyatukan 
semua iman untuk masuk ke pemerintahan-
nya di masa Tribulation, kita harus bersema-
ngat menyatukan hati untuk menyongsong 
Rapture sebelum Tribulation.*

JADWAL TAHUNAN GBIA GRAPHE 2023

18 Februari    ¦     Seminar Soteriologi 

06-10 Maret   ¦     Kongres 

22 Maret     ¦     Seminar Bibliologi

05 April    ¦     Rabu Kesengsaraan Kristus 

08 April    ¦     Seminar Ecclesiology 

20 - 22 April   ¦     Youth Spiritual Camp

24 - 28 April   ¦     Block Class di GRAPHE 

18 - 20 Mei    ¦     Block Class di Papua

18 Mei    ¦     Kebaktian Kenaikan Tuhan

01 Juni    ¦     Seminar Ttg Nama Sang Pencipta 

25 Juni    ¦     HUT GBIA GRAPHE XXVIII

29 Juni - 1 Juli ¦     Block Class di Manado

19 Juli    ¦     Tour Persahabatan

04 - 08 Sept  ¦     Block Class di RBC

25 - 29 Des ¦     Block Class di GRAPHE 
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H anya, hendaklah hidupmu 
berpadanan dengan Injil  
Kristus, supaya, apabila aku 

datang aku melihat, dan apabila aku tidak 
datang aku mendengar, bahwa kamu teguh 
berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa 
berjuang untuk iman yang timbul dari Berita 
Injil” (Fil. 1:27). Rasul Paulus menulis kepada 
jemaat Filipi agar mereka sehati dan sejiwa. 
Tentu Paulus tidak memaksudkan agar mereka 
seragam dalam segala hal dalam hidup ini, 
karena setiap orang diciptakan Tuhan secara 
berbeda-beda satu sama lain. Paulus memper-
jelas bahwa mereka harus sehati sejiwa dalam 
hal yang spesifik, yaitu perjuangan akan iman 
yang timbul dari berita Injil. Untuk bisa 
berjuang bersama berarti orang percaya harus 
sehati dalam hal iman akan Injil Yesus Kristus. 
  Fundamentalisme dikenal sebagai 
kelompok yang gigih mempertahankan 
doktrin separasi, kontras dengan kaum Injili – 
terutama yang menyebut diri mereka Injili 
Baru, sesuai dengan istilah yang diciptakan 
oleh Harold Ockenga pada tahun 1948. Billy 
Graham menjadi salah satu tokoh Injili Baru 
yang paling terkenal, yang semakin 
memperlebar kerjasamanya dengan berbagai 
kelompok, termasuk Katolik dan Protestan 
liberal, demi mendatangkan lebih banyak 
orang ke KKR-KKR penginjilan yang dia 
adakan. Graham menjadikan mereka bagian 
dari tim penginjilannya, dan berkomitmen 
untuk mengembalikan orang-orang yang 
datang dari gereja-gereja ini kembali ke gereja 
masing-masing. Sebagai kontras, kaum 
Fundamental menentang kerjasama semacam 
itu, dan sering dicap sebagai orang-orang yang 
terkekang atau terlalu kaku.

Tetapi walaupun menghadapi cemooh, 
baik dari dunia sekuler maupun kalangan kris-
tiani, orang-orang alkitabiah (Fundementalis) 
memiliki dasar yang kuat untuk separasi ini. 
Agar dua pihak dapat bersekutu, harus ada hal 
yang menjadi pusat persekutuan itu, hal yang 
sama antara kedua belah pihak. Ada berbagai 
persekutuan di dunia ini. Ada persekutuan 
politik yang didasari atas kepentingan ber-
sama. Ada berbagai perkumpulan dan 
persekutuan yang didasarkan pada hobi dan 
kesenangan bersama. Ada persekutuan berda-
sarkan kesamaan etnisitas atau nasionalitas. 
Tetapi bagaimana dengan persekutuan 
Kristen? Apa yang dapat menjadi dasar dari 
persekutuan kristiani? Jawabannya tidak 
boleh kurang dari Injil Kristus. Kedua belah 
pihak harus memiliki iman yang timbul dari 
berita Injil. 

Untuk memiliki kesatuan, harus ada hal 
yang mempersatukan. Banyak orang salah 
paham dengan doa yang Tuhan Yesus ucapkan 
dalam Injil Yohanes pasal 17. Tuhan kita 
berkata demikian, “Dan bukan untuk mereka 

ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-
orang, yang percaya kepada-Ku oleh 
pemberitaan mereka; supaya mereka semua 
menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, 
di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar 
mereka juga di dalam Kita, supaya dunia 
percaya, bahwa Engkaulah yang telah 
mengutus Aku” (Yoh. 17:20-21). Orang-orang 
Injili Baru dan pendukung ekumenisme 
melihat di dalam ayat ini suatu mandat untuk 
mengejar dan mengusahakan suatu persatuan 
eksternal antara semua gereja, golongan, dan 
kelompok yang menyebut diri Kristen. 
Padahal, ini adalah doa Tuhan Yesus kepada 
Bapa di surga, bukan perintah kepada manu-
sia. Allah Bapa adalah pribadi yang dapat 
menjadikan orang-orang percaya menjadi 
satu, hal ini tidak dapat diusahakan oleh ma-
nusia itu sendiri. Persatuan yang Tuhan mak-
sudkan adalah persatuan yang internal dan 
rohani, bukan suatu persatuan eksternal, orga-
nisatoris, dan yang pastinya kompromistis.

Untuk memiliki kesatuan, harus ada hal 
yang mempersatukan. Persatuan yang dimak-
sud oleh Tuhan Yesus dan yang diajarkan oleh 
Paulus adalah persatuan rohani di dalam Injil 
Yesus Kristus. Paulus menjelaskan Injil dalam 
suratnya kepada jemaat Korintus. “Dan seka-
rang, saudara-saudara, aku mau mengingat-
kan kamu kepada Injil yang aku beritakan 
kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di 
dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu 
kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpe-
gang padanya, seperti yang telah kuberitakan 
kepadamu kecuali kalau kamu telah sia-sia 
saja menjadi percaya. Sebab yang sangat 
penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu 
apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa 
Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, 
sesuai dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah 
dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, 
pada hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab 
Suci” (1 Kor. 15:1-4). 

Injil adalah hal yang terutama karena Injil 
adalah kabar baik, yang olehnya manusia dise-
lamatkan. Dan adalah penting untuk memaha-
mi Injil yang benar, karena Firman Tuhan 
memperingatkan bahwa ada “Injil lain, yang 
sebenarnya bukan Injil,” yang “memutar-
balikkan Injil Kristus” (Gal. 1:6-7). Injil yang 
palsu akan membinasakan manusia, dan oleh 
sebab itu Paulus dengan keras mengutuki se-
mua orang dan malaikat sekalipun yang 
memberitakan injil yang menyimpang itu 
(Gal. 1:8-9). 

Injil yang benar dirangkumkan pada 
kalimat ini: “Kristus telah mati karena dosa-
dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, bahwa Ia 
telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibang-
kitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan 
Kitab Suci.” Pertama ada fokus pada pribadi 
Kristus. Injil yang benar haruslah benar 

tentang siapa Kristus, karena jika seseorang 
salah mengenai identitasNya, maka ia telah 
menyimpang dari Injil. Pentingnya identitas 
diriNya ditekankan oleh Tuhan Yesus sendiri, 
“jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah 
Dia, kamu akan mati dalam dosamu” (Yoh. 
8:24). Siapakah Yesus? Dia adalah Allah (Yoh. 
1:1) yang telah menjadi manusia dalam daging 
(1 Tim. 3:16). Semua pengajaran yang 
menyangkali keilahian penuh Kristus, seperti 
kelompok Menara Pengawal (yang menyebut 
diri mereka Saksi Yehovah), Arianisme, 
Unitarianisme, dan lain-lainnya, adalah 
kelompok yang telah menyimpang dari Injil 
yang benar.

Kedua, Injil yang benar adalah berita 
tentang apa yang Kristus telah lakukan, yaitu 
“mati karena dosa-dosa kita.” Terkandung 
dalam kabar baik adalah peristiwa nyata 
kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus 
Kristus. Mempertanyakan atau menyangkali 
historisitas dari salah satu fakta ini adalah 
penyangkalan terhadap Injil. Ada kelompok 
yang mempertanyakan dan meragukan kema-
tian Yesus. Islam, misalnya, pada umumnya 
tidak percaya bahwa Yesus mati disalib. Tetapi 
orang-orang Kristen liberal pun ada yang 
meragukan hal ini. Mereka berteori bahwa 
Yesus hanya pingsan atau sekarat saja di atas 
salib, untuk lalu terbangunkan kembali ketika 
semua orang mengira Dia sudah mati dan 
meletakkanNya dalam kubur. Ironisnya, 
penyangkalan akan kematian Yesus pada 
hakikatnya adalah penyangkalan akan 
kebangkitanNya! Jika Ia tidak pernah mati, 
maka Ia tidak pernah sungguh-sungguh 
bangkit. Dan betapa Iblis membenci 
kebangkitan Yesus Kristus, karena itu adalah 
sumber kekalahannya. Kelompok liberal yang 
berbicara tentang kebangkitan Kristus hanya 
dalam artian bahwa semangat Yesus tetap 
hidup, atau suatu kebangkitan yang “rohani” 
saja, bukanlah orang-orang yang memegang 
Injil yang benar, dan termasuk ke bawah kutuk 
anathema yang Paulus sampaikan.

Ketiga, Injil yang benar memahami mak-
na kematian Yesus. Mengetahui bahwa Yesus 
mati dan bangkit kembali saja tidaklah cukup, 
karena Iblispun tahu akan hal ini. Untuk 
diselamatkan oleh Injil, seseorang perlu 
memahami bahwa kematian Yesus adalah 
“karena dosa-dosa kita.” Ada tiga kata yang 
penting di sini, yaitu dosa, karena, dan kita. 
Kematian Yesus adalah karena dosa. Dosa 
adalah kabar buruk yang menjadi dasar 
mengapa manusia memerlukan kabar baik. 
Semua manusia sudah berdosa dan tidak dapat 
menyelesaikan dosanya sendiri, sehingga 
akan menuju kepada maut yang adalah upah 
dosa (Rom. 3:10, 23; 6:23). Tetapi Allah me-
nyelesaikan masalah dosa dengan cara Yesus 
Kristus datang ke dalam dunia, dan mati 

SEHATI DALAM TUHAN: 
SYARAT MINIMUM DAN  

PERSEKUTUAN MAKSIMUM
Oleh: Dr. Steven E. Liauw
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karena dosa-dosa. Kata karena berasal dari 
preposisi Yunani huper, yang mengandung 
makna “demi” atau “untuk” dan bisa juga 
“menggantikan.” Ketika di kayu salib, Yesus 
menggantikan manusia menerima hukuman 
dosa. Ini disebut sebagai pemahaman kema-
tian Kristus sebagai penal substitution, atau 
pengganti penerima hukuman. Kata selan-
jutnya adalah kita, yang mengharuskan bahwa 
karya penebusan Kristus ini diaplikasikan 
kepada tiap-tiap orang, yaitu sesuai dengan 
kriteria Tuhan, yaitu yang percaya. Jadi makna 
kematian Yesus adalah Dia disalibkan, meng-
gantikan manusia yang berdosa menerima 
hukuman, dan karya penebusanNya itu 
diterapkan kepada “kita” yang percaya 
kepadaNya. Hanya inilah jalan keselamatan. 
Semua kelompok, organisasi, atau gereja yang 
menyelewangkan poin-poin ini berarti 
menyelewengkan Injil. Termasuk di sini ada-
lah kelompok yang menambahkan sakramen 
kepada “injil” mereka sebagai syarat kese-
lamatan, misalnya Katolik dan Ortodoks 
Timur. Gereja-gereja yang mengajarkan 
baptisan, atau mencapai kesempurnaan hidup, 
atau bahasa roh, atau perpuluhan, atau syarat 
tambahan lainnya untuk keselamatan selain 
iman yang sejati kepada Kristus, juga adalah 
kelompok yang mengajarkan injil yang lain, 
mirip dengan kelompok yang Paulus marahi 
dalam surat Galatia yang menambahi sunat.  
  Poin keempat yang Paulus tekankan 
ketika dia menyatakan apa itu Injil adalah apa 
sumber keyakinan manusia tentang ketiga 
poin di atas. Mengapa kita bisa tahu tentang 
Kristus, tentang kematian dan kebangkitan-
Nya, dan juga tentang apa makna semua itu? 
Firman Tuhan menekankan pentingnya hal ini 
dengan cara mengulanginya dua kali, yaitu 
“sesuai dengan Kitab Suci.” Injil yang benar 
hanya bisa dipahami dan diyakini jika sese-
orang percaya Alkitab adalah Firman Allah 
yang berotoritas. Tidak mungkin seseorang 
percaya Yesus dengan benar jika ia tidak 
percaya Alkitab, karena informasi tentang 
Yesus berasal dari Alkitab. Oleh karena itu, 
kelompok-kelompok liberal yang terus 
menerus mempersalahkan Alkitab pastinya 
berada di luar lingkup Injil. Banyak bidat 
menambahi Alkitab dengan pewahyuan 
tambahan, contohnya Mormon dengan kitab 
Mormon. Katolik dan Ortodoks bukan hanya 
menambahi kitab-kitab Apokripa, tetapi 
malah berargumen bahwa institusi mereka 
berada di atas Alkitab itu sendiri karena 
merekalah yang memberikan Alkitab kepada 
umat. Semua pemahaman seperti ini meng-
gerus fondasi dari Injil itu sendiri. 

Dengan demikian, berdasarkan apa yang 
Paulus ajarkan dalam 1 Korintus 15, iman 
yang timbul dari berita Injil adalah iman yang 
mengakui Yesus sebagai Allah yang menjadi 
manusia, yang mati di kayu salib untuk mene-
rima hukuman dosa ganti manusia, dan 
diterapkan kepada orang yang percaya, yang 
lalu bangkit lagi, dan mempercayai semua ini 
dari Alkitab sebagai Firman Tuhan. Kepada 
semua orang yang beriman demikian, Paulus 
menjelaskan: “Oleh Injil itu kamu diselamat-
kan, asal kamu teguh berpegang kepada-
nya.”Orang yang percaya kepada Injil 
diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan, dan 
lahir baru menjadi ciptaan baru (2 Kor. 5:17). 
Inilah persatuan supranatural dan rohani yang 

Tuhan Yesus maksudkan dalam doaNya di 
Yohanes 17. Doa itu bukanlah perintah kepada 
manusia, karena manusia tidak mampu 
melakukannya. Allah Bapa telah menjawab 
doa Yesus Kristus, “supaya mereka semua 
menjadi satu” dengan cara mengangkat orang-
orang yang percaya sebagai anak-anakNya 
(Yoh. 1:12) masuk ke dalam keluarga Allah.

Persatuan rohani di dalam Kristus 
sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan 
adalah basis dari persekutuan Kristiani. Iman 
kepada Injil yang benar adalah batas perse-
kutuan dalam Tuhan. Seseorang bisa dan 
sewajarnya berhubungan dengan orang-orang 
yang tidak diselamatkan dalam hal-hal lain, 
dalam bidang ekonomi, kemasyarakatan, 
kenegaraan, hobi, dll. Tetapi ia tidak bisa 
memiliki persekutuan kristiani dengan 
seorang yang tidak berpegang kepada Injil 
yang benar, karena fakta dasar bahwa orang 
tersebut bukanlah Kristen dalam pemahaman 
yang alkitabiah. Hal ini terutama benar untuk 
orang-orang yang memakai nama Kristus, 
namun sebenarnya adalah penyesat yang 
mengajarkan Injil yang palsu atau Kristus 
yang palsu. Berbicara mengenai penyesat 
yang menyerang doktrin tentang pribadi Yesus 
Kristus, Rasul Yohanes berkata: “Jikalau 
seorang datang kepadamu dan ia tidak mem-
bawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia 
di dalam rumahmu dan janganlah memberi 
salam kepadanya. Sebab barangsiapa mem-
beri salam kepadanya, ia mendapat bagian 
dalam perbuatannya yang jahat” (2 Yoh. 1:10-
11). Prinsip ini pastinya perlu kita terapkan 
hari ini kepada bentuk-bentuk kesesatan lain-
nya yang menyimpangkan Injil yang benar.

Dengan sesama orang-orang yang sudah 
diselamatkan, orang percaya bisa mempunyai 
persekutuan. Kita bisa berdoa bersama, 
karena kita tahu kita berdoa kepada Allah yang 
sama, Allah Tritunggal yang kita kenal 
melalui Yesus Kristus. Kita bisa menganggap 
satu sama lain saudara dalam Tuhan dan saling 
menguatkan dalam iman. Iman pada Injil yang 
benar adalah syarat persekutuan yang mini-
mal, dan harus ada separasi terhadap orang-
orang yang menyelewengkan Injil yang benar 
itu. 

Tetapi apakah orang percaya boleh puas 
dengan poin-poin Injil tadi saja? Tentu tidak. 
Dan orang-orang percaya yang sudah disela-
matkan sering berbeda pendapat mengenai 
doktrin-doktrin lain selain Injil yang benar. 
Untuk hal ini perlu kita pahami bahwa ada 
tingkatan persekutuan yang berbeda-beda 
antara orang percaya. Jika seseorang sama-
sama percaya Injil yang benar, maka syarat 
minimal untuk tingkatan persekutuan yang 
paling minim sudah dicapai. Tetapi kita tidak 
boleh puas dengan itu.

Tuhan memberikan banyak pengajaran 
lain lagi dalam Alkitab yang Dia inspirasikan 
(2 Tim. 3:16-17) untuk membangun, meng-
oreksi, dan mendidik, agar “tiap-tiap manusia 
kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap 
perbuatan baik.” Alkitab memberitahukan 
kebenaran tentang jemaat supaya orang 
percaya bisa bertumbuh dengan baik di dunia 
ini. Ada kebenaran tentang perintah baptisan, 
yang berarti seseorang yang sudah percaya 
(bukan bayi) dimasukkan ke dalam air (bukan 
dipercik) untuk menggambarkan mati, 

dikubur, dan bangkit bersama Kristus. Ada 
kebenaran tentang bagaimana karunia 
bernubuat dan berbahasa asing Tuhan berikan 
sebagai bagian dari pewahyuanNya kepada 
manusia saat Alkitab masih ditulis, dan Tuhan 
hentikan setelah Alkitab selesai. Tuhan juga 
menyingkapkan tentang masa depan, bagai-
mana Ia kapan saja dapat turun ke angkasa 
menjemput orang percaya sementara dunia 
memasuki masa Kesusahan, dan bahwa 
setelah itu Ia akan datang kembali ke bumi 
untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. 
Semua ini dan banyak lagi adalah doktrin-
doktrin yang penting. Walaupun seseorang 
bisa saja salah dalam beberapa hal ini dan 
tetap diselamatkan, namun kesalahan ini tidak 
minor, tetapi akan berpengaruh secara jangka 
panjang kepada kesehatan gereja-gereja 
Tuhan dan penginjilan kepada dunia yang 
terhilang. 

Untuk memiliki kesatuan harus ada hal 
yang mempersatukan. Semakin kuat dan 
komprehensif hal yang mempersatukan itu, 
maka semakin kuat dan komprehensif 
kesatuan itu. Di atas sudah kita bahas, bahwa 
sesama orang yang percaya Injil yang benar 
memiliki persatuan dalam keselamatan dalam 
Kristus. Keduanya bisa mempunyai perseku-
tuan kristiani pada level pertama. Tetapi 
bagaimana dengan level-level persekutuan 
selanjutnya? Gereja-gereja yang alkitabiah 
tidak puas dengan hanya menunjukkan jalan 
masuk ke surga, tetapi juga apa yang Tuhan 
ajarkan setelah itu. Seperti Paulus, kita tidak 
mau “lalai memberitakan seluruh maksud 
Allah” (Kis. 20:27). Ada gereja-gereja yang 
berada dalam kesalahan serius mengenai 
Eskatologi (Amillenialisme dan Postmil-
lenialisme), mengenai Ekklesiologi (memer-
cik bayi, mengacaukan peran laki-laki dan 
perempuan, memasukan keduniawian ke 
dalam gereja, dll.), dalam Bibliologi (mene-
ruskan pewahyuan hingga hari ini, memper-
cayai Alkitab bisa salah dalam hal sains dan 
sejarah, dll.), dalam Soteriologi (berpegang 
kepada Kalvinisme), dan hal-hal lain lagi. 
Secara pribadi, dengan orang-orang yang 
diselamatkan dari gereja-gereja ini, kita bisa 
menjalin persekutuan. Tetapi untuk kerjasama 
secara gerejawi, semakin banyak dan serius 
kesalahan yang dipegang, semakin rendah 
level persekutuan yang dimungkinkan. Paulus 
mengajarkan demikian: “Tetapi aku menasi-
hatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu 
waspada terhadap mereka, yang bertentangan 
dengan pengajaran yang telah kamu terima, 
menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab 
itu hindarilah mereka!” (Rom. 16:17). 

Tetapi bagi jemaat-jemaat Tuhan yang 
berpegang kepada doktrin alkitabiah, maka 
ada persekutuan penuh, dan kesehatian yang 
penuh. Kesehatian ini adalah di dalam 
memperjuangkan iman yang timbul dari berita 
Injil, dan tidak berhenti sampai kepada poin-
poin keselamatan saja, melainkan juga 
keseluruhan “iman yang telah disampaikan 
kepada orang-orang kudus” (Yud. 1:3). Jika 
kaum Fundamentalis dikenal karena prinsip-
nya yang kokoh untuk melakukan separasi 
terhadap pihak-pihak yang harus diseparasi, 
maka sisi sebaliknya juga harus diperjuang-
kan. Orang-orang Alkitabiah harus bersehati 
saling menolong dalam perjuangan rohani. 
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 Ciptaan Tuhan sangatlah ajaib. Karena 
Allah telah menaruh hikmatNya di dalam 
ciptaan. Sehingga manusia yang memperhati-
kan dan mempelajari ciptaanNya akan mene-
mukan mutiara-mutiara yang indah. Ams. 6:6 
menasihatkan, “Hai pemalas, pergilah kepada 
semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah 
bijak.” Tuhan mengajarkan kebenaran pada 
manusia lewat hewan-hewan ciptaanNya.
 Salah satu hewan yang ajaib ialah lebah 
madu. Dalam Alkitab, madu yang dihasilkan 
adalah makanan paling manis yang bisa manu-
sia konsumsi; dalam teka-teki Simson, tidak 
ada yang lebih manis daripada madu (Hak. 
14:18). Madu juga melambangkan kemak-
muran. Tuhan menjanjikan bangsa Israel suatu 
negeri yang “berlimpah susu dan madunya,” 
karena begitu baiknya negeri itu. 
 Namun semua itu tidak lepas dari 
keajaiban penghasilnya, yaitu lebah. Serangga 
yang tampaknya sederhana ini Tuhan design 
untuk meniru keajaiban yang pernah Yesus 
lakukan (air jadi anggur), yaitu mengubah sari 
bunga (nektar) menjadi madu. Pelajaran 
apakah yang Tuhan sisipkan di dalam sarang 
penghasil madu ini?

Semangat Bekerja
 Seekor lebah harus menghisap sari bunga 
untuk diubah menjadi madu. Tetapi jumlah 
sari dalam satu bunga sangatlah sedikit, dan 
walaupun perut penyimpanan madu si lebah 
juga tidak besar, hanya sekitar 40ml, diperlu-
kan banyak sekali bunga untuk memenuhinya. 
Diperkirakan seekor lebah bisa mengunjungi 
1000 bunga sebelum ia kembali ke sarangnya. 
Betapa semangat yang luar biasa! Jikalau 
manusia punya peribahasa, sedikit demi 
sedikit lama-lama menjadi bukit, pasti lebah 
punya juga peribahasa, bunga demi bunga 
lama-lama sarang menjadi penuh! 
 Seekor lebah hanya memiliki hidup anta-
ra 5-7 minggu. Dan sejak ia bisa keluar sarang, 
seekor lebah pekerja akan menghabiskan selu-
ruh sisa hidupnya mengumpulkan sari bunga, 
sampai kepakan sayapnya yang terakhir. Hari 
demi hari, ia akan keluar sarang, bolak-balik 
dari satu ladang bunga ke ladang yang lain. 
Sekalipun tidak ada variasi, lebah tidak 
mengeluh dan tidak mencari alasan. 
Tampaknya tidak pernah lelah, lebah tidak 
tahu kapan harus berhenti. Lebah sungguh-
sungguh bekerja sampai mati kelelahan. 
Betapa besar semangat yang Tuhan program-
kan dalam diri lebah itu!
 Alkitab juga mencatat tokoh-tokoh yang 
semangatnya tidak kalah dari lebah. Rasul 
Paulus dipanggil paling belakangan di antara 
para Rasul, tetapi ia bekerja paling giat (1 Kor. 
15:10). Dalam Kisah Para Rasul, Paulus mela-
kukan perjalanan dari kota ke kota, sambil 
memberitakan Injil kepada baik orang Yahudi 
maupun non-Yahudi. Paulus memiliki etos 
kerja yang mengagumkan. Paulus bersaksi 
bahwa dalam pelayanannya (2 Kor. 11:23-28) 
ia banyak berjerih lelah dan bekerja berat, 

tidak tidur, lapar dan dahaga, berpuasa dan 
kedinginan. Dan semuanya ia lakukan untuk 
pelayanannya. Tidak pernah satu kalipun kita 
membaca Paulus mengeluh oleh karena susah 
payah. Tidak pernah kita baca Paulus menye-
sali jerih payahnya.
 Sebaliknya, Paulus menasihatkan para 
orang percaya untuk melihat pada upah yang 
disediakan Allah. Jika lebah-lebah bekerja 
sambil memikirkan sari bunga dan madu yang 
manis, masakan anak-anak Allah tidak memi-
kirkan kemuliaan surgawi? Seandainya para 
lebah pekerja itu dijanjikan hadiah berupa 
mahkota kemuliaan oleh ratu lebahnya, tentu 
mereka akan lebih giat lagi, bukan?
 Tapi Paulus bukan semata-mata dimoti-
vasi oleh “madu,” karena dalam Filipi 1:21-26 
Paulus melakukannya karena asas kepatutan. 
Paulus menghadapi dilema, pergi ke surga un-
tuk menikmati hasil jerih payahnya atau tetap 
tinggal di dunia dan bekerja. Tetapi Paulus 
menyadari bahwa lebih perlu untuk tetap 
bekerja, karena itu adalah hal yang patut bagi-
nya, bahkan suatu keharusan (1 Kor. 9:16). 
Paulus lebih memilih bekerja daripada 
beristirahat, karena itu adalah yang lebih 
diperlukan oleh jemaat-jemaat. Belajar dari 
lebah, mungkin?

Kerja Sama
 Tentu lebah tidak hanya mengandalkan 
kerja keras. Apalah arti seekor lebah? Berapa 
banyak sari bunga yang dapat satu ekor lebah 
kumpulkan selama hidupnya? Tidak, lebah bu-
kan hanya ajaib karena kerajinannya. Mereka 
juga memiliki kerjasama yang apik dan 
teratur. 
 Rupanya lebah-lebah ini tidak egois dan 
memakan semua sari bunga yang mereka kum-
pulkan. Setiap lebah hanya mengkonsumsi 
sebanyak yang mereka perlu untuk kebutuhan 
mereka. Sisanya mereka oper kepada lebah-
lebah lain untuk disimpan. Sari bunga yang 
tersimpan dalam kantong madunya akan 
dimuntahkan keluar dan dengan sigap dihisap 
oleh lebah lain. Belum cukup sampai di situ, 
lebah itu akan memuntahkannya lagi dan 
dihisap oleh lebah lain lagi. Para lebah akan 
membentuk rantai muntah-hisap sampai 20 
ekor lebah. Unik, bukan? Dan tidak ada 
setetespun yang tertumpah selama proses 
pemindahan ini.
 Untuk apa lebah melakukan ini? Rupa-
nya, sari bunga yang dikumpulkan itu masih 
terlalu encer dan belum bisa disebut madu. 
Untuk menurunkan kadar airnya, air tersebut 
dipindahkan dari mulut ke mulut dan proses 
penguapan akan menurunkan kadar airnya. 
Setelah sekian kali dioper-oper, cairan terse-
but dimasukkan ke dalam sel penyimpanan 
berbentuk heksagon. Tapi cairan itu masih 
terlalu encer. Untuk menurunkan kadar airnya 
lebih jauh lagi, para lebah menghasilkan panas 
tubuh dengan cara menggetarkan otot-otot 
sayap mereka. Ribuan lebah menggigil secara 
bersamaan, menghasilkan panas yang 

menguapkan air dalam cairan sari bunga itu. 
Dan untuk mensirkulasikan udara dan kelem-
bapan di dalam sarang, lebah akan mengepak-
kan sayap mereka secara sekuensial, bagaikan 
gelombang, untuk mengalirkan udara panas 
keluar sarang. Dan ketika kadar air cairan sari 
bunga itu turun sampai 15-18%, maka kita 
menyebutnya sebagai madu.
 Jadi, madu yang dihasilkan oleh lebah 
adalah produk dari kerjasama yang menakjub-
kan dari ribuan lebah yang sambung-
menyambung, bahu-membahu, dan bergo-
tong-royong mendistilasi sari bunga menjadi 
cairan kental yang manis. Tapi kerjasama 
lebah bukan hanya itu saja!
 Lebah masih harus bisa mengajak teman-
temannya untuk memanen ladang bunga yang 
baru saja ia temukan. Bagaimana caranya 
lebah memberi tahu lebah lain letak dari 
ladang yang ia temukan? Lebah akan melaku-
kan joget zig-zag yang mengarah pada target 
sambil menjadikan posisi Matahari sebagai 
patokan. Si lebah akan berjoget sebanding 
dengan jarak sumber makanan itu dari sarang, 
sehingga lebah-lebah lain akan tahu persis 
harus terbang ke derajat mana relatif terhadap 
Matahari dan sarang, dan seberapa jauh. Plus, 
seberapa melebar jogetannya akan memberi-
tahu lebah lain seberapa kaya sumber maka-
nan yang ia temukan! Dan Tuhan mendesign 
lebah dengan kompas Matahari yang bisa 
menyesuaikan diri secara otomatis terhadap 
pergerakan Matahari di langit. Benar-benar 
ajaib hikmat Tuhan!
 Tentu lebah bukan satu-satunya hewan 
yang kerja samanya apik. Bahkan manusia 
berpotensi bekerja sama dengan lebih 
terkoodinir lagi. Karena manusia dapat 
berkomunikasi dengan lebih efektif, dapat me-
nyampaikan informasi yang lebih kompleks, 
dan memiliki akal budi. Tapi tidaklah buruk 
untuk mempelajari lebah dan melihat bagai-
mana kerjasama yang baik akan menghasilkan 
sesuatu yang mustahil jika dilakukan sendiri.

Bersatu Hati 
 Seandainya manusia belajar dari lebah, 
jangan lupa satu aspek yang jarang dibahas: 
lebah adalah makhluk yang sangat tidak egois. 
Lebah bekerja sangat keras bukan demi diri-
nya sendiri tetapi untuk koloninya. Seekor 
lebah rela mengorbankan hidupnya demi 
kelangsungan hidup koloninya. Bahkan jika 
diperlukan, seekor lebah akan menyengat 
musuhnya sekalipun itu akan mencabut 
nyawanya sendiri.
 Pengorbanan-pengorbanan yang lebah 
lakukan semua bertujuan agar ratunya aman, 
koloninya tidak kekurangan makanan, dan 
generasi selanjutnya akan tumbuh dewasa. 
Tidak tahu apakah lebah punya konsep kelu-
arga, tapi sebenarnya dalam satu koloni semua 
lebah di situ adalah satu keluarga. Jadi, bisa 
dikatakan lebah sangat giat menyejahterakan 
keluarga, dan rela mati bagi keluarga.
 Manusia punya sebutan untuk perilaku 
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yang saking terkoordinir hingga mengabaikan 
kesejahteraan individu demi kesejahteraan 
kelompok (bukan “komunis”), yaitu hive-
mind. Artinya adalah kesadaran kelompok, 
yaitu setiap individu berpikir seolah-olah 
seluruh koloninya adalah suatu kesatuan. 
Koloni lebah memang terdiri dari ribuan lebah 
individu, tetapi semuanya memiliki kesatuan 
tujuan, kesatuan pikiran.
 Jelas, manusia memiliki pikiran yang jauh 
lebih kompleks daripada lebah, dan tidak 
mungkin memiliki kesamaan pikiran seperti 
dalam koloni lebah. Tetapi Tuhan ingin agar 
jemaat lokal sehati dan sepikir, seia sekata 
(Rom. 12: 16; 1 Kor. 1:10; 2 Kor. 13:11). 
Walaupun bukan mengarahkan jemaat 
menjadi hive-mind, tetapi kita bisa mengambil 
pelajaran dari perilaku lebah.
 Lebah bisa membagi tugas sesuai dengan 
kemampuannya yang khas. Ratu adalah satu-
satunya yang bisa bereproduksi, jadi dia 
bertugas bertelur. Lebah drone adalah satu-
satunya yang berkelamin jantan, jadi tugasnya 
adalah memfertilisasi telur-telur. Lebah 
pekerja adalah yang paling banyak jumlahnya, 
dan fungsinya adalah bekerja. Lebah pekerja 
akan mengumpulkan sari bunga, membuat 
madu, membangun sarang, mengurus telur, 
larva, dan pupa, dan karena ia dilengkapi 
dengan sengat, lebah pekerja juga akan mem-
pertahankan koloninya dari serangan luar.
 Paulus juga menerangkan bahwa dalam 
satu jemaat ada banyak anggota, dan masing-
masing anggota mempunyai tugas (Rom. 
12:4-8; 1 Kor. 12:4-30). Kebetulan di Korintus 

juga Paulus menegur perpecahan yang ada di 
dalam jemaat (1 Kor. 12), sampai ia harus 
menerangkan bahwa perbedaan-perbedaan 
yang ada di antara anggota jemaat itu jangan 
sampai menimbulkan perpecahan. Bukankah 
para lebah juga ada yang bekerja, ada yang 
bertelur, ada yang memfertilisasi? Tetapi 
koloni itu tetap sepemikiran. Jadi suatu jemaat 
yang anggota-anggotanya sepemikiran justru 
dapat memanfaatkan perbedaan-perbedaan 
mereka untuk pembagian tugas yang efektif.
 Dari konteksnya (1 Kor. 12), mungkin ada 
iri hati antara satu anggota dengan yang lain, 
mungkin ada yang merasa kurang dihargai, 
mungkin ada yang merasa kurang berperan, 
atau mungkin ada yang merasa harus memiliki 
karunia-karunia yang sama dengan si anu dan 
si anu. Intinya, timbulnya perpecahan karena 
perbedaan itu disebabkan karena mereka 
egois dan tidak sehati sepemikiran. Seandai-
nya anggota jemaat menaruh kepentingan 
jemaat di atas kepentingan pribadinya, maka 
tentu tidak akan ada iri dan dengki. Malahan 
yang ada adalah sukacita oleh karena karunia-
karunia yang Tuhan berikan di dalam jemaat.
 Tentu saja, kesehatian dan sepemikiran 
tidak akan mungkin bisa terjadi di antara 
orang-orang percaya di luar konteks jemaat. 
Alasannya sederhana, jemaat bisa sehati 
sepikir karena mereka bersekutu/berkumpul 
secara rutin. Suami dan isteri juga bisa sehati 
sepikir karena mereka hidup bersama. Dan di 
luar konteks jemaat lokal, tanpa ada perkum-
pulan yang rutin, maka tidak juga dituntut 
kesehatian dan sepemikiran.

 Namun bukan berarti di antara orang 
Kristen tidak ada kesatuan. Di antara orang-
orang percaya tetap ada persamaan pemikiran, 
karena semua orang Kristen sepatutnya 
menyamakan pikirannya dengan Kristus, 
lewat Alkitab. Jika seorang Kristen di Indo-
nesia mempelajari Alkitab dan menjadikan-
nya pedoman hidupnya, maka ia akan memi-
liki banyak persamaan pikiran dengan orang 
di Amerika yang juga menjadikan Alkitab 
sebagai pedoman hidup. Kristus, yang 
menjadi pusat kehidupan orang Kristen, 
menjadi tonggak tujuan setiap orang Kristen. 
 Dan walaupun orang Kristen di Indonesia, 
di Malaysia, di Inggris, atau di manapun 
secara pribadi memiliki individualitas, tetapi 
karena semuanya melakukan kehendak 
Kristus maka terciptalah semacam koloni-
koloni lebah Kristus. Dan setiap koloni di 
masing-masing tempatnya mengumpulkan 
sari bunga (jiwa-jiwa), memprosesnya men-
jadi madu (murid), supaya generasi selanjut-
nya tidak akan terputus (di sini analoginya 
mulai luntur, hahaha...). 
 Tetapi inti yang hendak disampaikan 
adalah setiap orang Kristen yang mengikuti 
kehendak Kristus, terutama di dalam jemaat 
lokal, harus memiliki pikiran Kristus. Jika 
demikian, lebah-lebah Kristus akan giat 
bekerja di ladang Tuhan, bekerja sama satu 
sama lain, bersukacita dalam karunia yang 
Tuhan karuniakan kepadanya masing-masing, 
dan bersama-sama melaksanakan program 
Allah di Bumi.

HALO NUSANTARA ...

HUT Ke-21 GBIA PETRA, TANGERANG HUT Ke-17 GBIA SEMARANG HUT Ke-9 GBIA AGAPE KUPANG

HUT KE 5 GBIA SOLA GRACIA HUT KE 2 GBIA MERCY, SOE HUT Ke-2 GBIA BALARAJA

HUT Ke-12 GBIA JAYAGUNA, LAMPUNG HUT ke-7 GBIA SOTERIA MONBAI 
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Ketika ada kesatuan iman yang penuh, maka 
ada kesehatian yang penuh. Kita perlu 
mencontoh jemaat-jemaat di zaman para 
Rasul yang saling tolong menolong. Paulus 
berpesan kepada jemaat Roma: “Aku 
meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari 
kita yang melayani jemaat di Kengkrea, 
supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, 
sebagaimana seharusnya bagi orang-orang 
kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila 
diperlukannya” (Rom. 16:1-2). Yohanes yang 
menasihatkan anak-anak rohaninya untuk 
tidak memberi salam kepada penyesat, 

sebaliknya memuji Gayus atas perlakuan dia 
terhadap para pemberita kebenaran yang 
datang mengunjunginya. Yohanes berkata, 
“engkau menolong mereka dalam perjalanan 
mereka, dengan suatu cara yang berkenan 
kepada Allah. Sebab karena nama-Nya 
mereka telah berangkat dengan tidak 
menerima sesuatupun dari orang-orang yang 
tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima 
orang-orang yang demikian, supaya kita boleh 
mengambil bagian dalam pekerjaan mereka 
untuk kebenaran” (3 Yoh. 1:6-8). Ini adalah 
kehendak Tuhan, bahwa orang-orang yang 

berada dalam kebenaran Tuhan dan mengasihi 
Tuhan, saling mendukung dalam pekerjaan 
Tuhan, sehati dan bersemangat memajukan 
dan berjuang untuk iman yang benar! Satu 
Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan 
Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan 
di dalam semua (Ef. 4:5-6). 

 

sambungan dari hal 7

HALO NUSANTARA ...

Salam dari GBIA Candipuro, Lampung Pemenang lomba CCA di GBIA Immanuel Merayakan Tahun Baru GBIA Anugerah

Baptisan oleh Ev. Christian

Salam dari GBIA Amazing Grace Sabu-Raiju Salam dari GBIA SILOAM, Senunuk Salam dari GBIA OMEGA, Pamulang 

Salam dari GBIA Dikaosune Manado

Salam dari GBIA Ambawang

Acara PA di Pulau Bangka Baptisan oleh Gbl. Arifan Kusuma

Baptisan oleh Ev. Rukun
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Pulau Jawa & Bali

Pulau Sumatera & Sekitar

Silakan kirimkan jawaban anda setepat-tepatnya ke email 
pedangrohgraphe@gmail.com paling lambat tanggal 1 April 2023 

Jangan lupa juga sertakan nomor handphone anda supaya dapat kami hubungi. 

Ev. Derry Sugianto

Gbl. Arifan T. Kusuma

Ev. Faozan

Ev. Akonius

GI Oka Bagas

Servant 

Ev. Tryaman Zandroto

Ev. Ferisman Tafonao

Gbl. Deni Simarmata

Gbl. Kurnia Kristanto

Ev. Alex Meaga

Ev. Darnus Laia

Gbl. Mitorya Admaja

Ev. Samuel Simbolon

Ev. Anugerah Ndruru

Ev. Eliyusu Zai

Ev. Villy Tuuk

Ev. Pieter Augusta

Gbl. Supriyanto

Gbl. Rian Basuki

Ev. Christian Viktor Kay

Ev. Nikolas

Ev. Aris Lase

Ev. Bobi Koro

Ev. Meifel Kontra

Cengkareng - Jakarta Barat

Serpong-Tangerang

Sepatan - Tangerang

Sogae’adu - Nias

Bojongsari - Depok

Harapan Indah

Bekasi Timur

Tambun Selatan - Bekasi

Pondok Gede

Depok

Cirebon

Karawang

Kota Bogor

Bandung

Bandung

Yogyakarta - Jawa Tengah

Semarang

Solo

Salatiga - Jawa Tengah

Surabaya

Surabaya

Bali

0896-3641-0008

Ev. Feberlis Buulolo Bogor - Cileungsi 0812-9142-0372

0818-0882-8502

0853-1383-3904

0857-1027-7291

0896-1263-6119

0853-6155-7640

0852-7685-8027

0823-6809-8919

0852-8275-0311

0852-1568-1395

0899-4636-037

0852-8574-2389

0813-8001-2284

0813-2070-0255

0853-7337-2803

0852-8767-1713

0812-8640-0756

0812-1835-722

0822-5413-4845

0813-8463-3040

0856-868-3038

Gbl. Joko H. R.

Gbl. Teguh Sujarwo

Ev. Fauluzatulo Harefa

Ev. Albert Limbong

Ev. Alur Lase

Ev. Sahata Sitompul

Ev. Yosep Patrick Laia

Gbl. Are E. L.

Ev. Sokhiaro Halawa

Ev. Noperman Zai

Ev. Marudut Sianturi

Ev. Deniasa Zebua

Ev. Ikhtiar Jaya Waruwu

Ev. Hermanto 

Ev. Ahlan Laia

Ev. Rukun Harefa

Ev. Yusman Giawa

Ev. Lambok A. Sitorus

Candipuro - Lampung Selatan

Jayaguna - Lampung Timur

Lampung

Bumi Dipasena - Lampung

Pekanbaru - Riau

Pekanbaru - Riau

Pekanbaru - Riau

Pematang Siantar - Sumut

Medan - Sumut

Medan - Sumut

Tarutung - Sumut

Gunung Sitoli - Nias

Avia - Nias

Teluk Dalam - Nias Selatan

Sisarahili - Nias Selatan

Lahusa - Nias Selatan

O’O’U - Nias Selatan

Batam

0852-7320-5782

0813-9805-6419

0812-9847-3718

0812-7478-5148

0852-3098-9212

0821-2406-8064

0813-7393-8081

0852-7562-6160

0852-1495-8442

0823-6682-8236

Ev. Simon Eko Simamora Pekanbaru - Riau 0812-6847-1740

0853-6065-3391

0821-6515-6246

0822-5362-5251

0813-8539-2281

0813-6270-6910

0813-7005-3820

0853-4826-5973

Ev. Diusman Laia Medan - Sumut 0813-5038-9513

0878-6775-0072

Ev. Yarman Buulolo Hiliwosi - Nias Selatan 0812-8558-7569

0852-8756-5432

0852-5978-3665

0813-8098-3184

0813-3830-5033

Gbl. John Sung

Ev. Alexander

Ev. Tommy Samusi

Ev. Effendy

Gbl. Silwanus T. 

Ev. Mekianser Kase 

Ev. Serman Ajan

Gbl. Irwanto

Ev. Aji Sastro

Ev. Suandi R.

Ev. Suwandi

Ev. Mulyono

Ev. Harris Oktavianus

Ev. Fariawosa

Ev. Ododogo Laia

Ev. Roy T. Butar-butar

Ev. Julmansef Zai

Ev. Semet Wahla

Ev. Andarsono

Ev. Simson

Ev. Anyut

Ev. Agus

Ev. Markus Bumbun

Ev. Nahman Mehing

Ev. Domeni Jon Rich

Ev. Asen

Pontianak - Kalbar

Pontianak - Kalbar

Pontianak - Kalbar

Pontianak - Kalbar

Sintang - Kalbar

Nanga Pinoh - Kalbar

Nanga Pinoh - Kalbar

Singkawang Barat - Kalbar

Singkawang Barat - Kalbar

Sungai Ayak SP 10 - Kalbar

RITS, Ambawang - Kalbar

RITS, Ambawang - Kalbar

RITS, Ambawang - Kalbar

RITS, Ambawang - Kalbar

Sanggau Ledo - Kalbar

Serukam - Kalbar

Lintang Batang - Kalbar

Ketapang - Kalbar

Bengkayang - Kalbar

Nanga Mau - Kalbar

Ketungau Hulu - Kalbar

Balai Sepuak - Kalbar

Senakin - Kalbar

Senakin - Kalbar

Ngabang - Kalbar

Ngabang - Kalbar

0856-5000-777

0821-5873-1676

0822-5413-4300

0857-7683-1474

Ev. Johnny T.

Ev. Hamlek Salaijang

Ev. Marthen Mallawa

Ev. Anggi Utama Gaffar

Bitung, Sulut

Manado, Sulut

Makassar

Toraja

0852-4516-3668

0821-9133-2004

0813-4389-2506

0813-8399-9606

Ev. Darmawan Dachi

Ev. Juan Thomas Rupilu

Tahuna - Sanger

MOA - Maluku Barat Daya 

0852-7575-8578

0811-3853-314

0813-3947-1549

0852-4538-5776

0812-5086-3934

0813-4526-5994

0852-5230-0383

0821-5248-6622

0857-8716-0065

0852-1553-9480

0813-1431-4882

0821-9838-4514

0815-7307-7230

0822-5951-2677

0813-9882-8479

0822-3806-7455

0852-5255-9250

0813-5006-5209

0821-5876-9423

0813-1601-0700

0852-4512-6752

0853-9398-3025

0858-4995-5052

0821-5125-9093

Ev. Hardiyono Serawai, Sintang - Kalbar 0812-5154-0893

Gbl. Supriadi Balikpapan-Kaltim 0856-9122-2436

Gbl. Dance Suat

Ev. Charles Raga Bepa

Ev. Thobias Radja

Ev. Markus Rohi

Ev. Leonard Loko

Ev. Phin Fo

Ev. Barnabas 

Kupang - NTT

SOE - NTT

Sabu - NTT

Sabu - NTT

Seba - NTT

Bangka Belitung

Jayapura - Papua

0821-2419-8797

0812-3837-8608

0852-8013-6558

0822-3601-5954

0813-3895-0167

0813-8540-4277

0812-8843-7150

Gbl. Tumbur Jayapura - Papua 0811-4811-981

Ev. Nanius

Ev. David 

Yahukimo - Papua

Membramo Tengah - Papua

0823-5066-7514

0812-8342-5113

Pulau Sulawesi

NTT & Papua

Pulau Kalimantan

Quiz

Jawaban Edisi Lalu

PELAYAN-PELAYAN GBIA DI SELURUH NUSANTARA

Citra Maja Raya - Tangerang

Tj Burung - Tangerang

Balaraja - Tangerang

1. Hari raya Yahudi mana yang memperingati pembebasan orang-orang Yahudi dari 
Haman seperti yang tercatat dalam Kitab Ester?

2. Ketika Yesus dipersembahkan ke Bait Allah sebagai bayi, siapa yang mengenalinya 
sebagai Mesias?

3. Kandidat mana yang tidak dipilih untuk jabatan rasul setelah Yudas Iskariot bunuh diri, 
menurut Kisah Para Rasul?

4. Desa mana yang menjadi lokasi kenaikan Yesus?

5. Apa nama angin badai yang dapat mempengaruhi Kreta?

Pemenang Quiz Edisi 113

1. Ananias dan Safira; 2. Boas; 3. Betania; 
4. Maria Magdalena; 5. Abigail

1.  Irvhan C. A



Adalah acara GBIA Graphe dimana akan membahas mengenai topik-topik penting kekristenan
bersama Dr. Suhento Liauw selama 15 menit. Acara ini dapat anda lihat di chanel youtube
GBIA Graphe.

FONDASI IMAN KRISTEN ALKITABIAH

Eps 21: Perjamuan Kudus Atau
Perjamuan Tuhan
Eps 22: Berbagai Teks & Alkitab Bahasa
Asli
Eps 23: Mujizat Manakah Dari Allah
Eps 24: Peran Wanita Dalam Jemaat
Eps 25: Bukti Orang Lahir Baru

Eps 16: Perlukah Bayi Dibaptis

Eps 17: Tripoda GBIA Graphe

Eps 18: Makanan Haram & Halal

Eps 19: Nama Sang Pencipta

Eps 20: Menjelaskan Tritunggal

Eps 26: Kewajiban Utama Orang Kristen
Eps 27: Yesus Lahir Bukan Desember
Hakka 1: Percaya Ada Allah, Percaya
Alkitab Firman Allah
Hakka 2: Percaya Yesus Menyelamatkan

GBIA Graphe

Mutiara Kebenaran

Jl.. Danau Agung 2 No. 5-7
Sunter Agung, Jakarta Utara

Telp. (021) 6471-4156, 6471-4540
Website: www.graphe-ministry.org

EPISODE
Eps 1 : Percaya Ada Allah
Eps 2: Bukti Alkitab Firman Allah
Eps 3: Perkembangan Pewahyuan
Eps 4: Jalan ke Sorga
Eps 5: Mengapa Alkitab Terdiri Dari
39+27 Kitab?

Eps 11: Orang Yang Diurapi
Eps 12: Baptisan Roh Kudus
Eps 13: Sejarah Gereja Baptis 1
Eps 14: Jabatan Gereja
Eps 15: Baptisan Yang Alkitabiah

Eps 6: Peralihan Sistem Ibadah
Eps 7: Jika Yohanes Adalah Elia
Eps 8: Praktek Memberkati Dalam
Keimamatan
Eps 9: Sabotase Iblis Terhadap Injil
Eps 10: Bayi, Anak Cacat Mental
Mati! Masuk Sorgakah?

UNTUK KALANGAN SENDIRI


