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PENYEBAB KRISIS DI AS Mengapakah bisa terjadi krisis finansial 
Dunia sempat panik ketika beberapa di AS? Sesungguhnya itu karena saking 

perusahaan perkreditan Amerika Serikat (AS) percayanya dunia terhadap sistem demokrasi 
bangkrut, karena sudah dapat dihitung bahwa dan perekonomian pasar bebas AS. Semua 
itu akan berdampak ke seluruh perusahaan orang berusaha menyimpan dananya di AS 
perkreditan bahkan perbankan di AS. Dampak bahkan hampir semua koruptor negara dunia 
awalnya ialah harga saham di Dow Jones ketiga pun menyimpan dana mereka di bank-
meluncur turun. Segera menteri keuangan AS, bank AS. Ini menyebabkan bank-bank di AS 
Henry Paulson, merancang tindakan overliquid (kebanyakan uang), sehingga 
penyelamatan dengan mengajukan dana bunganya rendah. Karena bank-bank 
talangan US $ 700 miliar. Ketika usulan berlimpahan dana maka mereka menawarkan 
pertama ditolak oleh Kongres, saham kredit dengan gampang kepada perusahan-
meluncur lebih dahsyat lagi, perusahaan perkreditan perumahan.
sehingga Paulson yang tentu di- Karena dana disalurkan 
backup oleh George W. Bush, dengan begitu gampang, 
menyatakan bahwa jika para pengambil keputusan 
Kongres AS tidak mau di perusahan perkreditan 
mengerti maka seluruh dengan gegabah demi 
dunia akan mengalami mengejar omset penya-
krisis ekonomi dahsyat. luran kredit sehingga 
Akhirnya Kongres  tanpa melalui studi 
mau-tak-mau harus kelayakan customer 
menyetujui program memberikan kredit 
penyelamatan tersebut. perumahan  kepada  

Christianto Wibisono o r a n g - o r a n g  y a n g  
dalam Suara Pembaruan sesungguhnya tidak sang-
tanggal 13 Oktober 2008, gup mencicil. Sementara 
menyebutkan bahwa penyebab orang yang ditawarkan rumah 
krisis finansial AS itu bukan karena telah terbiasa hidup lebih besar pasak 
George W. Bush melainkan karena model daripada tiang maka tanpa banyak memper-
hidup rakyat AS yang lebih besar pasak timbangkan kemampuannya untuk mencicil 
daripada tiang. Banyak orang tidak tahu telah rakus mengkredit rumah yang besar dan 
bahwa setelah krisis finansial sempat mahal yang melampaui kemampuannya. 
disejukkan dengan dana bailout  US $ 700 Akhirnya kredit macet menggurita hingga 
miliar, sesungguhnya krisis Credit Card perusahaan-perusahaan perkreditan bangkrut, 
sedang menunggu giliran. Diperkirakan ada dan otomatis bank pemberi pinjaman juga 
sekitar satu triliun dollar hutang Credit Card di terseret. Kalau hanya jumlah kecil saja yang 
AS. Kini Indonesia pun sedang dipacu macet, tentu tidak menjadi persoalan, tetapi 
pemakaian Credit Card atau lebih tepat kita kalau miliaran dollar tentu menjadi urusan 
sebut pembiasaan hidup berhutang melalui besar, bahkan menjalar sampai menjadi 
Credit Card. problem internasional.

58

Tidak terasa kita sudah tiba di akhir tahun 
2008. Pada tahun 2008, Dr. Suhento Liauw 
secara total telah mengadakan seminar 14 
kali. Ribuan orang sudah mendengarkan 
kebenaran. Kiranya mereka berani  
membayar harga untuk mendapatkan 
kebenaran yang telah diantarkan ke telinga 
mereka.

Seminar di Candipuro, Lampung pada 
tanggal 20 Desember 2008 pun berlangsung 
dengan baik. Ternyata RBK bisa didengar di 
Merak, maupun Lampung. 

Seminar yang berbentuk retreat di Tuk-
tuk, Pulau Samosir, Danau Toba pada 7 
November 2008, diikuti oleh mayoritas 
pegawai Pemkot Siantar.  Ev.  Are Laia akan 
segera berangkat menuju kota Siantar pada 
awal Januari untuk mendirikan gereja yang 
alkitabiah.

Setelah kaum wanita GRAPHE dua kali 
menyelenggarakan Ladies' Day, kaum pria 
untuk pertama kalinya menyelenggarakan 
Men's Day. Setelah menikmati khotbah yang 
berkisar di sekitar peperangan rohani, para 
peserta menuju ke Serpong sorenya untuk 
menikmati permainan perang-perangan 
paint-ball (peluru cat) sambil menghayati arti 
berperang.

Pada tanggal 29 November 2008, Dekan 
A k a d e m i k ,  D r.  S t e v e n  E .  L i a u w,  
melangsungkan pernikahan dengan Daisy 
Anwar, B. Mus. Mereka telah memulai 
lembaran hidup baru berpasangan untuk 
melayani Tuhan dengan lebih efektif lagi.

Seminar doktrin tentang akhir zaman 
(Eschatology) pada tanggal 8 Desember 
2008 dihadiri lebih dari tiga ratus orang 
sehingga gedung GRAPHE penuh sesak. 
Pada saat seminar berlangsung, terjadi 
gangguan listrik dari PLN sehingga ruangan 
menjadi panas dan gelap. Namun sekalipun 
panas, peserta tetap bertahan dan Dr. Liauw 
tetap melanjutkan seminar dengan listrik 
yang ditarik dari rumah lain. Akibatnya Dr. 
Liauw sakit seminggu.
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HEROIN  DARI  LUCIFER
Gejala berhutang lewat Credit Card yang 

berlebihan bukan hanya terjadi di AS, 
melainkan telah mendunia. Manusia 
ditawarkan Credit Card sehingga bisa 
membeli apa saja dengan pikiran "pokoknya 
beli dulu nanti bayarnya belakangan." Orang 
tua generasi lalu selalu memberi nasehat agar 
anak rajin menabung.  Tetapi zaman sekarang 
jangankan menabung, bahkan sejak kecil 
sudah terbiasa berhutang hingga berjenjang-
jenjang.

ke bawah satu kebijaksanaan moneter.  Nancy kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka 
Pelosi mendesak George W. Bush untuk atau hamba, diberi tanda pada tangan 
menghimpun G8 untuk duduk membicarakan kanannya atau pada dahinya, dan tidak 
kebijakan bersama untuk mengatasi kemelut seorangpun yang dapat membeli atau menjual 
ekonomi. Tak pelak lagi bahwa krisis kali ini selain daripada mereka yang memakai tanda 
akan mengantar ke penyatuan kebijakan itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan 
tunggal. namanya."  Menurut pembaca, faktor apakah 

Pemilihan presiden AS kali ini bisa jadi yang memungkinkan Lucifer mengontrol 
ujicoba Lucifer terhadap masyarakat AS. ekonomi dunia, bahkan hingga tidak ada 
Apakah mereka lebih mementingkan orang yang bisa membeli atau menjual tanpa 
ekonomi atau nilai-nilai luhur kekristenan dan seijinnya?  Tentu sebelumnya telah terjadi 
keamanan? Kelihatannya mereka akan penyatuan moneter seluruh dunia dan 
memilih orang yang sanggup membawa kebijaksanaan moneter ada di bawah satu 

Bank pemberi Credit Card berharap mereka kepada kemakmuran ekonomi penguasa.
pemegangnya berbelanja sebanyak mungkin daripada keluhuran nilai keluarga yang Lucifer akan berhasil menyatukan politik 
dan kalau jatuh tempo tidak sanggup bayar, berdasar pada kekristenan. Masyarakat AS seluruh dunia sehingga terwujud satu 
masih ditawarkan untuk hanya membayar tidak sanggup mengalami kesulitan ekonomi pemerintahan dunia. Sangat masuk akal untuk 
minimum-payment, yang tentu sisanya karena mereka telah cukup lama menikmati memiliki satu federasi dunia dengan dua ratus 
dikenakan bunga yang sangat tinggi. kemakmuran. Di kamus masyarakat AS tidak lebih negera bagian. AS akan menjadi satu 

Manusia akhir zaman ditawarkan hasil ada kata irit, dan tidak ada kata susah. Terlebih negara bagian, demikian juga dengan 
teknologi. Semua hasil teknologi tidaklah mereka telah lama dimanjakan dengan Indonesia dan China masing-masing akan 
jahat atau salah. Tentu dengan handphone  kemudahan mendapatkan pekerjaan sehingga menjadi satu negara bagian. Nah, presiden 
jauh lebih nyaman daripada telepon monolog mereka tidak menabung untuk persiapan dunia itu pasti akan hebat sekali dan akan 
yang harus tersambung dengan kabel. masa sulit. Setelah memasuki zaman Credit dipilih oleh manusia seluruh dunia. Tahukah 
Berbagai temuan teknologi telah menyum- Card, mereka dibiasakan berhutang sehingga anda sekarang telah ada yang namanya 
bangkan kenyamanan bagi kehidupan manu- Credit Card yang macet, menurut Christianto Parlemen Dunia? Tahukah pembaca bahwa 
sia. Tetapi untuk menikmati kenyamanan itu Wibisono sudah mencapai satu triliun dollar. pada bulan Oktober 2008, Indonesia 
manusia harus membayar harganya dan tentu mengusulkan Agung Laksono menjabat 
harus ditunjang dengan kerja keras yang sebagai Ketua Parlemen Dunia?  Apa sulitnya 
menyita waktu dan tenaga. Sementara itu juga bagi Lucifer untuk membentuk satu 
ditawarkan Credit Card yang prinsipnya pemerintahan dunia, dengan satu Presiden 
kalau menginginkan namun belum Dunia, bahkan kita sekarang sudah ada 
punya uang, ya hutang dulu. Parlemen Dunia?

Jad i ,  me la lu i  kemajuan  Kita kini sedang menuju ke 
teknologi dan prinsip 'hutang dulu satu ekonomi dunia, satu 
bayar belakangan', manusia bisa kebijaksaan moneter yang 
memenuhi rumahnya dengan segala perkakas sifatnya mendunia, dan kita 
hasil kemajuan teknologi dengan berhutang. memang sudah memiliki bank 
Lifestyle penuh hutang dan penuh kenikmatan dunia. Dan kita juga sudah punya 
ini akhirnya menyebar ke sebagian besar, International Monetary Fund (IMF), yang 
kalau kita tidak membesar-besarkannya banyak menolong (intervensi) masalah 
dengan berkata seluruh manusia akhir zaman. keuangan negara-negara. Dapatkah pembaca 

Akhirnya siapapun yang mau jadi Manusia bukan membeli sesuatu atau melihat bahwa pemerintahan global anti-
presiden, tidak masalah moralnya, apalagi mengkredit sesuatu setelah menghitung Kristus yang digambarkan Allah bagi kita 
kandungan nilai kekristenannya, pokoknya kelebihannya atau setidaknya kemampuan melalui patung mimpi Nebukadnezar, yang 
bisa membawa kepada peningkatan ekonomi, membayarnya, melainkan "gesek" dulu pada bagian kakinya yaitu kerajaan besi 
maka rakyat akan memilih dia. Bahkan cardnya, toh masih ada waktu sebulan untuk (Eropa) campur tanah liat, sekarang sedang 
herankah kita jika suatu hari Lucifer atau anak memikirkannya atau seburuk-buruknya akan dibentuk?
buahnya mencalonkan diri dan terang-diusahakan dengan fasilitas minimun Kitab Wahyu pasal 13 yang kita kutip 
terangan menyebut identitas dirinya dan        payment. telah memberitahu kita bahwa anti-Kristus 
sikapnya yang memusuhi kekristenan Sambil setiap negara dengan pasar bebas akan menguasai dunia, dan akan mengen-
alkitabiah, lalu rakyat berbondong-bondong dan floating devisa menggenjot ekonomi dalikan ekonomi, sehingga orang tidak dapat 
memilihnya? Ia pasti akan didukung habis-dengan mengabaikan moral, semua rakyat membeli dan menjual tanpa seijinnya. Banyak 
habisan oleh para homosex, umat berbagai dipacu untuk menjadi manusia ekonomi. orang yang membaca kitab Wahyu pasal 13 
agama, kekristenan yang sesat, para artis Tanpa memiliki waktu untuk keluarga, hanya tersentak oleh tanda bilangan anti-
Hollywood yang freesex, dan berbagai apalagi gereja, pokoknya pagi-pagi berangkat Kristus, yaitu 666, sementara itu ia tak sadar 
komponen masyarakat yang hidupnya kerja dan pulang tiba di rumah sudah bahwa sesungguhnya ia sedang berada di 
berantakan.  Lucifer telah berhasil memberi mendekati jam tidur. dalam program itu.
"heroin" kenikmatan hidup dan keleluasaan Kekacauan finansial di AS adalah uji 
hutang kepada manusia akhir zaman. Ia tahu coba Lucifer untuk melihat kepanikan KERAJAAN BESI 
manusia akan mengerang tanpa dia.manusia terhadap masalah ekonomi yang CAMPUR TANAH LIAT

akan digenggamnya sebagai alat untuk Nebukadnezar bermimpi, dan itu tercatat 
TIDAK ADA YANG memaksa set iap orang menyembah dalam kitab Daniel pasal 2. Hampir terjadi 
MENJUAL DAN MEMBELIkepadanya. Kekacauan tersebut telah musibah penyembelihan di Kerajaan Babilon 

Dalam kitab Wahyu 13:16-17 "Dan ia menghantar pada penyatuan ekonomi dunia karena tidak ada yang sanggup menafsirkan 
menyebabkan, sehingga kepada semua orang, 

bersambung ke hal. sebelah
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mimpi sang maharaja saat itu. Tetapi karena "anti" adalah preposisi bahasa Yunani yang logis. Jangan terpukau hanya dengan satu 
mimpi itu dari Allah, maka hanya Allahlah artinya menentang dengan menggantikan. Jadi doktrin saja, melainkan tiap-tiap doktrin 
yang sanggup mengungkapkan artinya, anti-Kristus adalah penentang Kristus yang dalam satu gereja harus harmonis. Jangan lupa 
melalui Daniel. mengatakan bahwa dirinyalah sang Kristus itu membandingkan pengajaran GRAPHE 

Kita diberitahu bahwa kepala patung yang atau sesungguhnya adalah kristus palsu. dengan gereja lain. Jika ada pertanyaan jangan 
terdiri dari emas itu dikatakan adalah Kerajaan Kristus itu bahasa Yunani yang artinya sama sungkan email ke <church@graphe-
Babilon yang sedang berdiri saat itu. Dan dengan Mesias dalam bahasa Ibrani. Jadi m i n i s t r y. o rg >  a t a u  < g i t s @ g r a p h e -
kemudian dikatakan akan muncul empat sesungguhnya anti-Kristus itu sudah pasti ministry.org>.  Pengajaran yang benar selalu 
kerajaan sesudahnya sebelum dihancurkan bukan pemimpin atau umat agama non- mempersilakan orang menilainya. Makanan 
satu kerajaan yang bagaikan batu yang turun Kristen, melainkan pasti dari pihak Kristen. yang enak tidak boleh dipaksakan melainkan 
dari gunung.  Karena waktu telah lewat lebih Ia akan memberitakan Kristus, tetapi tentu hanya boleh ditawarkan. Pastikan diri anda di 
dari dua ribu enam ratus tahun, maka gampang Kristus menurut versinya, dan akan menya- dalam gereja yang alkitabiah dalam penantian 
sekali bagi kita untuk mengerti bahwa takan dirinya sebagai orang yang diurapi kita akan kedatangan Tuhan, karena Tuhan 
dadanya yang terdiri dari perak itu sesung- karena arti kata "Kristus" adalah orang yang pernah berkata dalam nada yang pesimis, 
guhnya adalah kerajaan Media-Persia yang diurapi. Atau menyebut dirinya atau "Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, 
muncul sesudah Babilon. Dan perutnya yang jabatannya sebagai pengganti Kristus. adakah Ia mendapati iman di bumi?" (Luk. 
dari tembaga sesungguhnya adalah kerajaan Sebelum sang anti-Kristus utama datang, tentu 18:8). Tuhan sangat pesimis masih akan 
Yunani dengan "Alexander tak-Agungnya," ia akan mengirim pendahulu-pendahulu, yaitu mendapatkan iman yang benar ketika Ia 
dan kaki patung yang adalah besi  pelayan Kristen palsu yang menyamar ke datang, tentu karena iman yang benar terkikis 
sesungguhnya adalah kerajaan Romawi seluruh gereja. Tentu ia akan menghembuskan habis oleh gereja yang salah doktrinnya.
(persatuan Eropa) yang menyalibkan Yesus konsep "jangan bicara doktrin" karena dengan Boleh cicil mobil atau rumah? Tentu 
Kristus. tidak membicarakan doktrin akan tercipta boleh, tetapi harus dalam jangkauan dan 

Lalu kerajaan besi campur tanah liat yang suasana yang lebih menggampangkan dalam jumlah yang tidak akan menyebabkan 
di bagian jari kaki itu kerajaan apa? Jelas penyamarannya. Ia akan membawa gereja kesulitan. Boleh pakai Credit Card? Boleh, 
bukan Singosari atau Sriwijaya, atau Inggris. menurunkan standar moral, memperkenalkan tetapi kendalikan diri dengan baik. Berusaha 
Sejak Romawi bubar belum ada kerajaan atau lagu-lagu irama pop ke dalam gereja. cukupkan diri dengan yang ada, dan rajin 
pemerintahan yang sifatnya mengglobal.  Menghembuskan doktrin bahwa semua orang menabung untuk mengantisipasi masa-masa 
Karena kerajaan kelima ini digambarkan yang akan masuk Sorga sudah dipilih sebelum susah. Terhadap orang Kristen yang sudah 
sebagai besi campur tanah liat, maka unsur dunia dijadikan, oleh sebab itu tidak perlu giat terbukti setia, bukan yang datang pura-pura 
besinya tentu adalah Eropa, yaitu identitas memberitakan Injil. Ia akan menggiring menjadi orang Kristen, kita harus saling 
kerajaan keempat, berarti tinggal tanah gereja-gereja ke dalam satu wadah. Michael de membantu sebagai bukti bahwa kita adalah 
liatnya. Semlyen dalam bukunya All Roads Lead to saudara di dalam Tuhan.***

Kelihatannya krisis finansial yang terjadi Rome menyebut Gereja Roma Katolik sebagai 
bisa merupakan penggodokan tanah liat.  stasiun final anti-Kristus.
Christianto Wibisono maupun pengamat Ia akan menyatukan dunia ke bawah 
ekonomi lain menilai bahwa melalui krisis ini, kekuasaan, dan tentu seluruh kebijakan 
AS semakin "penyok" dan China semakin ekonomi juga ada di bawah kekuasaannya. 
menjadi bos. Jangan lupa bahwa negara Arab Tetapi semua itu hanyalah alat karena 
(dunia Islam) tidak tergoncang oleh krisis. keinginan hati Lucifer ialah menuntut dirinya 
Arab Saudi, dalam Media Indonesia tanggal disembah, bukan hanya oleh manusia, bahkan 
13 Oktober 2008, menyatakan berencana juga oleh Tuhan penciptanya (Mat. 4:9). Ia 
membangun sebuah kompleks dengan gedung akan mempersatukan gereja ke bawah gengga-
yang tingginya mencapai lebih dari satu mannya dan menyatakan dirinya sebagai Kris-
kilometer, dengan biaya US $ 26,7 miliar. tus. Itu akan didahului dengan memberikan 

Mungkinkah yang dimaksudkan dengan kuasa semu bagi pengikutnya untuk 
tanah liat itu adalah China yang terkenal melakukan mujizat demi nama Kristus 
dengan porselinnya? Atau tanah liat itu (maksudnya adalah dirinya), sambil 
sesungguhnya adalah negara Arab (dunia merusakkan doktrin, moral, dan motivasi (tiga 
Islam), atau lebih tepat lagi sesungguhnya sukat gandum) kekristenan yang murni 
adalah gabungan dari keduanya. Kalau besi itu dengan ragi.
menggambarkan dunia Barat (Eropa) bisakah 
tanah liat itu dunia Timur (campuran China, NASIHAT UNTUK ORANG KRISTEN
Arab dll.)? Jadi seluruh dunia bersatu seperti Waspada, jadilah bijak, perhatikan doktrin 
besi campur tanah liat? Kita tunggu finalnya, karena doktrinlah yang membedakan satu 
mungkin anda akan ikut mengalaminya. agama dengan yang lain, dan doktrinlah yang 

membedakan satu gereja dengan yang lain. 
IA MENYUSUP KE DALAM GEREJA Jika anda tidak senang dengan doktrin, maka 

Kini wahyu pasal 13 sedang digenapi dan anda sudah tidak sanggup membedakan satu 
anti-Kristus dengan tanda 666 sedang gereja dengan yang lain, dan lambat-laun anda 
membentuk dirinya. Kerajaan kelima, yaitu akan tidak dapat membedakan satu agama 
besi campur tanah liat yang digambarkan dengan yang lain.
melalui patung yang dimimpikan Nebukad- Cermatilah pengajaran tiap-tiap gereja, 
nezar sedang mewujudkan diri. dan bedakan pengajaran yang satu dengan 

Anti-Kristus, sesungguhnya adalah yang lain. Pelajari dengan sungguh-sungguh 
pribadi yang mengaku dirinya Kristus. Kata untuk memastikan yang paling alkitabiah dan 

"Saya berdoa meminta kekuatan -- 
dan Allah memberikan saya kesulitan-
kesulitan untuk membuat saya kuat. 
Saya berdoa meminta hikmat -- 
dan Allah memberikan masalah-

masalah untuk dipecahkan. 
Saya berdoa meminta kemakmuran -- 
dan Allah memberikan saya otak dan 

otot untuk bekerja. 
Saya berdoa meminta keberanian -- 

dan Allah memberikan saya tantangan 
untuk diatasi. 

Saya berdoa meminta cinta -- 
dan Allah memberikan kesempatan. 
Saya tidak menerima apapun yang 
saya minta -- saya menerima segala 

sesuatu yang saya perlukan. 
Doa saya telah Ia jawab."

--Michael Job--
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MUNCULNYA SISTEM DEMOKRASI konstitusional, dengan raja atau ratu yang hanya pindah. Awalnya mereka hidup bersahabat 
Sejak tahun 1998, ketika mahasiswa sekedar lambang saja. Hanya Perancis-lah yang dengan orang-orang Indian hingga datang 

berkumpul di gedung DPR, dan di koran- rakyatnya bertindak amat kasar terhadap raja orang-orang jahat dari Inggris yang 
koran diberitakan serta dibahas segala Louis XVI. menciptakan permusuhan dengan mereka.
sesuatu tentang demokrasi, rakyat Amerika Serikat (AS) adalah negara pertama 
Indonesia tersentak oleh kata "demokrasi". di dunia yang memakai sistem demokrasi sebagai DEMOKRASI & IMAN ALKITABIAH
Kata demokrasi berasal dari kata bahasa sistem pemerintahannya, dan negara pertama Tidak ada satu agama pun selain 
Yunani "demos" dan "kratos" dengan arti yang memakai sistem federasi juga. Kedua sistem kekristenan yang mengajarkan tentang 
"demos" sama dengan people atau rakyat ini adalah yang terbaik bagi manusia di muka demokrasi. Yudaisme mengajarkan 
dan "kratos" adalah rules  atau memerintah, bumi ini. theocracy karena memang Jehovah sedang 
sehingga kata demokrasi berarti pemerintah menjadikan bangsa Yahudi sebagai tiang 
oleh rakyat (Worldbook Dictionary, PENCETUS AWAL DEMOKRASI penopang  dan  dasa r  kebenaran .  
Thorndike Benhard).  Sebenarnya Anabaptis adalah pencetus awal Sesungguhnya Jehovah adalah raja 

Sebenarnya masalah demokrasi tentu sistem demokrasi, bukan Montesquieu, karena mereka, oleh sebab itu selama 400 tahun 
sudah lama sekali populer, tetapi karena tercatat Anabaptis dari Eropa yang teraniaya masa hakim-hakim, mereka tidak memiliki 
Soeharto bertindak diktator, demokrasi baru melarikan diri ke benua baru yang ditemukan raja manusia karena Jehovah adalah raja 
populer pada tahun 1998 ketika mahasiswa Columbus, sehingga menjadi masyarakat pertama mereka. Dulu Sang Pencipta memperke-
berusaha menumbangkannya. Masyarakat di benua Amerika. Setelah dua bulan di lautan, nalkan diriNya kepada manusia PL dengan 
Indonesia baru berkenalan dengan mereka mendarat di pantai yang sekarang disebut nama Jehovah sedangkan di PB Ia 
demokrasi yang sudah lama dikenal bangsa Harbor of Provincetown pada memperkenalkan diriNya dengan nama 
lain. Baron de Montesquieu (1689 - 1755) .  Sebelum mereka turun ke darat, Yesus.
telah mencetuskan sistem pemerintahan satu persatu mereka maju ke depan untuk Bahkan kekristenan yang tidak 
yang didasarkan pada keseimbangan bersumpah dan menandatangani sebuah alkitabiah tidak mengerti arti demokrasi. 
kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan perjanjian (sumpah) bahwa mereka akan Gereja Roma yang Am telah bertindak 
yudikatif. mematuhi hukum yang mereka buat bersama. otoriter selama ribuan tahun. Mereka tidak 

Amerika Serikat (AS) adalah negara Dengan demikian mereka memulai sebuah mengenal, bahkan tidak menyenangi 
pertama yang mempraktekkan sistem masyarakat demokratis pertama di bumi, enam sistem demokrasi karena sistem ini akan 
pemerintahan demokrasi (1776) dengan puluh sembilan tahun sebelum Montesquieu lahir. menyebabkan manusia berpikir dan 
sistem federasi. Kemudian pada 14 Juli Perjanjian tersebut diberi nama Mayflower kemudian menentang mereka. Calvinist 
1789, terjadi revolusi yang menumbangkan Compact. lebih lagi, John Calvin bahkan menjadi 
raja Louis XVI , yang kemudian Atas pimpinan kapten John Smith, mereka penguasa yang sangat otoriter ketika ia 
dipimpin lagi oleh Jenderal Napoleon pindah ke Plymouth. Pada tanggal 25 kebetulan berhasil menguasai kota Geneva. 
Bonaparte secara diktator. Desember, mereka berusaha membangun sebuah Siapapun yang mencoba menentangnya, 

Sejak merdeka dari Inggris (4 Juli gedung yang mereka sebut common house dan bahkan sedikit tidak setuju dengannya, bisa 
1776), United States of America (USA) mereka pertama hidup dengan sangat ketakutan berakhir di tiang pembakaran seperti 
menjadi negara demokratis pertama di terhadap orang-orang Indian. Di musim dingin Servetus.
muka bumi. Presiden pertama AS, George pertama ini, separuh dari mereka yang berangkat Luther yang kemudian menyatukan 
Washington, adalah orang Kristen lahir baru telah meninggal dan pada akhir musim dingin,  gerejanya dengan pemerintahan Jerman 
yang tadinya berasal dari gereja Episkopal, mereka dapatkan orang-orang Indian tentu tidak mungkin menasehati raja 
namun bertobat dan dibaptis ulang  menjadi bersahabat, malah membantu mengajar mereka Jerman untuk melucuti wewenang 
anggota gereja Baptis. Ia memberi contoh bercocok tanam, mengajar mereka menangkap kerajaannya berbagi dengan rakyat jelata. 
untuk tidak menerima pendaulatan dalam ikan dan mengeringkannya (ikan kering / ikan Sejarah mencatat tidak ada denominasi 
bentuk apapun untuk terus menjadi asin). Mereka menjalani kehidupan dengan sangat awal yang mengerti arti demokrasi selain 
presiden. Seterusnya USA adalah negara baik bersama orang-orang Indian. Sampai musim kelompok Anabaptis. Karena sesungguh-
demokrasi yang bebas dan memberi gugur pertama, mereka telah berhasil membangun nya demokrasi itu sepasang dengan 
penghargaan tertinggi bagi hak asasi tujuh rumah dan sebuah gereja. kebebasan beriman.  Itulah sebabnya baik 
manusia. Terlebih lagi setelah Abraham Pada bulan November, setelah satu tahun Katolik, Calvinis, Lutheran maupun 
Lincoln berhasil menghapus perbudakan mereka berada di benua Amerika, datang lagi Anglikan yang melarang pihak lain 
pada tahun 1865. kapal dari Inggris dengan 30 orang pendatang menafsirkan Alkitab berbeda dengan 

Negara-negara di Eropa tersipu-sipu baru. William Bradford, gubernur pertama mereka tidak mengerti arti demokrasi yang 
dengan sistem demokrasi di Amerika, mengajak orang-orang Indian yang berjumlah 100 sesungguhnya.
sehingga akhirnya para raja dan ratu satu orang ikut mengucap syukur kepada Tuhan atas Setelah Anabaptis di Amerika 
persa tu  merelakan terpangkasnya berkatNya. Kemudian datang lagi kapal dari berkembang, benua baru  Amerika menjadi 
kekuasaan mereka untuk menjadi monarchi Inggris terus menerus dengan orang-orang yang tempat terindah bagi pencari kebebasan 

tanggal 19 
November 1620

di Perancis
akhirnya 

ternyata 

bersambung ke hal. sebelah

Apa Yang Membuat Amerika Serikat Hebat?
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beriman, sehingga kerajaan Inggris 
menetapkan wilayah benua Amerika 
sebagai wilayah koloninya dan kerajaan-
kerajaan di Eropa berlomba-lomba merebut 
wilayah koloni di benua Amerika. Setelah 
kedatangan penguasa dari Eropa, kaum 
Anabaptis kehilangan kebebasan mereka 
lagi.

Kebebasan dari penjajah dan kebeba-
san dari intimidasi rohani, mendorong 
sejumlah pahlawan berjuang untuk 
kemerdekaan Amerika. Patrick Henry, 
seorang yang pernah menunggang kuda 
berpuluh-puluh mil untuk tampil di 
pengadilan membela tiga pengkhotbah 
Baptis yang sedang diadili, pada  23 Maret 
1775, di sebuah gereja di kota Richmond 
menyampaikan pidato yang diakhiri dengan 
sebuah teriakan give me liberty or give me 
death. Ini menggetar hati siapapun yang 
mendambakan kebebasan beragama.

Pasar yang tadinya terdiri dari pedagang jujur 
semakin kedatangan pedagang licik yang penuh 
penipuan. Pasar saham yang seharusnya dibeli 
oleh investor sesungguhnya belakangan digan-
tikan dengan para spekulan bursa. Akhirnya 
disinyalir bahwa kekacauan di Wall Street itu 
disebabkan oleh short-term selling. Jelas sekali 
bahwa yang melakukan 

mereka tidak demokratis, padahal yang benar ikan ditubah atau dibom. Semua ini 
adalah karena kekristenan di sana tidak alkitabiah merusak secara jangka panjang dan adalah 
sehingga tidak bisa demokratis. hal-hal yang tidak ada di benak orang 

Sistem demokrasi itu baik jika mayoritas Kristen lahir baru. Kalau gerombolan DPR 
masyarakatnya baik. Jika ada sepuluh orang, lebih banyak koruptor daripada idealis yang 
delapannya orang baik dan dua orang jahat, rela kelaparan demi prinsip, orang 
demokrasi pasti akan membawa keadaan yang berhikmat tahu bahwa negara demokrasi 
baik. Tetapi jika ada delapan orang jahat, dan demikian pasti akan semakin buruk 
hanya dua orang baik, maka sistem demokrasi keadaannya.
akan menjadi alat orang-orang jahat melaksanakan Jadi, yang membuat AS hebat itu 
kejahatan mereka. Jadi, dengan berduyun-duyun demokrasi atau kekristenan yang alkita-
orang dari Afrika, Timur Tengah dan Asia yang biah? Jelas kekristenan yang alkitabiah 
pe rg i  ke  Eropa  dan  Amer ika  sambi l  yang telah menyebabkan masyarakat 
mempertahankan kebudayaan dan agama mereka, memilih sistem yang demokratis, dan 
telah merubah tatanan masyarakat Eropa dan sistem itu dengan nilai kekristenan telah 
Amerika yang dasarnya adalah kekristenan. bergandengan tangan menciptakan 

Ketika penulis tinggal di AS, hampir semua kebaikan dalam segala bidang. Kini, setelah 
supermarket hanya dijaga oleh satu orang kasir sekian abad, iblis mengirim imigran ke AS 
saja, yang kalau di negara dunia ketiga, pasti lebih sambil merusak masyarakat tersebut 
banyak yang tidak bayar daripada yang bayar. dengan memanfaatkan kebebasannya 
Supermarket barang elektronik dan komputer dengan mesin Hollywood. Iblis menyerang 

Gereja Episkopal/Anglikan tidak menjanjikan satu bulan money-back guarantee  melalui bidang pendidikan sehingga 
mengerti arti demokrasi atau kebebasan tanpa alasan. Artinya jika anda tidak suka, dalam semakin banyak profesor yang bukan hanya 
beragama. Demikian juga dengan gereja- waktu 30 hari, barang boleh dikembalikan tanpa sekedar Kristen KTP, bahkan non-Kristen 
gereja reformasi lain, apalagi Katolik. alasan. Kalau ini dilakukan di negara dunia ketiga, juga mengajar di universitas-universitas 
Anabaptis-lah yang telah sungguh-sungguh pasti dalam satu bulan langsung bankrut. Pada saat yang didirikan oleh orang-orang Kristen 
mengerti arti kebebasan beragama dan sesudah Natal, penulis melihat banyak orang antri yang sangat mengasihi Tuhan. Mahasiswa 
demokrasi. Dan karena perjuangan kaum di department store untuk mengembalikan atau Kristen AS tidak sanggup mempengaruhi 
Anabaptis-lah Amerika Serikat menjadi menukar hadiah Natal yang tidak cocok ukurannya imigran non-Kristen yang belajar di sana, 
sebuah negara demokratis. dan lain sebagainya. melainkan mereka yang dipengaruhi 

Demokrasi dan pasar bebas sesungguhnya sehingga semakin tidak percaya diri sebagai 
DEMOKRASI / KEKRISTENAN? hanya cocok dengan kekristenan alkitabiah yang orang Kristen.

Karena negara-negara Kristen baik AS masyarakatnya mayoritas orang Kristen lahir baru. Oh...iblis sedang menghancurkan AS, 
maupun Eropa akhirnya menganut sistem Kondisi AS yang semakin banyak homosex dan negara yang didirikan oleh orang-orang 
pemerintahan demokratis, sekalipun masih atheis, ditambah lagi dengan imigran dari negara yang mengasihi Tuhan, negara yang paling 
dengan raja dan ratu yang bersifat non-Kristen dan dari negara Kristen KTP, tentu banyak mengirim misionari ke berbagai 
seremonial, maka mereka semakin maju. telah menyebabkan distorsi sistem yang belahan bumi. Melalui krisis keuangan 
Baik teknologi maupun ekonomi negara seharusnya bagus menjadi malapetaka. Bisa yang baru terjadi, iblis sedang meng-
demokratis terbukti semakin maju karena digambarkan dengan sebuah keluarga dengan hancurkan AS secara ekonomi dan pasti 
ada persaingan yang sehat dan penghargaan anak-anak yang rapi, baik dan sopan, tiba-tiba akan membawa efek ke segala bidang. 
terhadap meritrokrasi yang tinggi. kedatangan anak orang lain yang numpang dan Rakyat AS yang kesulitan ekonomi akan 
Pendidikan pun semakin maju sehingga tidak tahu diri, yang kencing tidak siram, tissue memilih presiden yang pokoknya bisa 
menarik imigran dari negera-negara non- dibuang sembarangan, maka suasana keluarga memberikan peningkatan ekonomi, tidak 
Kristen. Mereka berbondong-bondong tersebut pasti akan kacau-balau.  masalah dia itu memegang prinsip 
menuju negara Kristen yang demokratis kekristenan atau tidak. Bahkan umat agama 
dengan tetap keras kepala pada keyakinan lain pun suatu hari akan dipilih mereka jika 
iman mereka yang bersifat destruktif. yang bersangkutan bisa memimpin kepada 

Dengan kehadiran imigran dari negara kejayaan ekonomi. Herankah kita kalau 
Amerika Latin yang mayoritasnya Katolik,  anti-Kristus muncul menawarkan diri 
terlebih lagi setelah kedatangan imigran dari kepada dunia sebagai Economy-Champion 
negara Asia yang beragam iman, tatanan dan dunia serta-merta menyanjungnya? 
masyarakat AS yang jujur dan ramah short-term selling  itu Saat itulah ia akan menguasai dunia dan 
terdistorsi. Ditambah lagi dengan semakin bukan investor melainkan spekulan. Jelas tidak ada yang bisa menjual atau membeli 
bertambahnya masyarakat AS yang atheis, masyarakat Kristen lahir baru tidak biasa dengan tanpa seijinnya.***
maka sesungguhnya sistem demokrasi dan pedagang yang penuh penipuan. Ketika penulis 
pasar bebas yang dianut tidak compatible masih kecil sempat menyaksikan orang kampung 
lagi dengan komposisi masyarakatnya. memasukkan tanah atau batu ke dalam gumpalan 

Masyarakat Asia yang beragam agama karet (kulat) supaya lebih berat timbangannya. 
menyangka yang membuat AS hebat itu Kini orang-orang mengoplos bensin dengan 
hanyalah sistem demokrasi dan pasar minyak tanah, mencampur beras dengan batu, 
bebasnya. Padahal sistem demokrasi dan mengawetkan ikan atau makanan bukan lagi 
pasar bebas itu hanya compatible dengan dengan es tetapi dengan formalin, menambahkan 
kekristenan yang alkitabiah. Amerika Latin melamin ke dalam susu supaya terasa lebih gurih. 
tidak bisa mentas dari kemiskinan, Semua ini tidak terpikirkan oleh orang Kristen 
sebagaimana Christianto Wibisono selalu lahir baru. Pohon tengkawang ditebang, pohon 
menyangka penyebabnya adalah karena durian dikarbit supaya buahnya rontok serentak, 

Ketahuilah bahwa ketika setiap edisi Pedang Roh 
tiba ke tangan anda, sejumlah orang telah penuh kasih dan 
pengorbanan mengerjakannya serta menyumbangkan dana 

hingga anda bisa membacanya. 
Bagaimana kalau sekali-sekali anda yang 

menjadi berkat bagi orang lain. 
Persembahkanlah dengan penuh kasih dan kesadaran 

bahwa Tuhan ingin anda ikut ambil bagian 
agar kebenaran bisa dibaca sebanyak mungkin orang.

Rekening Bank Yayasan 

GRAPHE
BCA (KPC Sunter Danau) 



06

M. Min. (Master of Ministry)

- Tanpa Bahasa Yunani
- Harus membuat Skripsi minimum 100 hal.

M.B.S. (Master of Biblical Studies)

- Harus lulus Bahasa Yunani dua semester
- Harus membuat Skripsi minimum 100 hal.

M. Div. (Master of Divinity)
70 sks dari S. Th. (GITS)
90 sks dari S. Th. (STT lain)
96 sks dari Sarjana Sekuler

- Harus lulus Bahasa Yunani dua semester
- Harus membuat Skripsi minimum 150 hal.

M. Th. (Master of Theology)
- Melihat latar belakang pendidikan, kondisi 

transkrip dan kesanggupan dalam Bahasa
Yunani.

36 sks dari B.B.S. / B. Th. (GITS)
40 sks dari S. Th. (STT lain)
50 sks dari Sarjana Sekuler

Jumlah sks sama dengan M. Min.

Banyak orang tidak tahu bahwa ilmu 
theologi adalah ilmu yang sama sekali 
berbeda dengan ilmu sekuler seperti 
teknik, kedokteran, ekonomi dan lain-
lain. Theologi alkitabiah adalah ilmu 
yang menghasilkan kesimpulan-
kesimpulan dari ayat-ayat Alkitab. Untuk 
menghasilkan kesimpulan yang tepat, 
seseorang harus mengerti ayat-ayat 
Alkitab dengan setepat-tepatnya. Itulah 
sebabnya sampai perlu mempelajari 
bahasa asli Alkitab dan berbagai ilmu lain 
sebagai penunjang untuk menghasilkan 
kesimpulan yang tepat.

Kesimpulan theologi yang dihasilkan 
oleh theolog Saksi Jehovah, Kalvinis, 
Baptis atau Kharismatik, semuanya akan 
saling berbeda. Sudah jelas untuk hal ini 
pemerintah tidak bisa ikut campur tangan 
untuk menyatakan kesimpulan mana 
yang paling benar. Itulah sebabnya 
sesungguhnya pemerintah tidak memiliki 
kredibilitas untuk memberi akreditasi 
sekolah theologi, karena theologi berbeda 
dengan pelajaran sekuler. Untuk 
membuktikan keunggulan masing-
masing lagisnya adalah melalui adu 
argumentasi atau buku-buku yang 
dihasilkan. Sekolah theologi yang 
membanggakan akreditasi pemerintah 
justru menunjukkan mutu dirinya yang 
rendah sehingga ia perlu didongkrak oleh 
akreditasi pemerintah. Sekolah theologi 
yang bermutu tinggi dan penuh percaya 
diri tidak membutuhkan itu.

Kalau pelajaran theologi, GITS 
sudah pasti unggul. Sedangkan pelajaran 
musik saja, target GITS ialah agar setiap 
mahasiswa yang tamat bukan hanya 
sanggup membaca not dan mengajarkan 
lagu baru (himne), bahkan harus bisa 
menjadi konduktor. Dengan kata lain, 
tamatan GITS sanggup memimpin jemaat 
bernyanyi dan memimpin paduan suara.

Karena GITS memiliki stasiun radio, 
maka mahasiswa GITS banyak men-
dapat keuntungan di bidang penyiaran.

Semua itu membuat mahasiswa 
maupun alumni GITS dihargai di atas 
rata-rata theolog lain. Maka jika anda 
ingin menjadi pelayan Tuhan yang 
terhormat, GITS seharusnya menjadi 
pilihan anda.

Daftarkan Diri Anda, Sekarang!

GITS
Program Extension

Kami menyadari bahwa banyak pelayan 
Tuhan di daerah yang sungguh-sungguh tulus 
dan setia. Banyak di antara mereka sungguh 
sangat rindu menambah pengetahuan theologi 
agar domba yang digembalakan kenyang dengan 
rumput hijau dan air yang sejuk. 

Mahasiswa program extension GITS akan 
sama seperti mahasiswa yang duduk di kelas, 
hanya tidak bisa bertanya. Beberapa kelas telah 
selesai divideokan:
  1. Soteriologi (3 sks) 
  2. Bibliologi (3 sks)
  3. Ekklesiologi (3 sks)
  4. Sejarah Baptis I (2 sks)
  5. Sejarah Baptis II (2 sks)
  6. Theologi Kontemporer (2 sks)
  7. Survey Doktrin (3 sks)
  8. Bibliologi Tekstual (3 sks)
  9. Eksegesis Kejadian (3 sks)
10. Eksegesis Keluaran (3 sks)
11. Eksegesis 1 Korintus (3 sks)
12. PAK 2 (2 sks)

Uang pendaftaran:
Rp.  50,000.- untuk program S1. 
Rp.100,000.- untuk program S2.

Biaya kuliah:
Rp.25,000.- per-sks untuk S1. 
Rp.50,000.- per-sks untuk S2. 

Biaya belum termasuk bahan pelajaran dalam 
bentuk DVD yang jumlahnya bervariasi.

Jika anda membutuhkan informasi lebih lengkap, 
silakan ditujukan ke:

HP. 0859-2134-3884 atau 
E-mail: gits@graphe-ministry.org

Daftarkan Diri Anda Segera!
Jadwal Pendaftaran:
      1 April  - 1 Agustus  - Untuk Semester ganjil
      1 Sept -  1 Januari  - Untuk Semester genap

Untuk mahasiswa asal STT lain, selain kewajiban SKS 
masih perlu dilihat transkrip dan mutu akademisnya. Untuk 
D. Min., masih perlu menambah kewajiban tiga Research 
Paper minimal 40 halaman dan lulus, menyelesaikan Thesis 
dan lulus, serta lulus tes kecukupan bahasa Yunani yaitu 
sanggup menerjemahkan minimal 80 % teks P.B.

Semua program di atas disediakan atas kerjasama 
dengan Tabernacle Baptist Theological Seminary dan 
Emmanuel Baptist Theological Seminary.

Dip. Th. I   (Diploma Theologia Satu)  —  36 sks
Dip. Th. II  (Diploma Theologia Dua)  —  72 sks
Dip. Th. III (Diploma Theologia Tiga) — 108 sks

D. Min. (Doctor of Ministry)
- Melihat latar belakang pendidikan, kondisi

transkrip dan kesanggupan dalam Bahasa
Yunani.

B.B.S. (Bachelor of Biblical Study) — 136 sks
- Tanpa Bahasa Yunani
- Tanpa Skripsi

B. Th. (Bachelor of Theology) — 136 sks
- Harus lulus Bahasa Yunani dua semester
- Tanpa Skripsi

S. PAK. (Pendidikan Agama Kristen) — 160 sks
- Tanpa Bahasa Yunani
- Harus membuat Skripsi minimum 75 hal.

S. Th. (Sarjana Theologia) — 160 sks
- Harus lulus Bahasa Yunani dua semester
- Harus membuat Skripsi minimum 75 hal.

Program yang disediakan:

Orang yang bertekad untuk melayani 
Tuhan tidak mungkin terhalang oleh 

uang (sponsor). karena tekadnya lebih 
besar daripada uang!

GRAPHE
International Theological Seminary

GRAPHE
International Theological Seminary

Berbagai berita

"Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya 
kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu 
dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu." 

(Efesus 6:13)

Alamat:
   Jl. Danau Agung 2, No. 5 - 7
   Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara 14350
   Telp. (021) 6471-4156    Fax. (021) 6450-786
   HP.  0816-140-2354

Jika Pembaca mengetahui ada orang yang ingin menjual 
buku rohani atau theologi bekas pakai, bahasa apapun, 

silakan menghubungi:

GRAPHE International Theological Seminary

Biaya Pendaftaran:
S1 = Rp. 50.000,-
S2 = Rp. 100.000,-

Biaya kuliah per-sks:
S1 = Rp. 25.000,-
S2 = Rp. 50.000,-



Seminar Eschatology di Graphe (8 Desember 2008), dihadiri lebih dari 300 peserta

Dr. Suhento Liauw & moderator Ev. Alki Tombuku

Penjualan buku-buku rohani pada waktu seminar

Seminar Akhir Zaman oleh Dr. Suhento Liauw

Seminar di Tuk-Tuk, Pulau Samosir, Sumatera Utara oleh Dr. Suhento Liauw

Dr. Liauw & istri membelakangi Pulau Samosir

Pernikahan Ev. Dr. Steven E. Liauw dengan Daisy Anwar

Foto bersama pemuda-pemudi GBIA Graphe
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Oleh: Dr. Steven E. Liauw C. ORANG PERCAYA JELAS BOLEH Kata “riba” dan “bunga” dalam ayat-ayat 
MEMBERI  PINJAMAN KEPADA ini memiliki arti khusus. Kata “bunga uang” 

Dunia modern di mana kita hidup tidak ORANG LAIN. berasal dari kata Ibrani neshek, sedangkan 
lagi terlepas dari hutang. Dengan banyaknya Hal ini jelas dari ayat-ayat berikut ini: “riba” berasal dari kata Ibrani tarbit (atau 
tawaran kredit, agunan, dll., orang Kristen Ulangan 28:12 “TUHAN akan membuka marbit, masih satu akar kata). Kata neshek 
harus menghadapi kenyataan realita hutang. bag imu perbendaharaan-Nya  yang  berasal dari akar kata nashak, yang berarti 
Untuk itu, orang Kristen perlu tahu, apa melimpah, yakni langit, untuk memberi “menggigit.” Jadi pengertian dari neshek 
pengajaran Alkitab tentang masalah hutang hujan bagi tanahmu pada masanya dan adalah bunga/riba yang berat sekali, sehingga 
piutang. Bolehkah orang Kristen berhutang? memberkati segala pekerjaanmu, sehingga bagaikan sesuatu yang menggigit.
Bolehkah orang Kristen berpiutang? Marilah engkau memberi pinjaman kepada banyak E. A. Speiser melakukan penelitian 
kita lihat seluruh ayat-ayat Alkitab yang bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta mendalam mengenai neshek dan tarbit, 
berhubungan. pinjaman.” berkaitan dengan pinjam meminjam dan 

hukum Musa. “Dia menunjukkan bahwa 
A. TUHAN MENGASUMSIKAN BAHWA D. BOLEHKAH ORANG KRISTEN istilah neshek ‘bunga’ dan marbit ‘riba,’ 
DARI ANTARA ORANG ISRAEL PASTI MENERIMA BUNGA/MEMBUNGAKAN ditemukan paralelnya dalam tablet-tablet 
ADA YANG BERHUTANG DAN ADA UANG? [kuno] dari Alalak dan Nuzi [maksudnya 
YANG BERPIUTANG. Ini adalah topik yang kontroversial. Ada kedua istilah ini juga ditemukan di hukum 
Jadi, hutang dianggap sesuatu yang pasti orang yang setuju bahwa orang Kristen boleh bangsa-bangsa non-Yahudi]. Di tablet-tablet 
terjadi dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari membungakan uang, dan yang lainnya tidak itu ada informasi tambahan. Pinjaman 
berbagai ayat berikut: setuju. Mereka yang tidak setuju orang diberikan dengan bunganya dipotong dari 

Ulangan 24:10-11 “Apabila engkau Kristen menerima bunga, memakai ayat-ayat awal. Seorang peminjam bisa saja hanya 
meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, berikut: Yehezkiel 18:5-8, Imamat 25:35-37, menerima 80 shikel dari pinjaman 100 shikel. 
janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk Amsal 28:8, Mazmur 15:5. Inilah arti kuno dari kata neshek. Ketika tiba 
mengambil gadai dari padanya. Haruslah Tetapi, coba kita lihat beberapa fakta waktu untuk membayar pinjaman, jika ia 
engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang berikut: tidak mampu, maka ia ditahan (Im. 25:35, 
kauberi pinjaman itu haruslah membawa 1. Ada ayat-ayat Alkitab yang berbicara kata ‘menyokong’ dapat diartikan ‘menahan.’ 
gadai itu ke luar kepadamu.” positif mengenai menerima bunga: Ulangan Pengertiannya adalah dia menjadi budak 

K e l u a r a n  2 2 : 2 5  “ J i k a  e n g k a u  23:20, Matius 25:27.  Jika orang Kristen sementara). Tetapi, menurut Imamat, tidak 
meminjamkan uang kepada salah seorang dari tidak boleh membungakan uang, maka orang boleh ada bunga atau riba (neshek atau 
umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, Kristen juga tidak boleh menaruh uangnya di marbit) yang dibebankan lagi padanya. Jika 
maka janganlah engkau berlaku sebagai Bank. Sebab, orang yang menaruh uang di ia dikenakan lagi bunga kedua di atas 
seorang penagih hutang terhadap dia: Bank, pada esensinya meminjamkan uang itu perbudakan, maka peminjam itu bisa-bisa 
janganlah kamu bebankan bunga uang kepada Bank, dan mendapatkan bunga tidak akan mampu membayar hutangnya. 
kepadanya.” darinya. Pada kenyataannya, orang-orang Hukum Imamat  l eb ih  l an ju t  l ag i  

yang menentang “bunga” dalam pinjaman memerintahkan perlakuan yang manusiawi 
B. SALAH SATU AYAT YANG SERING antar pribadi, toh tetap menaruh uang di terhadap saudara yang masuk perbudakan 
MENJADI POKOK BAHASAN DALAM Bank. Apakah orang Kristen mau ikut sistem secara demikian. Bangsa-bangsa lain di 
TOPIK INI ADALAH: Bank Syariah Islam? Tentu tidak. sekitar Israel tidak memiliki perlindungan 
Roma 13:8 “Janganlah kamu berhutang apa- Ayat-ayat yang menentang “bunga” atau terhadap orang lemah seperti ini. Pendeknya, 
apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah “riba” biasanya dibicarakan dalam konteks bunga diperbolehkan, tetapi bunga yang 
kamu saling mengasihi.” tertentu: berlebihan (riba) tidak diperbolehkan.” 

Ayat ini sekilas melarang segala bentuk a. Konteks orang miskin atau lemah (Kel. (Theological Wordbook of the Old Testment, 
hutang bagi orang Kristen. Tetapi apakah 22:25; Im. 25:35-38; Ul. 24:17; Ams. 28:8). Harrison).
berarti orang Kristen tidak boleh menyicil Jadi, ketika ada orang yang jatuh miskin dan 
mobil dan rumah? Apakah orang Kristen tidak memerlukan uang untuk kehidupannya, E .  W A L A U P U N  A L K I T A B  
boleh memakai credit card? Ayat ini harus misalnya karena sakit, dll., maka orang M E M P E R B O L E H K A N  H U TA N G ,  
dilihat dalam konteks sepenuhnya, yaitu percaya tidak boleh mengambil kesempatan ALKITAB MENGAJARKAN AGAR 
mulai dari ayat 7. Ingat bahwa Paulus tidak untuk semakin menekan orang miskin itu S E B I S A  M U N G K I N  T I D A K  
memisahkan ayat 7 dengan ayat 8 menjadi 2 dengan riba. BERHUTANG
perikop yang berbeda. Pemisahan perikop b. Konteks pemerasan (Yeh. 22:12). Ini mirip Hal ini jelas dari hal-hal berikut:
dilakukan belakangan oleh para pencetak dengan yang di atas. Misalnya ada orang yang Amsal 22:7 “Orang kaya menguasai orang 
Alkitab untuk mempermudah pembacaan. terjepit karena musibah, jatuh sakit, dll., lalu miskin, yang berhutang menjadi budak dari 
Konteks perintah “jangan berhutang” dalam memerlukan sekali uang. Maka orang yang menghutangi.”
ayat 8, adalah: “Bayarlah apa yang harus percaya tidak memeras orang tersebut dengan Pada kenyataannya, ketika seseorang 
kamu bayar, jangan berhutang apa-apa.” Jika mematok bunga yang tinggi. berhutang, ia berada dalam kuasa orang yang 
kamu wajib bayar pajak, bayar cukai, c. Ada larangan untuk memungut bunga dari meminjamkan kepadanya. Tentunya ini 
bayarlah itu! Jangan tidak bayar (berhutang!). sesama orang Yahudi (PL), yaitu dalam Ul. bukan situasi ideal yang Tuhan inginkan bagi 
Bahkan, hormat dan rasa takut pun harus 23:19. Rupanya Tuhan ingin agar ada anak-anakNya.
diberikan kepada mereka yang patut. pertimbangan khusus untuk sesama orang 

percaya.

Apa Kata Alkitab Mengenai Hutang?

bersambung ke hal. 10
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Cara Mendapatkannya:
Cari di toko buku terdekat, atau 

kirimkan uang ke rekening Tahapan A/n Dr. 
Suhento Liauw, BCA Sunter Mall  
4281019672, dan agar kami tahu, kirimkan 
copy bukti setoran serta penjelasan order 
pesanan ke alamat redaksi atau telepon ke 
(021) 6471-4156 / HP. 0816-140-2354.  Jika 
membeli melalui Pos Wesel, silakan tujukan 
kepada Yunus N., dan ke alamat redaksi. 
Harga belum termasuk ongkos kirim untuk 
seluruh Indonesia, dan discount khusus 
disediakan untuk toko buku, STT dan 
gereja.

AM

828

RBK

Sudah Saatnya Kita Memiliki Sebuah Stasiun Radio 
Yang Sehat Didengar Oleh Orang Kristen Beserta 

Keluarganya Sepanjang Hari 
Dari Jam 05.00 - 23.00

Dipancarkan Dari Kawasan Sunter Agung Podomoro 

Dengan Gelombang AM/MW 828
Menjangkau JABODETABEK

Jl. Danau Agung 2, No. 7, Sunter Podomoro
Jakarta Utara  Telp. (021) 6471-4156

Berita Yang Paling Klasik Adalah Berita Tentang Janji Keselamatan Dari Allah Kepada 
Manusia Yang Telah Jatuh Ke Dalam Dosa Bahwa Allah Akan Mengirim Juruselamat Untuk 

Menyelesaikan Masalah Dosa Manusia..

   Renungan Firman Tuhan, Lagu-lagu Hymne, Berita Aktual, Pembacaan Ayat-ayat Alkitab
   Sebagai Penuntun Kehidupan, Adalah Cirikhas Radio Berita Klasik.

* Acara Through The Bible Menelusuri Alkitab Dari Matius Hingga Wahyu
   Satu Hari Satu Pasal Bersama Dr. Suhento Liauw  Jam 06.00 - 07.00
* Acara Mutiara Kebenaran, Pembahasan Alkitab Dari Kitab Kejadian 
   Bersama Dr. Steven Liauw, Dari Rabu Hingga Jumat, Jam 21.00 -22.00
* Bertheologi Di Udara Bersama Dr. Suhento Liauw Membahas
   Topik-topik Krusial Setiap Minggu Sore, Jam 15.00 - 17.00

Sesungguhnya Ada Banyak Pekerjaan Yang Bisa Dilakukan Sambil Mendengarkan Radio, 
Namun Tidak Bisa Sambil Nonton TV.  Dengan Musik Klasik Seisi Rumah Anda Semakin Cerdas.

BUKU-BUKU DR. LIAUW

Ibadah yang murni dan yang 
tak bercacat di hadapan Allah, 
Bapa kita, ialah mengunjungi 
yatim piatu dan janda-janda 

dalam kesusahan mereka, dan 
menjaga supaya dirinya sendiri 
tidak dicemarkan oleh dunia. 

(Yakobus 1:27)

Sebagian Anak-anak Panti Asuhan 
Karena Kasih bersama orang tua asuh

  1. Doktrin Alkitab Alkitabiah
Tebal: 216 halaman Harga: Rp. 50,000.-

  2. Doktrin Gereja Alkitabiah
Tebal: 198 halaman Harga: Rp. 40,000.-

  3. Guru Sekolah Minggu Super
Tebal: 120 halaman Harga: Rp. 35,000.-

  4. Vitamin Rohani I
Tebal: 130 halaman Harga: Rp. 35,000.-
Berisikan 15 khotbah ringkas Dr. Liauw.

  5. Vitamin Rohani II
Tebal: 120 halaman Harga: Rp. 35,000.-
Berisikan 15 khotbah ringkas Dr. Liauw.

  6. Cara Membedakan Mujizat Allah & Iblis
Tebal: 116 halaman Harga: Rp. 35,000.-

  7. Theology of Local Church Missions
Tebal: 236 halaman Harga: Rp. 35,000.-

  8. Doktrin Yang Benar
Tebal: 138 halaman Harga: Rp. 35,000.-

  9. Melody To The Lord
Buku nyanyi yang berisikan 120 nyanyian termerdu dalam 
bahasa Inggris. Diedit oleh Ny. Suhento Liauw.

Harga: Rp. 35,000.-
10. Benarkah Menjadi Kristen Akan Kaya?

Tebal: 114 halaman Harga: Rp. 35,000.-
11. Cara Menafsir Alkitab Dengan Tepat & Benar

Tebal: 164 halaman Harga: Rp. 35,000.-
12. Melayani Tuhan Atau Perut?

Tebal: 136 halaman Harga: Rp. 35,000.-
13. Ketiadasalahan Alkitab (oleh: Dr. Steven E. Liauw)

Tebal: 210 halaman Harga: Rp. 50,000.-
14. Glossolalia (oleh: Dr. Steven E. Liauw)

Tebal: 300 halaman Harga: Rp. 60,000.-

Di tengah-tengah kesibukannya, Dr. Liauw menulis 
sejumlah buku yang sangat baik untuk penambahan pengetahuan 
hamba Tuhan, dosen dan mahasiswa theologi, serta anggota-
anggota jemaat.

BUKU DENGAN UKURAN 14 x 21 cm

DAPATKAN BUKU TERBARU DR. LIAUW!!!

DOKTRIN KESELAMATAN ALKITABIAH
Buku tentang topik terpenting dalam kehidupan Anda, 
dengan pembahasan yang mendalam, namun bahasa yang 
sederhana. (318 halaman) Harga: Rp. 60,000.-

Dikelola Oleh:  
Yayasan PEKA (Pelaksana Kasih Allah)

Jl. Danau Agung 2 N0. 7 
Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara  

Telp. (021) 6471-7437, 6471-4540
(Dekat RSIA  Hermina, Depan kator BP3L Sunter)

Jika Anda Tergerak Untuk Membantu 
Rekening Bank Yayasan PEKA: 

 BCA (Bank Central Asia) A/C 007-36-3131-6
Bank Mandiri (Sunter) A/C 120-009-8080-786

BUKU SAKU UKURAN 10 X 16 cm
15. Domba Korban

Tebal: 40 halaman Harga: Rp. 15,000.-
16. Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga

Tebal: 64 halaman Harga: Rp. 15,000.-
17. Kewajiban Utama Orang Kristen

Tebal: 70 halaman Harga: Rp. 15,000.-
18. Tak Kenal Maka Tak Cinta

Tebal: 52 halaman Harga: Rp. 15,000.-
19. Membangun Jemaat Yang Berkualitas

Tebal: 64 halaman Harga: Rp. 15,000.-
20. Mengapa Harus Mengembalikan Persepuluhan?

Tebal: 32 halaman Harga: Rp. 15,000.-
21. Wanita Kristen Yang Memuliakan Allah

Tebal: 62 halaman Harga: Rp. 15,000.-
22. Apakah Gerakan Ekumene Itu Alkitabiah?

Tebal: 52 halaman Harga: Rp. 15,000.-
23. Apakah Gerakan Kharismatik Itu Alkitabiah?

Tebal: 52 halaman Harga: Rp. 15,000.-
24. Sudahkah Anda Menerima Baptisan Alkitabiah?

Tebal: 44 halaman Harga: Rp. 15,000.-
25. Manakah Yang Benar, Perjamuan Kudus atau 

Perjamuan Tuhan?
Tebal: 40 halaman Harga: Rp. 15,000.-

26. Memahami & Menjelaskan Allah Tritunggal 
Secara Alkitabiah.
Tebal: 40 halaman Harga: Rp. 15,000.-

27. Tata Cara Ibadah Yang Alkitabiah
Tebal: 64 halaman Harga: Rp. 15,000.-

28. Hakekat Kebebasan Beragama
Tebal: 54 halaman Harga: Rp. 15,000.-

29. Sikap Alkitabiah Orang Kristen Terhadap
Pemerintah
Tebal: 62 halaman Harga: Rp. 15,000.-

30. Pendeta, Gembala, Majelis, Diaken, manakah
yang benar?
Tebal: 48 halaman Harga: Rp. 15,000.-

31. Apakah Semua Agama Sama?
Tebal: 64 halaman Harga: Rp. 15,000.-

32. Apakah Semua Gereja Sama?
Tebal: 64 halaman Harga: Rp. 15,000.-

33. Bukti Saya Telah Lahir Baru
Tebal: 64 halaman Harga: Rp. 15,000.-

34. Apakah Baptisan & Pengurapan Roh Kudus Itu?
Tebal: 74 halaman Harga: Rp. 15,000.-

35. Kristus Disalib Hari Rabu, Bukan Hari Jumat
Tebal: 74 halaman Harga: Rp. 15,000.-
Membahas tentang pernyataan Tuhan Yesus
bahwa Ia akan berada di rahim bumi selama tiga
hari tiga malam.

Kini tersedia CD MP3 acara “Through the Bible”, 
yaitu pembahasan Alkitab dari Matius hingga Wahyu

‘Satu Pasal Satu Jam’ oleh Dr. Suhento Liauw 
melalui Radio Berita Klasik.

Dapatkan Segera!

Juga tersedia CD MP3
pembahasan Kitab Kejadian bersama

Dr. Steven E. Liauw dalam acara
“Mutiara Kebenaran.”

Berbagai Traktat:
1. Anda Mahasiswa? Atau Bahkan Sarjana? 

Bacalah!
2. Lima Langkah Ke Surga.
3. Maukah Anda Disembuhkan?
4. Saya Sudah Memberitahukan Anda.
5. Orang Kristen Masuk Neraka.

(Masing-masing Rp. 500.-)
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Oleh karena itu, sebaiknya orang Kristen 4. Alkitab mencela orang yang berhutang, bagimana pemakaian. Sudah ada banyak 
berhemat, dan mengencangkan ikat ping- bila: contoh dan teladan orang-orang (Kristen 
gang, daripada berhutang. Ayat ini juga a. Ia tidak membayar kewajibannya pada sekalipun) yang hancur karena penggunaan 
mengajarkan bahwa orang percaya tidak lalu waktu yang ditentukan (Maz. 37:21; Rom. Credit Card yang salah. Berikut beberapa tips 
memberontak kepada orang yang memin- 13:8). Banyak orang yang tanpa dia sadari untuk penggunaan Credit Card yang aman:
jamkan padanya. Ia tidak lalu memakai cara- terjerumus dalam hutang yang tidak dapat ia i. Jangan memakai Credit Card 
cara licik untuk mengintimidasi, menekan, bayar. Oleh karena itu, setiap orang percaya untuk membeli sesuatu yang berada di luar 
dan memaksa orang yang meminjamkan yang berhikmat, tidak akan masuk ke dalam kemampuanmu.
tersebut. Ia yang telah setuju berhutang, hutang yang berbahaya: ii. Pakailah Credit Card hanya untuk 
berarti ia memang menyerahkan diri ke ba- i. Hutang untuk memenuhi gaya menolong, yaitu agar tidak perlu membawa 
wah kuasa orang itu (untuk menagih hutang- hidup yang lebih baik. Ini adalah hutang yang cash.
nya pada waktu yang disepakati). Lucu sekali melanggar Firman Tuhan. iii. Catat selalu pengeluaran Credit 
bila ada orang percaya yang berhutang, lalu ii. Hutang yang berisiko tinggi. Ada Card anda.
ketika ingin ditagih, malah dia yang lebih orang yang nekad, dan walaupun tanpa iv. Bayar Credit Card anda tepat 
galak! Cara preman seperti ini bukanlah cara jaminan, ia meminjam uang untuk mencoba pada waktunya. Credit Card mempunyai 
orang Kisten, melainkan cara orang fasik: mengubah “nasib.” Biasanya bunga untuk fasilitas minimum payment. Jangan pernah 
Mazmur 37:21 “Orang fasik meminjam dan pinjaman tanpa jaminan sangat tinggi. Jika pakai opsi ini.
tidak membayar kembali, tetapi orang benar terjadi salah perhitungan, atau ada gejolak 
adalah pengasih dan pemurah.” ekonomi, hutang menjadi tidak terbayarkan. 7. Sebisa mungkin jangan berhutang! Ini 

Orang Kristen seharusnya puas dengan b. Cara dia berhutang menjadi kesaksian harus menjadi pedoman hidup. Tuhan tidak 
apa yang ia miliki. Ia mencukupkan diri yang buruk dan menjadi batu sandungan bagi ingin orang percaya berada dalam hutang. 
dengan berkat Tuhan pada dirinya. Oleh orang lain. Kesaksian buruk saat berhutang Seharusnya, orang percaya punya prinsip: 
karena itu, walaupun Tuhan tidak melarang terjadi misalnya pada: Saya tidak mau berhutang.
segala bentuk hutang, seharusnya orang i. Cara berhutang yang menun- a. Cukupkan diri dengan berkat Tuhan. 
Kristen tidak perlu berhutang. (Ibrani 13:5, jukkan premanisme, contoh: galak saat Bekerjalah dengan rajin jika ingin maju! 
1 Timotius 6:6) ditagih, menghilang saat ditagih, dll. Berdoa padaNya untuk segala kebutuhan.

Bagaimana dengan orang yang merasa ii. Cara berhutang yang menun- b. Bukan berarti tidak bisa ada skenario 
gajinya kurang? Maka ia harus bekerja jukkan keengganan untuk segera membayar, seperti berikut: “Anda naik motor, 
dengan lebih keras, dan berusaha untuk yang puas dalam kondisi hutang. membonceng teman anda, tiba-tiba motor 
memajukan diri. Jika itu usaha maksimalnya, mogok karena ban pecah. Anda kebetulan 
maka: Lukas 3:14 “Dan prajurit-prajurit 5. Salah satu alasan Tuhan tidak ingin orang tidak bawa uang untuk membetulkan ban, 
bertanya juga kepadanya: "Dan kami, apakah percaya sembarangan berhutang adalah jadi pinjam dulu dari teman anda.” Skenario 
yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes karena Rapture sudah mendekat dan kapan seperti ini, dengan segala jenis variasinya, 
kepada mereka: "Jangan merampas dan saja bisa terjadi! Ketika orang Kristen tentu tidak Tuhan larang. Yang penting 
jangan memeras dan cukupkanlah dirimu diangkat oleh Tuhan, maka Tuhan tidak ingin adalah: bayar kembali pinjaman itu sesegera 
dengan gajimu.” ia meninggalkan hutang yang belum terbayar. mungkin.

Manusia berusaha, Tuhan yang mem- Jika tidak, maka orang-orang yang tidak 
berkati. Jika usaha kita maksimal, marilah percaya akan menggerutu: “mengapa 8. Khusus untuk pelayan Tuhan (penginjil, 
kita mencukupkan diri dengan apa yang Tuhannya mengangkatnya? Dia masih gembala, dll):
Tuhan berikan untuk kita. Budaya konsumtif berhutang pada saya!” a. Pelayan Tuhan dituntut hidup dengan 
dunia sekarang ini tidak sehat. standar yang lebih tinggi (Yak. 3:1; 1 Tim. 

6. Fenomena modern yang patut dikaji: 3:1-7).
F. KESIMPULAN a. Belanja secara kredit, apakah itu b. Dalam hal finansial, pelayan Tuhan 
1. Alkitab memperbolehkan hutang piutang rumah, mobil, dll. Apakah boleh? Pada harus tidak bercela. Ia harus ingat bahwa 
dalam batasan Alkitab. prinsipnya, Alkitab tidak melarang: tindakannya harus menjadi contoh bagi 

i. Kredit seperti ini ada jaminannya. jemaatnya.
2. Alkitab memperbolehkan bunga yang tidak Misalnya, kredit mobil, BPKB ditahan; c. Pelayan Tuhan boleh saja membeli 
ber lebihan,  juga untuk mengambil  kredit rumah, sertifikat ditahan. Jadi, kalau barang secara kredit, tetapi ingat terus bahwa 
jaminan/gadai (Mat. 25:27; Ul. 23:20; 24:10- terjadi Rapture, pihak bank/penjual tidak ia harus bijaksana mengelola uang, jangan 
13) rugi, karena ia bisa menyita kembali barang sampai pengeluaran melebihi kemampuan.

yang dicicil tersebut. d. Seorang pelayan Tuhan haruslah 
3. Alkitab mencela orang yang berpiutang ii. Kredit jenis ini pada intinya membawa nama harum jemaat dan Tuhan, 
(meminjamkan), bila: hanyalah kontrak pembayaran. Jadi, barang serta membayar segala kewajibannya pada 

a. Ia menggunakan itu untuk menekan dibayar bukan dalam satu transaksi, tetapi waktunya (Roma 13:8).
orang kecil/lemah (Kel. 22:25; Im. 25:35-38; dalam beberapa transaksi. d. Sangatlah tidak sehat jika seorang 
Ul. 24:6, 10, 17) iii. Bagi orang Kristen, kredit ini pelayan Tuhan mulai meminjam uang untuk 

b. Ia menggunakan itu untuk memeras haruslah dilakukan dalam kemampuannya. kebutuhan hidup atau kebutuhan bisnisnya. 
seseorang (Yeh. 22:12) Artinya, dia memang bisa menyicil barang Seorang Gembala Jemaat seharusnya 

c. Ia melakukannya untuk menekan itu. Dia punya pemasukan stabil (atau tidaklah berbisnis secara menetap dan jangka 
seorang saudara seiman (Ul. 23:19). [bukan simpanan uang) yang cukup, sehingga dapat panjang.
berarti tidak boleh ada kesepakatan dagang menyicil barang itu. e. Pelayan Tuhan yang sedang dililit 
antara dua orang percaya yang melibatkan b. Mempergunakan Credit Card. hutang, dan kesulitan membayar, sebaiknya 
bunga, tetapi Tuhan ingin agar sesama orang Sebagian aspek sudah dibahas di poin a. Pada mengundurkan diri dulu agar kesaksian 
percaya ada sal ing mengasihi  dan prinsipnya, Credit Card tidak salah. Credit jemaat tetap mulia. ***
pertimbangan khusus]. Card bisa menjadi penolong yang baik, 

d. Ia memberikan bunga yang berlebihan. ataupun penjerumus yang hebat, tergantung 
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Schedule Acara GRAPHE Tahun 2009
Yang Bisa Diikuti Pembaca Sekalian

Januari
8-9 Kamis-Jumat     - Seminar di Sekadau, Kalimantan Barat oleh Dr. Suhento Liauw
10 Sabtu - Kebaktian Pembukaan Semester Genap GITS

Maret
9 Senin - Seminar Doktrin Keselamatan di Graphe oleh Dr. Suhento Liauw
26 Kamis - Seminar Musik di Graphe oleh Dr. Steven & Andrew Liauw

- Seminar di Samarinda, Kalimantan Timur oleh Dr. Suhento Liauw 

April
8 Rabu (19:00) - Peringatan Penyaliban Kristus (Kristus disalib hari Rabu, bukan Jumat)
10 Jumat - Seminar Doktrin Alkitab di Graphe oleh Dr. Suhento Liauw

Mei
9 Sabtu - Seminar di Depok oleh Dr. Suhento Liauw
10 Minggu - Minggu peringatan hari Ibu
21 Kamis - Kebaktian Kenaikan Yesus Kristus

- Penataran Guru Sekolah Minggu
23 Sabtu - Kebaktian Tutup Tahun Ajaran GITS

Juni
14 Minggu - Minggu peringatan hari Ayah
21 Minggu - HUT GBIA GRAPHE XIV, sekaligus Peringatan Natal Kristus

Juli
2 Kamis - "Remaja Action"
20 Senin - Seminar Nama "Allah" di Graphe oleh Dr. Suhento Liauw

Agustus
8 Sabtu - Kebaktian Pembukaan Tahun Ajaran Baru GITS
17-19 Senin-Rabu - Kongres Fundamentalis ke-11 Tahun 2009
17 Senin - Wisuda GITS ke-13

September
21-23 Senin-Rabu - Youth Spiritual Camp*

November
27 Jumat - Seminar Doktrin Gereja di Graphe oleh Dr. Suhento Liauw

Desember
18 Jumat - Seminar Eschatology (Akhir Zaman) di Graphe oleh Dr. Suhento Liauw
19 Sabtu - Kebaktian Tutup Semester GITS
25 Jumat - Family Day
26 Sabtu - Tour Persahabatan*
31 Kamis - Acara Tutup Tahun di Graphe

Semua acara dapat diikuti secara gratis kecuali yang bertanda (*). 
Pembaca sekalian diundang untuk mengikuti seluruh acara tersebut di atas. 

Tandai kalender anda!

Orang benar memperhatikan hidup hewannya, 
tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. 

(Amsal 12:10) 

Orang benar Perjanjian Lama adalah 
orang yang percaya pada janji Allah bahwa 
Ia akan mengutus Juruselamat untuk 
dihukumkan menggantikan mereka. 
Mereka tentu juga pernah melalukan dosa, 
namun mereka percaya bahwa Sang Juru-
selamat AKAN DATANG menggantikan 
mereka dihukumkan. Sedangkan orang 
benar Perjanjian Baru adalah orang yang 
percaya bahwa Kristus telah menggan-
tikannya dihukumkan. Ia telah menerima 
bahwa Kristus dihukumkan menggan-
tikannya, dan setuju bahwa ia hidup bagi 
Kristus. 

Baik orang benar PL maupun PB 
sama-sama dibenarkan karena Sang 
Juruselamat. Nuh dikatakan adalah orang 
benar (Kej. 6:9). Nuh benar bukan karena 
ia tidak pernah berbuat dosa, melainkan 
karena ia satu-satunya orang yang masih 
percaya pada janji Tuhan bahwa Ia akan 
mengirim Juruselamat. Setelah hampir 
setahun Nuh terapung-apung dan menda-
rat, hal pertama yang Nuh lakukan ialah 
membangun sebuah mezbah dan 
mempersembahkan binatang sebagai 
korban bakaran.

Orang benar yang dimaksudkan 
Salomo tentu adalah orang yang ingat akan 
janji Tuhan di zaman PL, dan kalau di 
zaman PB adalah orang yang di dalam 
hatinya ada Roh Kudus. Ia masih bisa jatuh 
ke dalam dosa? Ya, tetapi ia adalah orang 
yang selalu ingat akan Sang Juruselamat. 
Orang PL ingat bahwa Sang Juruselamat 
AKAN DATANG untuk dihukumkan bagi 
mereka, sedangkan orang PB ingat bahwa 
Sang Juruselamat SUDAH DATANG 
menggantikan mereka dihukumkan.

Orang benar itu menjadi baik bukan 
dari luar ke dalam melainkan dari dalam ke 
luar. Kebaikan orang benar itu disebabkan 
karena hatinya telah berubah, ia selalu 
ingat akan Tuhan. Dari hatinya mengalir ke 
luar kebaikan, yang bukan hanya bisa 
dinikmati oleh manusia di sekitarnya, 
bahkan juga hewan piaraannya.

Orang benar tidak akan membiarkan 
binatang piaraannya (pet) kelaparan, atau 
tidak terurus. Contoh praktisnya, 
membiarkan anjingnya terikat di tengah 
hujan dan selalu lupa memberinya makan. 
Masalahnya bukan pada binatang itu, 
tetapi hati orang benar itu. Membunuh 

binatang memang tidak berdosa, namun 
membiarkan binatang piaraan kesakitan 
mengerang-ngerang dengan tidak merasa 
kasihan, itu bukan hati orang benar. Jadi, 
masalahnya bukan pada binatang piaraan, 
melainkan pada hati orang benar itu. 
Berbahagialah orang bahkan binatang yang 
bekerja atau dipelihara orang benar.

Sedangkan orang fasik? Belas kasihannya 
saja kejam. Artinya, kalau orang fasik (tidak 
percaya Tuhan) berbelas kasihan kepadamu, 
kamu jangan senang dulu, karena bisa jadi itu 

adalah umpan. Ia tidak akan pernah 
membiarkan anda menikmati kebaikannya. 
Ia tidak akan memberi, dan biasanya sudah 
menikmati kebaikan orang pun ia tidak 
akan berterima kasih.

Karena mereka tidak mempedulikan 
Tuhan, apakah mereka akan merasa ngeri 
untuk menyiksa orang? Kalau kebaikannya 
saja kejam, apalagi kekejamannya.***

 Iris Chang dalam 
bukunya The Rape of Nanking, mengatakan 
bahwa tentara Jepang begitu kejam karena 
mereka tidak percaya adanya Tuhan. 

ANDA ORANG BENAR , ATAU ORANG FASIK?
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Sekalipun tidak juara biasanya jawaban 
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hiburan berupa buku-buku yang ditulis 
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Tunas-tunas jemaat turut 
bersyukur atas berdirinya GBIA 
GRAPHE. Sebuah kebenaran 

yang tidak dapat dipungkiri ialah 
tanpa GRAPHE tidak mungkin 
akan ada Tunas-tunas jemaat. 

Pepatah Tionghoa berkata, 
“minum air di hilir, harus selalu 
ingat sumbernya yang di hulu”.

Pemenangnya:
1.

2. Budiman --- Jl. Permata VI, Blok D 23 No. 19, RT   
007/015, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat 11820

3. Thendy 

Cin Bun --- Jl. Stasiun No. 45, GKKB Jemaat 
Singkawang 79123

--- Jl. Stasiun No. 45, GKKB Jemaat 
Singkawang 79123

Jawaban Kuis Pedang Roh Edisi 57
1. Penguasa kota Geneva yang menganiaya penentangnya.
     John Calvin
2. Seorang Anabaptis yang ditenggelamkan di sungai 

Limnat. Felix Manz
3. Nama Salomo yang diberikan Tuhan melalui nabi 

Natan. Yedija
4. Tunjukkan ayat bahwa Yesus bernyanyi (Lagu Himne).
    Matius 26:30, Markus 14:26
5. Dalam berapa bahasa tulisan di atas salib Yesus?
    3 bahasa: Ibrani, Yunani, Latin

TAHUKAH ANDA BETAPA PENTINGNYA 
KEHADIRAN GEREJA YANG ALKITABIAH DI 

LINGKUNGAN ANDA, ATAU ANDA 
HADIR (PINDAH) KE LINGKUNGAN 
YANG ADA GEREJA ALKITABIAH?

Jika anda memerlukan informasi tentang 
tunas-tunas gereja yang di kota atau desa 

anda, hubungi GBIA  GRAPHE!
Telp. (021) 6471-4156,  651-8586

HP. 0816-140-2354

Kami akan menolong anda
mendapatkan gereja yang alkitabiah

agar iman anda terpelihara
dan bertumbuh dengan sehat

di gereja yang alkitabiah.

Demi Keselamatan Jiwa

Anak-Cucu Anda!

      Gereja   <church@graphe-ministry.org>
      GITS     <gits@graphe-ministry.org>
      Radio    <rbk@graphe-ministry.org>Email

:
Website GRAPHE:    www.graphe-ministry.org

Pertanyaan Kuis Pedang Roh Edisi 58
1. Siapakah nabi yang menegur perzinahan Daud?
2. Siapakah pengganti Yudas menjadi Rasul?
3. Sebutkan nama ayah Simon Petrus!
4. Sebutkan alamat website Graphe!
5. Kongres Fundamentalis tahun depan tanggal berapa?

Panti Asuhan

Karena Kasih
GRAPHE

International Theological Seminary

Belanja Oleh-oleh di Tuktuk, Pulau Samosir

Danau Toba sungguh indah, merupakan danau ketiga terbesar 
di dunia,sesudah Danau Victoria & Danau Galilea

Silakan download Pedang Roh edisi ini di: www.graphe-ministry.org dalam bentuk full color!

Jika ketika anda membaca Alkitab, buku-buku 
rohani, bahkan mendengar khotbah, anda 
menemukan hal-hal yang tidak dimengerti atau 
membingungkan, silakan mengirimkan 
persoalan tersebut ke: 

"Laboratorium Theologi GRAPHE" 

melalui  e-mail atau sms


