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anyak orang telah salah memahami kantong berbagai keperluan. Kantong-
iman GRAPHE. Sangat mungkin kantong itu segera disambut dan dibawa ke Bsebagian orang sengaja menyalah- dapur sambil penulis menemani mereka 

tafsirkan pandangan GRAPHE untuk ngobrol di ruang tamu. Tidak lama kemudi-
membohongi anggota jemaat mereka. an putra bungsu penulis datang dan berbisik 
Karena kami mendengar ada pihak yang di telinga penulis bahwa Tuhan sudah kirim 
menyebarkan fitnah bahwa GRAPHE tidak permen karet yang diinginkannya.
percaya mujizat bahkan GRAPHE tidak Ketika musim dingin tiba, badan terasa 
percaya adanya Roh Kudus. sungkan untuk mandi. Ketika kami berjalan 

Padahal yang benar adalah bahwa di mall, istri penulis, Lie Lin, lihat-lihat par-
GRAPHE sangat percaya adanya mujizat fum, penulis berkata, “jangan lihat yang be-
bahkan percaya bahwa mujizat terjadi terus gini, uang kita hampir habis.” Namun bebe-
hingga saat ini. Alasannya adalah karena rapa hari kemudian ketika penulis pulang 
GRAPHE percaya Tuhan menjawab doa kuliah, dibuat kaget karena ada parfum satu 
anak-anakNya. keranjang kecil di ruang tamu. Sebelum 

Orang-orang GRAPHE bukan hanya hilang kaget, istri memberi tahu bahwa tadi 
percaya Tuhan masih melakukan mujizat istri rektor datang membawanya. Menantu-
bahkan merasakannya. Penulis melalui nya kerja di toko parfum dan ini adalah be-
artikel ini bersaksi bahwa telah merasakan kas yang mereka pakai untuk test. Halle-
banyak mujizat Tuhan. Pada tahun 1993, pe- luyah!
nulis membawa keluarga ke USA untuk stu- Ketika penulis mau mengetik paper 
di. Penulis diharuskan menyetor US$ demi menggampangkan, penulis buat 
5,000.00 sebagai jaminan, dan menghabis- dengan bahan kardus sebuah menara yang 
kan lagi sekitar US$ 5,000.00 untuk persiap- lancip agar kertas yang ditulis gampang 
an dan tiket satu keluarga. Sampai di Virgi- dibaca, untuk itu diperlukan satu jepitan di 
nia di tangan tinggal sekitar US$10,000.00, atasnya. Penulis minta istri mengingatkan 
yang sudah pasti tidak mungkin bisa berta- untuk beli jepitan kalau kebetulan ke mall. 
han untuk beberapa tahun sementara itu Namun sebelum sempat ke mall, pada acara 
penulis bukan citizen maka tidak boleh doa Rabu malam, di lapangan parkir ada 
bekerja. seorang ibu yang tiba duluan melambai-

lambai. Setelah penulis sampai di samping 
Mujizat di Amerika mobilnya, ia berkata, “Suhento, suami saya 

Kami satu keluarga stress karena memi- kerja di perusahaan yang kaya, kertas-kertas 
kirkan seandainya dana kami habis sebelum seperti ini mereka sudah akan buang, dan 
studi bisa diselesaikan. Namun daripada saya pikir engkau pasti mau memakainya.” 
stress  kami berdoa dan berserah kepada Penulis berterima kasih kepadanya 
Tuhan.  Akhirnya Tuhan memberikan tanda- dengan mata yang berkaca-kaca. Dia juga 
tanda bahwa Ia maha kuasa dan Ia menyer- sangat terharu, mungkin pikirnya kok  kasih 
tai. Suatu malam sekitar jam 19.00, putra kertas segitu saja sampai sangat terharu, 
bungsu penulis ingin mengunyah permen padahal saya terharu atas kasih karunia 
karet. Tentu ia dinasehati untuk tidak Tuhan setelah melihat jepitan besar yang 
memikirkan itu karena selain mau mengirit, menjepit kertas itu.
lagi pula sulit untuk pergi membelinya. Selama dua tahun di USA penulis 

Tetapi kira-kira dua jam kemudian, dua mengalami banyak sekali keajaiban Tuhan. 
orang ibu-ibu datang, membawa dua Sering kali ketika buka pintu apartment di 

Pada tanggal 15 Januari 2011 GITS me-
mulai lagi semester genapnya. Ada 7 (tujuh) 
mahasiswa baru dengan berbagai level. 
GITS menganut sistem full-Sks, sehingga 
bisa masuk pada semester ganjil maupun 
genap.  

Pada bulan Februari, tanggal 11 dan 12 
Dr. Liauw menjadi pembicara seminar di 
GEPEMBRI Sungai Pinyuh. Dan tanggal 15 
Februari 2011, tepat hari ulang tahun ke-52 
Dr. Liauw, kompleks RBC diresmikan. Kom-
pleks RBC (Remnant of Biblical Christians) 
di sungai Ambawang, Jalan Trans Kaliman-
tan kilometer 45 dari Pontianak, di kemudian 
hari akan menjadi tempat yang sangat pen-
ting. Acara dihadiri oleh pendukung, simpa-
tisan, dan teman-teman serta seluruh alumni 
GITS yang di Kal-Bar. Bapak Budi Sanyoto 
meng-gunting pita gedung untuk Panti 
Asuhan Ya-tim-piatu CI XIN, dan Bpk Drs. T. 
J. Timotius beserta Bapak Dr. Hasan Karman 
(walikota Singkawang) menggunting pita 
gedung ge-reja masing-masing mewakili 
Alm. Bpk Jiventris (koko Drs. T.J. Timotius) 
dan Alm. Bpk Cung Khiun Cin (Paman Dr. 
Hasan Kar-man) yang menyumbang untuk 
pembangun-an gedung gereja tersebut.

Pada bulan Maret di GRAPHE diseleng-
garakan acara seminar tentang nama Sang 
Pencipta, bahwa yang benar adalah 
Jehovah bukan Yahweh, dan juga tentang 
pemakaian kata “Allah” yang oleh hampir 
semua kamus dan encyclopedia berotoritas 
menyatakan bahwa itu asal mulanya adalah 
sebutan bukan nama.

Jangan lupa, pada bulan April kita telah 
menjadwalkan seminar tentang Alkitab pada 
tanggal 23, hari Sabtu kejepit sesudah libur 
hari Jumat. Dalam seminar terencana akan 
dibahas tentang nubuatan, bahasa lidah, 
serta Alkitab bahasa asli, orang yang mema-
sang pasal dan ayat dalam Alkitab serta 
berbagai hal yang berkaitan dengan Alkitab.
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depan tergeletak peti kayu berisikan berba- gereja yang sifatnya emosional adalah Pada tahun 50-an bukan hanya masih 
gai kebutuhan, dengan tulisan “for Brother pengkhotbah mereka tidak belajar theologi ada nubuatan, melainkan juga masih ada 
Liuaw.” Banyak orang yang justru tidak dengan giat sehingga tiap-tiap minggu ha- bahasa lidah, karena itu salah satu bentuk 
merasakan mujizat Tuhan berkata bahwa nya menyuguhkan kesaksian kepada ang- proses pewahyuan. Tetapi setelah kitab 
penulis tidak mengerti tentang mujizat gotanya. Setelah cerita yang benar kehabis- Wahyu diinspirasikan, proses pewahyuan 
karena belum pernah merasakan mujizat . an stock  akhirnya keluar cerita bohong, ditutup, maka baik nubuatan maupun 

bahkan cerita dibawa ke Sorga di antar ke bahasa lidah dan semua bentuk pewahyuan 
Mujizat di Indonesia Neraka dan lain sebagainya. termasuk penampakkan dan lain sebagai-

Setelah kembali ke Indonesia, juga Sesungguhnya penulis tidak meminta nya sudah dihentikan. Dan Alkitab adalah 
mengalami banyak mujizat Tuhan. Satu pembaca meyakini kesaksian penulis. Se- SATU-SATUNYA firman Allah.
yang tidak mungkin dilupakan adalah pro- benarnya pengalaman-pengalaman demi- Seturut dengan itu maka jabatan Rasul 
ses pembelian rumah Bapak Yoshep Tan. kian adalah untuk diri sendiri, bukan untuk maupun Nabi juga sudah tidak ada lagi 
Semua orang Jakarta tahu peristiwa Mei konsumsi orang lain. Tetapi karena banyak sehingga sesuai Ef.4:11, maka tinggal 
1998. Kami sekeluarga saat itu mengungsi orang menuduh GRAPHE tidak percaya Pemberita Injil, Gembala dan Guru (dosen) 
ke rumah Bapak Yoshep Tan yang terletak mujizat, maka terpaksa pengalaman ini beserta Diaken. Karena II Kor.12:12 mem-
persis dibelakang GRAPHE. Sesudah itu diceritakan, demi untuk menegaskan bah- beritahu kita bahwa karunia melakukan 
penulis sering berdiri di balkon lantai  tiga wa GRAPHE sangat percaya akan mujizat. mujizat adalah karunia khusus untuk 
bagian belakang sambil memandang rumah jabatan Rasul, maka setelah jabatan Rasul 
Pak Yoshep berdoa, “Tuhan, kita perlu Karunia Mengadakan Mujizat? tidak ada lagi, karunia melakukan muji-
rumah di belakang ini supaya pekerjaanMu Lalu bagaiman dengan pribadi-pribadi zat pun otomatis tidak ada lagi. 
bisa berkembang.”  tertentu yang menggembar-gemborkan diri Mujizat masih ada, secara theologis itu 
 Beberapa tahun kemudian, tepatnya bisa melakukan mujizat atau mereka yang adalah kesimpulan dari Allah yang maha 
awal tahun 2001, suatu sore penulis merasa mengadakan kebaktian dengan mujizat dan kuasa dan maha kasih. Dan GRAPHE 
sangat ingin bertemu Pak Yoshep. Perasaan lain sebagainya? Kami menjawab bahwa berani bersaksi, telah mengalami banyak 
aneh seperti orang jatuh cinta. Penulis ber- ini adalah penggenapan Matius 24:24, mujizat dari Tuhan. Tetapi KARUNIA 
kata kepada istri, “Lin, saya tidak tahu ke- “Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi- melakukan mujizat sudah tidak ada karena 
napa, rasanya ingin sekali bertemu Pak nabi palsu akan muncul dan mereka akan itu adalah karunia khusus kerasulan. Siapa-
Yoshep. Kamu mau ikut?” Dia setuju ikut, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat pun yang mengatakan bahwa dirinya bisa 
kami berdua memakai sendal jepit berjalan dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya melakukan mujizat maka tandailah dia, 
kaki ke belakang. Setelah mengetuk pintu, mungkin, mereka menyesatkan orang- karena dia pasti nabi palsu atau rasul palsu.
Pak Yoshep keluar, dan senang serta mem- orang pilihan juga.” Setiap orang Kristen yang telah lahir 
persilakan kami masuk. Katanya, “tumben Banyak orang Kristen ketika ditanya, baru adalah anak-anak Allah. Kita bebas 
Pak Suhento, kok bisa main ke sini.” percaya Alkitab satu-satunya firman Allah, berdoa meminta sesuatu, baik itu penyele-

Penulis bertanya, dulu waktu ribut- atau percaya Alkitab salah satu firman Al- saian masalah, materi, atau kesembuhan 
ribut tahun 1998 rumahnya mau dijual, lah, segera menjawab, satu-satunya. Mere- kepada Tuhan, Bapa kita. Ia akan menga-
apakah sekarang masih mau dijual? Pak ka biasanya asal bunyi tanpa memahami bulkan permohonan kita sesuai dengan 
Yoshep berkata bahwa barusan dibeli orang maknanya. Siapapun yang percaya bahwa hikmatNya dan kepatutan kita. Keyakinan 
namun belum bayar sama sekali. Penulis Alkitab satu-satunya firman Allah, adalah bahwa doa Pendeta atau seseorang yang 
bertanya, seandainya sekarang saya yang berarti percaya bahwa Alkitab adalah ka- terkenal akan lebih didengar Tuhan adalah 
beli dan kasih tanda jadi, apakah masih non tertutup. Artinya, sesudah pewahyuan konsep yang salah. Zaman sekarang adalah 
bisa? Beliau berkata siapa yang bayar dulu- kitab Wahyu yang terjadi di pulau Patmos, zaman keimamatan setiap orang percaya, 
an rumah ini akan jadi miliknya. Penulis kepada rasul Yohanes, sekitar tahun 98 AD, tidak ada orang yang boleh menjadi imam 
segera mengajak istri pulang dan mengum- selanjutnya tidak ada proses pewahyuan atas orang lain dan tidak boleh menjadikan 
pulkan semua uang yang ada, dan terkum- lagi. orang lain imam atas kita.
pul Rp.15 juta dan berikut kwitansi-nya Kalau kitab Wahyu bukan wahyu tera- Mujizat bisa terjadi sebagai bentuk 
kembali memberikan tanda jadi. Singkat khir, jika sesudahnya Allah masih menu- jawaban Tuhan atas doa anak-anakNya. 
cerita akhirnya dengan cara yang sangat runkan wahyu terus, maka Alkitab bukan Orang lain tentu boleh berdoa sebagai 
ajaib rumah tersebut dilunasi oleh orang satu-satu, melainkan salah satu firman Al- bentuk peduli dan kasih, bukan karena 
yang dipakai Tuhan. lah. Kesimpulan berikutnya akan berarti kedekatan dan karena posisinya ia meminta 

Tentu masih ada banyak mujizat lagi firman Allah yang ada di tangan orang bagi orang lain. Sekali lagi penulis 
yang penulis alami, yang penulis kira Kristen bukan yang final dan utuh, tegaskan posisi GRAPHE, kami percaya 
rubrik Pedang Roh  ini tidak akan cukup melainkan hanya bagian (partial) saja. bahwa mujizat masih ada. Selagi Tuhan 
memuatnya. Sungguh, Tuhan maha kuasa Efek berikutnya adalah akan berakibat hidup dan Ia menjawab doa anak-anakNya, 
bahkan maha ajaib serta memperhatikan bahwa semua kesimpulan yang ditarik dari maka mujizat masih bisa terjadi. Tetapi 
doa anak-anakNya. Alkitab belum final. siapapun yang mengatakan bahwa ia 

Pembaca yang budiman, apa yang Karena proses pewahyuan telah memiliki kuasa melakukan mujizat, dan 
penulis ceritakan itu adalah kebenaran berakhir, dan Alkitab adalah satu-satunya menyelenggarakan kebaktian KKR dengan 
subyektif. Artinya, bagi orang yang tidak firman Allah, maka tidak ada lagi nubuatan acara mujizat, maka itu adalah penggenap-
percaya, bisa saja ia berkata, “ah itu kan dari Allah. Semua nubuatan yang disampai- an tentang nabi-nabi palsu yang dinubuat-
kebetulan.” Betul, itu benar hanya bagi kan “pendeta” adalah seratus persen bukan kan. Pembaca, berhati-hatilah, karena iblis 
yang mengalaminya saja. Dan tidak ada dari Allah. Lalu ada yang berkata, “bukan- seperti singa yang mengaum-aum, mencari 
jaminan bahwa orang lain akan menga- kah dalam I Korintus 14:1 diperintahkan orang-orang yang dapat ditelannya. Kata 
laminya. Doktrin Alkitab adalah kebenaran untuk memperoleh karunia bernubuat? Tuhan, “waspadalah, camkanlah, Aku 
obyektif, sedangkan kesaksian adalah Betul! Surat I Korintus ditulis sekitar tahun sudah mengatakannya terlebih dahulu 
kebenaran subyektif. Tidak ada satu orang 50-an, dan saat itu proses pewahyuan me- kepada-mu.”  ***
Kristen pun yang boleh menjadikan penga- mang belum ditutup. Proses pewahyuan 
lamnya atau pengalaman orang lain sebagai ditutup sekitar empat sampai lima puluh 
standar kebenaran. Kesalahan dari banyak tahun kemudian di pulau Patmos.
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 Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kita memiliki kitab Perjanjian Baru. Roh peristiwa yang terjadi serentak, yaitu ketika 
Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke Kuduslah yang mengingatkan semua kata- hati manusia mengaminkan dirinya yang 

dalam seluruh kebenaran; sebab Ia kata yang mereka pernah dengar dari Yesus berdosa dan menyesal serta mengaminkan 
tidak akan berkata-kata dari diri-Nya Kristus (Yoh.14:26). Sambil memakai para kebenaran Injil, yaitu Yesus dihukumkan 

sendiri, tetapi segala sesuatu yang Rasul mengajarkan rahasia illahi yang menggantikannya, dan Roh Kudus masuk 
didengar-Nya itulah yang akan dikatakan- tersembunyi, Roh Kudus memimpin memeteraikannya sebagai orang kudus 
Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu mereka menuliskan sebuah kitab yang akan kepunyaan Allah (Ef.1:13). 

hal-hal yang akan datang. menjadi standar kebenaran bagi pengajar Membagikan Alkitab itu baik (proyek 
(Yoh.16:13) sepanjang masa ke depan. Sehingga Gideon), namun ayat-ayat Alkitab perlu 

pengajar sesudah Rasul tidak perlu dijelaskan. Sida-sida dari Etiopia tidak 
Ada yang menuduh GRAPHE tidak memohon-mohon wahyu lagi, karena mengerti Yesaya 53:7-8 sebelum Roh 

menghargai Roh Kudus, hanya karena sebuah kitab tertulis telah disiapkan oleh Kudus menugaskan Filipus menjelaskan-
GRAPHE tidak menyelenggarakan acara Roh Kudus. nya. Seorang Kyai mungkin akan dalam 
berbahasa lidah. Sekitar tahun 1999, Dengan Alkitab, yaitu wahyu tertulis keadaan seperti Sida-sida tersebut ketika 
seorang “pendeta” datang ke kantor dari Allah, murid-murid berikut bekerja menerima sebuah Alkitab. Roh Kudus 
penulis, dan ketika duduk, dia langsung menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, memerlukan Filipus untuk menjelaskan 
bertanya, “saya lihat ini STT, apa betul?” dan penghakiman. Alkitab yang ada di kitab Yesaya sambil Ia mengetuk hati orang 
Penulis menganggukkan kepala sambil tangan kita adalah hasil kerja Roh Kudus yang menerima penjelasan.
menjawab, “betul.” Kemudian pertanyaan- yang memimpin para Rasul menuliskan 
nya yang berikut agak mengagetkan, wahyu yang mereka terima sehingga PEMBAPTISAN ROH KUDUS
“apakah pakai Roh Kudus atau tidak?” menjadi sebuah Alkitab. Selanjutnya Ketika Yohanes Pembaptis diminta 

Karena kurang pemahaman tentang Alkitab akan menjadi alat yang kelihatan konfirmasi tentang baptisannya, ia berkata, 
Roh Kudus, banyak kalangan telah (visible) sedangkan Roh Kudus sebagai “Aku membaptis kamu dengan air sebagai 
mengambil sikap yang salah terhadap Roh Pribadi invisible yang bekerja memakai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang 
Kudus. Padahal Roh Kudus adalah pribadi alat-alat yang visible. kemudian dari padaku lebih berkuasa 
Allah sendiri. Menyadari akan hal ini Dengan ayat-ayat Alkitab yang me- dari padaku dan aku tidak layak 
seharusnya siapapun yang percaya bahwa ngecam dosa, dunia diinsafkan akan dosa melepaskan kasut-Nya. Ia akan 
Roh Kudus adalah Roh Allah dan adalah dan dengan ayat-ayat Alkitab juga kebe- membaptiskan kamu dengan Roh 
pribadi Allah sendiri, harus berhati-hati. naran dipaparkan sehingga dunia mengerti Kudus dan dengan api (Mat.3:11). 
Jangan sampai karena emosi dan kekurang- kebenaran. Selanjutnya dengan ayat-ayat Ia yang dimaksud Yohanes Pembaptis 
fahaman menyebabkan sikap gegabah Alkitab pula dunia diberitahu tentang peng- tentu bukan seorang pendeta di abad-21 
kepada pribadi Allah. hakiman. atau abad berapapun. Ia yang dimaksud 

Sebelum Alkitab selesai Roh Kudus Yohanes adalah Yesus Kristus. Dan 
TUJUAN UTAMA KEDATANGAN memakai Rasul Petrus menjelaskan Injil memang hanya Yesus saja yang berwenang 
ROH KUDUS kepada Kornelius. Dan Roh Kudus pernah membaptis orang ke dalam Roh Kudus dan 

Di dalam Injil Yohanes 16:8, yang memakai Filipus untuk menjelaskan kitab api. Barang siapa yang tidak memberi diri 
berbunyi, Yesaya kepada Sida-sida dari Etiopia. Roh dimasukkan ke dalam Roh Kudus pasti 

Kudus memakai Rasul Paulus menjelaskan akan dimasukkan ke dalam api.
Dan kalau Ia datang, Ia akan mengin- Injil sepanjang pelayanan misinya sehing- Kemudian, di akhir misi penyelamat-
safkan dunia akan dosa, kebenaran dan ga jemaat-jemaat lokal didirikan di wilayah anNya, sebelum kembali ke Sorga, “Pada 
penghakiman; Yunani dan Asia Kecil. suatu hari ketika Ia makan bersama-sama 

Setelah Alkitab selesai Roh Kudus dengan mereka, Ia melarang mereka me-
Kelompok Saksi Jehovah menolak kepri- bekerja melalui ayat-ayat Alkitab yang ninggalkan Yerusalem, dan menyuruh me-
badian Roh Kudus dan menafsirkannya disampaikan oleh manusia (alat visible), reka tinggal di situ menantikan janji Bapa, 
sebagai kuasa aktif Allah, telah menyalahi sambil Roh Kudus mengetuk hatinya. yang demikian kata-Nya "telah kamu de-
semua sistem penafsiran Alkitab yang logis Setelah orang tersebut menyadari akan ngar dari pada-Ku. Sebab Yohanes mem-
dan benar. Ayat tersebut selain menegaskan dosa, mengerti akan kebenaran serta takut baptis dengan air, tetapi tidak lama lagi 
Roh Kudus yang adalah pribadi, juga mem- akan penghakiman, kemudian ia bertobat kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus" 
beritahukan kita tentang tujuan keda- dari dosanya dan berpaling kepada (Kis.1- 4-5).  Maksud Tuhan, sebagaimana 
tanganNya. Ia akan menginsafkan dunia kebenaran, maka inilah yang disebut dikatakan oleh Yohanes, maka tidak lama 
atas tiga hal; akan dosa, akan kebenaran dilahirkan kembali. Pertobatan serta lagi murid-muridNya akan dibaptis ke 
dan akan penghakiman. pengakuan iman orang tersebut diikuti dalam Roh Kudus.

Dengan alat apakah Roh Kudus dengan penyerahan dirinya untuk dibaptis- Pembaptisan Roh Kudus dimulai di 
menginsafkan dunia? Dengan Alkitab, oleh kan ke dalam air, dan Roh Kudus yang Yerusalem; pertama, sebagai tanda 
sebab itu Roh Kudus memimpin para Rasul mengetuk hatinya memasuki hatinya, dimulainya zaman baru yaitu zaman yang 
ke dalam seluruh kebenaran. (Yoh.13:2). inilah yang disebut dilahirkan dari air dan dijanjikan nabi-nabi bahwa Jehovah akan 
Rasul-rasul diberi wahyu dan juga diberi roh sebagaimana Tuhan Yesus sampaikan menempatkan Roh-Nya ke dalam hati 
inspirasi sehingga menuliskan sebagian kepada Nikodemus (Yoh.3:3-5). manusia. Tentu hanya ke dalam hati 
wahyu yang mereka terima dan hasilnya Dilahirkan kembali adalah sebuah manusia yang menyambutNya. Kedua, 

bersambung ke halaman sebelah

GRAPHE SANGAT 
DIPIMPIN ROH KUDUS
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sebagai Pengganti Yesus Kristus untuk bangsa non-Yahudi. Selanjutnya siapapun Roh Kudus seperti kelompok Saksi Jehovah 
menuntun jemaatNya yang dimulai sejak juga yang mencoba-coba melak-sanakan itu salah sebaliknya menyanjung, memuji 
Yohanes membaptis orang-orang yang Pembaptisan Roh Kudus, bisa dikategorikan serta ber-doa kepada Roh Kudus seperti 
bertobat dan percaya kepada Sang Mesias. sebagai penghujatan, karena Roh Kudus dilakukan oleh sebagian orang Kristen juga 
Ketiga, pembaptisan ke dalam Roh Kudus adalah salah satu Pribadi Tritunggal Allah. tidak tepat. Karena tujuan dan kerja Roh 
untuk meresmikan diakhirinya era ibadah Kudus adalah untuk menerangi manusia 
simbolik dan dimulainya era ibadah di MEMIMPIN ORANG PERCAYA pada umumnya tentang Yesus Kristus, dan 
dalam roh dan kebenaran, yaitu ibadah Setelah seseorang bertobat dan menga- memimpin orang-orang yang menyambut 
hakekat. Keempat, pembaptisan Roh Kudus minkan bahwa Yesus Kristus dihukumkan Yesus Kristus.
untuk menandakan dimulainya kampanye menggantikannya, maka Roh Kudus Tidak ada perintah kepada orang-orang 
pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi dari memeteraikannya (Ef.1:13) dan diam di Kudus untuk berdoa kepada Roh Kudus, 
Yerusalem, sebagaimana perintah Tuhan dalam orang tersebut (I Kor.6:19, 2 Tim.- melainkan Roh Kudus yang memimpin 
Yesus. “Tetapi kamu akan menerima kuasa, 1:14). Kondisi Roh Kudus diam secara orang-orang Kudus berdoa kepada Bapa 
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan permanen di dalam seseorang belum pernah atau Tuhan Yesus. “Demikian juga Roh 
kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem terjadi sejak Kejadian 6:3 hingga hari membantu kita dalam kelemahan kita; sebab 
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan Pentakosta. Sejak pembaptisan Roh Kudus kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya ha-
sampai ke ujung bumi" (Kis.1:8) di Yerusalem, Roh Kudus akan tinggal di rus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk 

Pembaptisan Roh Kudus pertama dalam hati setiap orang yang PERCAYA kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan 
dilaksanakan di Yerusalem, yaitu pada hari pada Injil. yang tidak terucapkan.  Dan Allah yang 
Pentakosta. Salah satu hari dari tiga hari Sejak kapankah Roh Kudus tinggal di menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud 
istimewa yang Jehovah perintahkan untuk dalam hati seseorang? Efesus 1:13 menya- Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan 
diperingati di PL. Paskah adalah hari pene- takan sejak orang tersebut percaya, maka ia kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang 
busan, dimana seekor domba disembelih dimeteraikan oleh Roh Kudus, bukan oleh kudus” (Roma 8:26-27).  
untuk menyelamatkan anak sulung bangsa penumpangan tangan seseorang. Tujuan Tuhan Yesus pernah berkata kepada 
Israel dan melepaskan bangsa itu dari perbu- utama Roh Kudus diam di dalam hati orang Para Rasul bahwa Dia memang akan pergi, 
dakan. Sedangkan hari Pentakosta adalah kudus ialah untuk memimpinnya menjalani namun Dia akan kembali dan diam bersama-
hari tuaian pertama, dimana penuaian hidup kekristenan yang memuliakan Tuhan. sama mereka (Yoh.14:18-20). Jelas sekali 
pertama dilaksanakan. Petrus berkhotbah Memimpin orang percaya atau orang bahwa Roh Kudus adalah sesungguhnya 
dan tuaian pertama dipetik. Masih satu hari kudus memahami kebenaran. Tentu kebe- Roh Yesus (Fil.1:19, Kis.16:7)), seperti kata 
lagi yaitu hari Pondok Daun yang jatuh naran yang di dalam Alkitab, yaitu kitab Tuhan Yesus kepada para Rasul, “Kamu 
sekitar September yang belum digenapi, yang ditulis oleh Roh Kudus. Demi tidak telah mendengar, bahwa Aku telah berkata 
yaitu hari tuaian masuk lumbung yang terombang-ambing berbagai manuver iblis, kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang 
kemungkinan akan merupakan hari simbolik Allah mengakhiri pewahyuanNya hingga kembali kepadamu” (Yoh.14:28). 
peristiwa Rapture. Peris-tiwa pembaptisan kitab Wahyu 22:21. Sesudah wahyu terakhir Siapapun yang salah faham tentang Roh 
ke dalam Roh Kudus di Yerusalem tercatat tersebut, Allah tidak menurunkan wahyu Kudus, seperti kelompok Saksi Jehovah 
dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Pembap- lagi. Manusia tidak boleh terpengaruh ber- sudah pasti akan juga salah faham tentang 
tisan Roh Kudus kedua kali terjadi di bagai bentuk wahyu pasti akan dimuncul- Yesus Kristus, dan akan salah faham atas 
Samaria, tercatat dalam Kisah Para Rasul kan iblis. Roh Kudus ingin memimpin orang doktrin-doktrin utama kekristenan. Roh 
pasal 8 untuk meresmikan pemberita-an Injil kudus memahami kebenaran yang telah Allah atau Roh Kebenaran atau Roh Kudus 
di wilayah Samaria. Dan Pembap-tisan Roh dituliskanNya. Oleh sebab itu orang-orang atau Roh Yesus, adalah pribadi Allah yang 
Kudus ketika terjadi di Kaisaria, ibu kota kudus harus rajin mempelajari Alkitab sam- diutus Bapa untuk menggantikan peran 
Yudea, di rumah Kornelius (Kis.10). Dan bil berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Yesus Kristus yang sebagai Juruselamat. 
yang keempat kali, yaitu yang terakhir, Hal yang kedua selain memahami kebe- Roh Yesus datang dengan tujuan agar 
terjadi di luar Yudea, yaitu di kota Efesus naran Alkitab ialah memimpin kita menja- manusia mengenal Yesus Kristus dan 
(Kis.19), mewakili ujung bumi. lani kehidupan sehari-hari. Handbook m emimpin setiap orang yang membuka 

 Akhirnya genaplah peresmian tahapan penuntun kehidupan orang kudus tetap ada- hatinya terhadap kebenaran Yesus Kristus. 
pemberitaan Injil yang Tuhan Yesus lah Alkitab, dan Roh Kudus menuntun orang Ia bekerja dengan tidak menonjolkan diri, Ia 
canangkan; dimulai dari Yerusalem, Yudea, kudus untuk mematuhinya. Kalau orang bekerja mengetuk hati, dan memimpin hati 
Samaria dan Ujung bumi [(luar Yahudi) kudus tidak mematuhinya maka Roh Kudus yang menerima Yesus.***
Kis.1:8]. Sesudah tahapan-tahapan Pembap- akan sedih (Ef.4:30).
tisan Roh Kudus tersebut selanjutnya setiap Ingat, Roh Kudus tidak bersaksi untuk 
orang yang bertobat dan menerima Yesus diriNya atau meninggikan diriNya, melain-
sebagai Juruselamatnya, saat itu juga ia kan Yesus Kristus (Yoh.15:26). Ia memim-
mene-rima Roh Kudus (Ef.-1:13).  pin orang kudus untuk mengenal Yesus 

Sebelum Pembaptisan Roh Kudus di Kristus dengan benar. Saksi Jehovah tidak 
Samaria, orang-orang Samaria yang percaya mungkin benar dalam menafsirkan Alkitab 
Yesus belum menerima Roh Kudus. karena mereka tidak dipimpin Roh 
Kemudian datang Rasul Petrus dan Rasul Kebenaran. Mereka telah sangat menghujat 
Yohanes menumpangkan tangan dan Roh Kebenaran dengan menurunkan 
Pembaptisan Roh Kudus terjadi. Selanjut- derajatNya dari Roh Allah menjadi 
nya siapapun di Samaria yang menerima kuasa aktif Allah. Kelompok 
Yesus sudah langsung terima Roh Kudus. Saksi Jehovah bukan hanya 
Tercatat dari empat kali pembaptisan Roh menghujat Yesus bahkan 
Kudus, dua tanpa penumpangan tangan, juga menghujat Roh Allah. 
yaitu yang di Yerusalem dan Kaisaria, dan Orang-orang kudus 
dua dengan penumpangan tangan Rasul, tidak diperintahkan untuk 
yaitu di Samaria oleh Rasul Petrus, Rasul berdoa kepada Roh Kudus, 
khusus untuk bangsa Yahudi, dan di Efesus namun tetap tidak berarti dia 
oleh Rasul Paulus, Rasul khusus untuk boleh dihujat. Merendahkan Pernikahan Sdr. Ji Liong & Sdri. Dion Natalia

6 Februari 2011

Remaja GRAPHE memperlihatkan
karya mereka
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Tetapi saatnya akan datang dan sudah kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman tidak ada keharusan bentuk atau posisi 
tiba sekarang, bahwa penyembah- Yohanes.”  Dan Matius 11:13 membuat waktu tubuh dan tidak ada keharusan waktu 

penyembah benar akan menyembah penggenapannya lebih tepat, “Sebab semua nabi tertentu, maka otomatis ibadah hakekat 
Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya tidak ada keharusan dilaksanakan di 

Bapa menghendaki penyembah- Yohanes.” tempat tertentu.
penyembah demikian. Ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepa- Ibadah yang diinginkan Bapa adalah 

(Yoh. 4:23) da Sang Juruselamat yang dijanjikan, “Lihatlah ibadah hakekat, ibadah simbolik sesung-
Anak domba Allah, yang menghapus dosa guhnya dimaksudkan untuk menggam-

ASAL MULA IBADAH SIMBOLIK dunia....” maka genaplah seluruh rangkaian iba- barkan proses penyelamatan yang diren-
Ibadah zaman Perjanjian Lama (PL) dah simbolik Perjanjian Lama termasuk semua canakan Allah. Allah ingin manusia me-

adalah ibadah simbolik, ritual, jasmaniah. ritualnya. Itulah sebabnya ketika berbicara nyembahNya dengan hati, menghormati-
Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah kepada perempuan Samaria yang ngotot mem- Nya dengan hati. Ibadah hakekat adalah 
berjanji mengirim Juruselamat. Sang pertahankan ibadah simbolik dengan menyebut sebuah sistem penyembahan dengan hati, 
Juruselamat akan datang dan akan lokasi ibadah yang benar adalah di atas bukit terjadi di setiap waktu hidup kita dan 
dihukumkan menggantikan manusia yang Gerizim, Tuhan Yesus menyatakan bahwa saat- terlaksana dimana saja. Ia tidak terikat 
telah jatuh ke dalam dosa. nya sudah tiba bahwa penyembah-penyembah postur tubuh, waktu  dan tempat. Bagi 

Untuk menyimbolkan Sang Jurusela- benar tidak lagi menyembah secara ritual, yang mengerti dan melaksanakan ibadah 
mat dan proses penyelamatannya, maka jasmaniah yang mementingkan lokasi. hakekat, tidak ada posisi postur tubuh 
diperintahakn ibadah simbolik. Pertama Ibadah simbolik adalah ibadah yang ber- sembahyang, tidak ada waktu ibadah atau 
adalah ibadah simbolik sederhana, yaitu sifat jasmaniah dan sangat mementingkan aspek tempat ibadah. Juga tidak memerlukan 
menyembelih domba di atas mezbah. upacara ritual dan berbagai simbol. Sebaliknya gedung dengan ijin tempat ibadah karena 
Domba melambangkan Sang Juruselamat ibadah hakekat adalah ibadah dengan hati dan ibadahnya terjadi setiap saat dan di setiap 
yang akan dihukumkan, sedangkan pe- bersifat rohaniah. tempat, tidak di gedung tertentu.
nyembelihannya melambangkan peng- Perempuan Samaria tersebut meributkan Ibadah hakekat bukan hanya tidak 
hukuman mati yang harus dijatuhkan. ketetapan ibadah simbolik yang menurut orang terikat pada sikap postur tubuh, waktu 

Selanjutnya ibadah simbolik terus Yahudi dipusatkan di Yerusalem sedangkan me- dan tempat, tetapi juga bersifat rohani dan 
diperintahkan, bahkan pada zaman Musa nurut nenek moyangnya yang sudah tercampur kebenaran. Bersifat rohani artinya roh 
disempurnakan. Pertama dibangun Ke- bangsa asing, cukup di atas bukit Gerizim. dan hati kita yang menyembah, bukan 
mah Kudus, dan kemudian pada zaman tubuh kita, inner worship. sedangkan se-
Salomo dibangun Bait Kudus. Seluruh INTISARI IBADAH HAKEKAT cara kebenaran artinya penyembahan dii-
ritual ibadah simbolik baik di Kemah Ibadah hakekat adalah ibadah yang me- kuti dengan pikiran yang memahami, bu-
Kudus maupun Bait Kudus adalah paket nyembah hekekatnya bukan simbolnya. Domba kan ikut-ikutan atau sekedar melakukan 
ibadah simbolik yang berhubungan adalah sebuah simbol yang melambangkan sesuatu dengan tanpa pemahaman.
dengan janji pengiriman Juruselamat. Sang Juruselamat, jadi hakekatnya adalah Sang Menyembah Tuhan dalam kebenaran 

Bersamaan dengan ibadah simbolik Juruselamat itu sendiri. Nama adalah simbol, sama dengan menyembah Tuhan dengan 
tersebut terdapat serangkaian paket sedangkan hakekatnya adalah pribadi yang benar. Sesuatu yang menyangkut salah 
simbolik seperti penghormatan nama memakai simbol nama itu. dan benar itu berada di lingkup akal-budi. 
sebagai simbol menghormati yang di balik Tuhan Yesus dengan tegas berkata bahwa Di dalam gereja yang menyembah secara 
nama. Menghormati hari sebagai simbol masa menyembah Allah secara rohani dan kebenaran, tidak ada hal-hal atau tindak-
menghormati Sang Pencipta. Tidak kebenaran sudah tiba, dan Bapa menghendaki an-tindakan yang tidak bisa dijelaskan. 
memakan binatang tertentu sebagai penyembahan yang demikian. Artinya, umat Keselamatan tidak datang dari menjalan-
simbol menjaga kekudusan, bahkan manusia memasuki sebuah era baru, yaitu era kan rentetan ritual ibadah, melainkan me-
menjadikan penyakit kusta sebagai simbol menyembah Allah secara langsung dengan hati mahami dan mengimani doktrin kesela-
kutukan. bukan lagi secara tubuh kepada simbolNya. matan yang alkitabiah. Iman yang sehat 

Penyembahan dengan hati dan secara tidak bertumbuh dari ritual ibadah, mela-
KEDATANGAN SANG HAKEKAT rohani tidak lagi terikat kepada posisi postur inkan dari pemahaman akan pengajaran-

Akhirnya datanglah Sang Hakekat tubuh, waktu penyembahan, maupun tempat pengajaran yang alkitabiah. Dan ketahui-
yang disimbolkan oleh seluruh ibadah penyembahan. Jadi, tidak ada keharusan untuk lah bahwa kebenaran yang sejati adalah 
simbolik PL. Dia didahului protokoler, membungkuk atau dengan bentuk tangan yang yang selaras dengan akal sehat dan didu-
yaitu Yohanes, yang mengumumkan dirapatkan atau mengepal. Intinya, tidak ada kung ayat-ayat Alkitab.
kedatanganNya. Sejak diumumkannya ketergantungan sama sekali kepada keadaan 
kedatangan Sang Hakekat, maka genaplah atau posisi tubuh seseorang. Karena penyem- KETIDAKFAHAMAN &
seluruh tujuan ibadah simbolik PL yang bahan bukan dilakukan dengan tubuh melainkan PENGARUH ISLAM
sudah berjalan ratusan bahkan ribuan dengan hati. Juga tidak ada keharusan waktu Gereja Katholik jelas tidak mema-
tahun. Itulah sebabnya dalam Luk.16:16 tertentu, karena penyembahan yang dilaksana- hami keinginan Tuhan untuk berutah dari 
menyatakan bahwa, “Hukum Taurat dan kan dengan hati bisa terjadi setiap saat. Karena ibadah simbolik ke ibadah hakekat. Sebe-

DALAM ROH & KEBENARAN
GRAPHE MENYEMBAH
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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 Thesis 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 Thesis 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.

Pada minggu terakhir bulan Maret 
ketika buletin ini sedang ditulis, maha-
siswa GITS sedang tegang karena ujian 
pertengahan semester. Menjadi maha-
siswa GITS adalah sebuah privilege 
karena adalah kesempatan yang sangat 
langka untuk bisa menjadi generasi 
penjelang Rapture yang memahami dan 
mempertahankan kebenaran.

Jika anda betul-betul terpanggil un-
tuk melayani Tuhan, sementara itu tidak 
ada yang rela mensponsori anda, hu-
bungi GITS. Kami menyediakan beasis-
wa penuh bagi siapa saja yang terpang-
gil melayani Tuhan dan tentu yang 
sangat serius dengan panggilannya. 

Setelah tamat, alumni yang akan 
melayani di gereja asalnya, akan diper-
silakan kembali. Tetapi alumni yang 
ingin membuka pelayanan baru, akan 
didukung Rp. 750,000.- (tujuh ratus 
lima puluh ribu) perbulan. GBIA 
GRAPHE berusaha semaksimal mung-
kin untuk mengutus dan mendukung 
alumni GITS yang berjuang membuka 
pelayanan baru.

Sementara dalam proses belajar 
GITS juga berusaha membekali maha-
siswa dengan berbagai ketrampilan 
penunjang hidup, bahkan hingga 
merakit serta memperbaiki komputer. 
Alumni GITS yang keluar membuka 
pelayanan baru, ada yang menjadi guru 
bahasa Inggris, guru olah raga, guru 
komputer dan melayani service kompu-
ter dan . Sedangkan 
yang melayani di daerah pedalaman ada 
yang menjadi pengusaha kebun karet, 
kebun sawit bahkan pengusaha tempe 
sambil membangun jemaat yang inde-
penden dan alkitabiah. Mereka semua 
lebih dari pemenang, bayangkan mere-
ka adalah prajurit-prajurit yang membi-
ayai sendiri peperangannya.

Di dunia hanya ada satu sekolah 
theologi yang mengajarkan pengajaran 
theologi yang betul-betul alkitabiah, 
yang selalu memberikan semangat ju-
ang kepada mahasiswanya untuk berta-
han sampai titik darah terakhir, dan 
membekali mereka dengan ketrampilan 
sehingga mereka dapat bertahan untuk 
hidup.  Sekolah theologi itu adalah 
GRAPHE INTERNATIONAL THEO-
LOGICAL SEMINARY (GITS).  Kalau 
disejajarkan dengan dunia militer, maka 
yang dihasilkan GITS adalah pasukan 
elit (khusus). Bayangkan, bukankah 
setiap yang menjadi mahasiswanya 
akan bangga? Bukan hanya dibangga-
kan manusia, yang lebih penting 
dibanggakan Tuhan di Sorga. Silakan 
baca Yoh.12:26.

distributor majalah

***

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)
13. Eksegesis Kitab Wahyu (3 sks)
14. Arkeologi  II (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. 0897 - 867 8166  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,-

TI SG
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Ephesians

19              96

         6 : 13
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lumnya orang Yahudi juga tidak faham, 
padahal Tuhan sudah menyatakan bahwa 
anggur baru tidak boleh disimpan ke dalam 
kantong yang lama (Mat.9:17). Orang 
Yahudi tidak mengerti bahwa sistem ibadah 
simbolik PL sudah tidak cocok lagi untuk 
menampung sistem menyembah yang 
dikehendaki Bapa, yaitu yang bersifat Roh 
dan Kebenaran.

Kita masih menyaksikan adanya prak-
tek-praktek ibadah simbolik di banyak ge-
reja. Padahal Tuhan memerintahkan jemaat 
Perjanjian Baru melakukan HANYA dua 
ucapa simbolik. Perhatikan UPACARA 
simbolik, bukan ibadah simbolik, yaitu 
Upacara Pembaptisan dan Upacara Perja-
muan Tuhan. Mereka meminta hadirin 
mengangkat tangan menyembah Tuhan. 
Mereka bahkan melaksanakan praktek 
keimamatan yang tidak boleh dilakukan, 
yaitu mengangkat tangan memberkati 
jemaat di akkhir kebaktian. Mereka 
menyebut berbagai acara dengan sebuatan 
ibadah. Bahkan menyebut acara pengubur-
an sebagai ibadah penguburan. Ada juga 
acara ibadah puasa, ibadah doa, bahkan 
hingga sulit untuk mendefinisikan arti 
ibadah yang mereka maksud-kan. Nuansa 
terpengaruh konsep Islam sangat kental, 
sehingga gereja sibuk dengan ijin rumah 
ibadah. 

GRAPHE tidak demikian, melainkan 
mengerti tuntas bahwa kita telah berpindah 
dari sistem ibadah simbolik ke ibadah 
hakekat, dan ibadah hakekat adalah ibadah 
dengan hati, secara rohani, dan disertai 
kebenaran.

Hari minggu pagi adalah hari kesepa-
katan anggota untuk acara berjemaat. Ada 
acara sekolah minggu dari anak-anak hing-
ga dewasa. Ada acara bernyanyi, belajar 
Alkitab,  dan berdoa. Dua bulan sekali ada 
pem-baptisan, yaitu setiap minggu pertama 
bulan genap dan dua bulan sekali ada acara 
Perjamuan Tuhan, yaitu minggu  pertama 
setiap bulan ganjil.

Di GRAPHE tidak ada orang yang 
boleh memberkati orang lain, karena sudah 
tidak ada jabatan imam, melainkan hanya 
Gembala, Penginjil, Guru dan Diaken. 
Setiap anggota jemaat harus mengerti tiap-
tiap hal yang dilakukan GRAPHE. Kami ti-
dak menyebut Pemberkatan Nikah, mela-
inkan Peneguhan Nikah, karena jemaat 
hanya meneguhkan dan Tuhan sendiri yang 
akan memberkati.

GRAPHE dengan sikap rendah hati 
dan ingin diperbaiki mengundang siapa 
saja untuk memberi masukan, kalau-kalau 
ada hal-hal yang ditemukan di GRAPHE 
yang tidak sesuai dengan kebenaran Alki-
tab. Dan selalu mengingatkan serta menga-
jak gereja-gereja untuk bersikap demikian 
agar gereja semakin berkenan kepada Tu-
han. Karena selain orang-orang berdosa 
tidak terselamatkan, hal lain yang menye-
dihkan hati Tuhan ialah gereja berjalan 
tidak sesuai ketetapan firmanNya.***

dari halaman 5

Rekening Bank Yayasan GRAPHE
BCA (KPC Sunter Danau) 419-3002971

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.

Panti Asuhan

Karena Kasih

Dikelola Oleh:  
Yayasan PEKA (Pelaksana Kasih Allah)

Jl. Danau Agung 2 No. 7 
Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara 14350

Telp. (021) 6471-7437, 6471-4540
(Dekat RSIA  Hermina, Depan kantor 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

“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)

Peresmian kompleks RBC

Dr. Hasan Karman mewakili 
pamannya, Alm. Cung Kiun Cin

Kebaktian pembukaan dalam 
ruangan GBIA Remnant

Bpk. Timotius memotong pita 
mewakili Alm. Bpk. Jiventris 

Bpk. Budi Sanyoto penyumbang
Gedung Panti memotong pita

Para hadirin berkumpul sebelum 
dan sesudah acara

15 Februari 2011

Sekaligus merayakan ulang tahun
Dr. Liauw yang ke-52 



Gereja Baptis Independen Alkitabiah
GBIA Kebenaran (Gbl. Kurnia K., S.Th.)
Ruko  PLAZA CUT MUTIA Blok A5 No.1

Bekasi Timur 17113
Hp. 0812-1406 5868

Kebaktian Umum  :   Minggu, jam 10.00

GBIA Depok (Gbl. Alki F. Tombuku, BBS)
Jl. Kamboja No. 27

Depok Lama – Jawa Barat    
Telp. 6874 0965 (Flexi)

Kebaktian Umum    :   Minggu, jam 10.00

GBIA Eben Haezer (Gbl. Silwanus T., BBS)
Jl. Y. C. Oevang Oeray, Baning Kota

Sintang-Kalimantan Barat
Hp. 0813-3947 1549

Kebaktian Umum :   Minggu, jam 09.00

GBIA Filadelfia (Gbl. Firman Legowo, S.Th.)
Jl. Maleo Blok H No.7, Perum. Taman Gading Jaya 2

Kota Baru, Tanjung Karang – Bandar Lampung  
Telp. 0721-266225; 0813-8651 5583

Kebaktian Umum : Minggu, jam 09.00

GBIA Petra (Gbl. Hansen H., MBS)
Jl. Kapuk Raya No. 52a

Kapuk - Jakarta Barat Hp. 0812-1393 8445
e-mail: knight_hansen@yahoo.co.id 

Kebaktian Umum :   Minggu, jam 09.00

GBIA Candipuro (Gbl. Joko R., S.Th.)
Jl. Majapahit No. 240 Rt. 06 Rw. 03 

Bumi Jaya Candipuro - Lampung Selatan 
Hp. 0856-93548443; e-mail: joko_akien@yahoo.co.id

Kebaktian Umum :   Minggu, jam 09.00

GBIA Anugerah (Gbl. Irwanto, MBS)
Jl. Raya Kulor No. 27 (depan batalyon 641)

Singkawang Timur 79112 
Hp. 0813 - 4526 5994

Kebaktian Umum :   Minggu, jam 09.00

GBIA John the Baptist (Gbl. John Sung, S. Th.) 
Prudential Office Agency

Jl. Nusa Indah 1 Lantai 3 Kalimantan Barat 
email: johnbaptistsung@yahoo.com Hp. 0856-5000 777

Kebaktian Umum :   Minggu, jam 10.00

Tunas GBIA  Yang Sudah Ada Kebaktian Rutin

Tunas GBIA Grammata (Ev. Arifan K., S. Th.)
Jl. Boulevard Raya AA3 No. 56

Gading Serpong Tangerang   Hp. 0818 - 0882 8502
e-mail: tigras_00@yahoo.com

Kebaktian Umum :   Minggu, jam 09.00

Tunas GBIA Maranatha (Gbl. Kurnia K., S.Th.)
Jl. Raya Pasar Kecapi, Keluharan Jati Rahayu

Kecamatan Pondok Melati Rt.09 Rw.16
Hp. 0813-85392281

Kebaktian Umum :   Minggu, jam 09.00

Tunas GBIA Logos (Ev. Aji Sastro, B. Th.)
Jl. Belitung, Gang Heppy No. 51 

Singkawang Barat - Kalbar Hp. 0856-97153-477 
e-mail: Sastro_ng@yahoo.co.id

Kebaktian Umum :   Minggu, jam 09.00

Tunas GBIA ABEPURA (Ev. Tumbur L., MBS)
Jl. Pasar Youtefa, Gg. Kebenaran  No.1  ABEPURA
(belakang SMK 5 Jayapura)   Hp. 0813-11222-767

e-mail: tumburlumbanraja@yahoo.com
Kebaktian Umum :   Minggu, jam 09.00 WIT

Tunas GBIA Kanaan (Sdr. Simson)
Jl. Kyai Mas Mansyur No. 154D 

Ruko Praktek Dokter Meyanti (Jembatan Lima - Jakbar)
Telp. (021) 94896656,  081315952862

Kebaktian Umum     :   Minggu, jam 08.15

Tunas GBIA Semarang (Ev. Rian Basuki, S.Th.)
Jl. Dargo, Ruko Plaza Dargo Blok D1 Semarang  

Telp. (024) 7088 9777; 0813 - 8463 3040
 gbia.semarang@gmail.com

Kebaktian Umum :   Minggu, jam 09.00

Tunas GBIA Bethel (Ev. Suandi Rangking, S.Th.)
Sungai Ayak, Kabupaten Sintang

Kalimantan Barat
Hp. 0813-4576 4698

Kebaktian Umum  :   Minggu, jam 07.00

Tunas GBIA Aletheia (Ev. Supriadi, S. Th.)
Kompleks Ruko Mall Fantasi Blok Ab9 No. 10 

Balikpapan Baru Hp. 0856-91222 436; 0542-56 300 76
e-mail: Congsusana@ymail.com

Kebaktian Umum :   Minggu, jam 09.00

Tunas GBIA Metanoia (Ev. Are Ely Laia, M.Div.)
Jl. Nias No. 49

Pematang Siantar  
Hp. 0813 - 1942 2492

Kebaktian Umum :   Minggu, jam 10.00

Tunas  GBIA  Remnant (Ev. Suwandi)
Jl. Transkalimantan Km.45

Pontianak, Kalimantan Barat
HP 0813-83737386

Kebaktian Umum :   Minggu, jam 09.00

Ev. Andarsono  (Bengkayang - Kalbar)  Hp. 0852 - 5255 9250    

Ev. Elisa (Balikpapan Kalimantan Timur) Hp. 0856 - 9256 4668

Ev. Anyut (Metro Lampung) Hp. 0813 - 8363 3414

Ev. Mulyono (Singkawang, Kalimantan Barat) Hp. 0815 - 1109 7377

Ev. Timotius (Jaya Pura, Papua) Hp. 0813 - 4454 6041

Ev. Mitorya (Sintang,  Kalimantan Barat) Hp. 0857 - 820 6554

Ev. Wesli (Sintang,  Kalimantan Barat) Hp. 0852 - 8470 8076

Ev. Hermanto (Pekan Baru, Riau) Hp. 0881 - 8088 575

Ev. Filipus (Surabaya)          Hp. 0852 - 3639 1340

Ev. Ration (Nanga Pinoh - Kalbar)  Hp. 0852 - 1558 7717

Ev. Johnny T. (Manado-Bitung - Sulut)           Hp. 0852 - 4516 3668

Ev. Yos Pagirik (Makassar - Sulsel)         Hp. 0813 - 1617 2534

Ev. Teguh S. (Solo - Jawa Tengah)      Hp. 0813 - 9805 6419

Ev. C. Johan (Siantan - Kalbar) Hp. 0852 - 3025 6036

Penginjil Yang Sedang Menginjil Untuk Mendirikan Jemaat

Kami memberikan 
kesempatan sekali lagi bagi 
pembaca yang masih mau 
menerima kiriman buletin 
PEDANG ROH ini secara 
gratis untuk mendaftarkan  

nama dan alamat anda pada 
alamat terdekat di sebelah.

 GBIA GRAPHE telah 
menghabiskan jutaan rupiah 

untuk ongkos cetak, dan 
sekitar empat juta rupiah untuk 
biaya perangko, agar buletin 
Pedang Roh bisa sampai ke 
tangan pembaca. Redaksi 

sangat kuatir semua dana dan 
usaha tersebut sia-sia.

Jika pembaca mengasihi 
Tuhan, dan turut simpati 

dengan usaha kami dalam 
mencerdaskan orang-orang 

Kristen, maka pembaca pasti 
ikut merasa sayang, jika dana 

maupun usaha tersebut 
sia-sia.

Demi mengirit uang dan 
kepastian buletin bisa tiba di 

tangan pembaca dengan 
aman, kami minta dengan 

kasih dan hormat, agar 
pembaca mendaftar ulang.

Atau cara yang lebih irit lagi, 
yaitu memberikan kepada kami 

alamat e-mail anda ke 
, 

maka kami akan mengirimnya 
dalam bentuk pdf full-color.

Namun apapun halangannya, 
pembaca masih bisa menda-
patkan buletin Pedang Roh 

melalui men-download-nya di  
<www.graphe-ministry.org>

Usaha ini kami lakukan untuk
menolong agar pembaca 

pasti menerima Pedang Roh, 
dan menghindarkan mutiara 
terlemparkan kepada babi.

Jika daftar wakil kami di 
sebelah tidak ada yang dekat 
anda, maka kirim sms anda ke 

GBIA GRAPHE
0897 972 8557 atau 

0816 140 2354
Jika Anda tidak mendaftar 
ulang, kami anggap anda 
sudah pindah, atau tidak 
menginginkannya lagi.

<gits@graphe-ministry.org>

Perhatian,

BERITA PENTING
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BUKU-BUKU DR. LIAUW

  1. Doktrin Keselamatan Alkitabiah   
Tebal: 318 halaman

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tebal: 300 halaman Harga: Rp. 60,000.-
16. Bundel Pedang Roh - 50 edisi

Berisi 50 edisi Pedang Roh Harga: Rp. 100,000.-

Harga: Rp. 60,000.-

Untuk mendapatkan buku-buku berikut, 
silakan lihat halaman 11!

BUKU DENGAN UKURAN 14 x 21 cm

BUKU SAKU UKURAN 10 X 16 cm
17. Domba Korban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Renungan Firman Tuhan, lagu-lagu Hymne, pembacaan ayat-ayat Alkitab sebagai "Penuntun Kehidupan" adalah 
ciri-khas Radio Berita Klasik.

AM

828

RBK

* Through The Bible - menelusuri Alkitab dari Injil Matius hingga kitab Wahyu
   satu hari satu pasal bersama Dr. Suhento Liauw,  Jam 06.00 - 07.00; 22:00 - 23:00

* Mutiara Kebenaran - Pembahasan Alkitab dari Kitab Kejadian bersama Dr. Steven E. Liauw
   Senin - Jumat, Jam 21.00 - 22.00

* "Pendengar Bertanya, RBK Menjawab!" bersama Dr. Steven E. Liauw membahas
     topik-topik krusial setiap Selasa malam, Jam 20.00 - 21.00

Mau pasang iklan di radio?
Gampang caranya, hubungi tim marketing kami: 
dr. Andrew M. Liauw (021) 9367-8641.

AM 828
RADIO BERITA KLASIK

Radio yang menghibur dan mencerdaskan!

Dipancarkan dari kawasan Sunter Agung Podomoro

Dari pukul 05:00 - 09.00 dan 16.00-23:00, Sabtu dan Minggu dari 05.00 - 23.00
Radio Berita Klasik menyajikan musik-musik klasik  dan rohani yang bermutu tinggi!

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.

Gelombang AM/MW 828
menjangkau JABODETABEK & LAMPUNG TIMUR

Jl. Danau Agung 2, No. 7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara 14350
Telp. (021) 6471-4156

Simak acara favorit RBK:

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

37. 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.

Orang Kristen Alkitabiah 
Tidak Memakai Kuasa Pemerintah

Untuk Mem-back-up atau Memajukan
Pelayanannya.

Anda ingin mengikuti kebaktian dalam bahasa Inggris?

GRAPHE 
 Independent Biblical Baptist Church

will have English service every Sunday at 5 pm!

Enjoy ou
r:

Traditional 

hymns

Sound Preaching 
from KJV

Great fellowship

Jl. Danau Agung 2, No. 7, Sunter, Jakarta Utara 14350
For more information, please call 0859-2134-3884 atau 08978678166

Berisi 8 khotbah yang harus didengar oleh setiap orang
Harga: Rp. 25,000.-

"Kebenaran Yang Memerdekakan"

DAPATKAN KHOTBAH SERI DALAM BENTUK CD MP3

oleh Dr. Suhento Liauw & Dr. Steven E. Liauw

Hubungi TOKO BUKU GRAPHE!

VCD/DVD seminar Doktrin Keselamatan,
Alkitab dan Gereja

GRAPHE berhasil mengedit 
sebuah buku nyanyi Himne, yang

diberi nama HUMNOI.
Terdiri dari 404 lagu himne pilihan

yang sangat merdu dan pasti
sangat menyenangkan 

hati Tuhan.

Lagu-lagu baru yang belum 
ada bahasa Indonesianya

Diterjemahkan oleh 
Dr. Steven dan dr. Andrew Liauw
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Music Ensemble

Tgl. |     Hari |     Bulan | Acara

20    Rabu, jam 19.00 April   - Peringatan Penyaliban Kristus 
    (Kristus disalib hari Rabu bukan Jumat. Perjamuan Tuhan)

8    Minggu     Mei   - Minggu peringatan hari Ibu
16 Mei,   (ttg Keselamatan) 

28    Sabtu     Mei   - Kebaktian Tutup Tahun Ajaran GITS

2    Kamis     Juni   - Kebaktian Kenaikan Yesus Kristus
19    Minggu     Juni   - Minggu peringatan hari Ayah
26    Minggu     Juni   - HUT GBIA GRAPHE XVI  Sekaligus Peringatan Natal Kristus
29    Rabu     Juni             - Seminar Eschatology oleh Dr. Suhento Liauw

30    Sabtu     Juli (hari pertama puasa)

6    Sabtu     Agustus   - Kebaktian Pembukaan Tahun Ajaran Baru GITS 
15-18 Senin-Jumat     Agustus   - Kongres Fundamentalis ke-13 tahun 2011 
17    Rabu     Agustus   - Wisuda GITS ke-15 & Kebaktian Pembukaan Kongres
28 Agts -1 Sept     Agts -Sept   - Seminar di Makasar, Manado, dan Kupang

3    Sabtu     Sept   - Seminar Doktrin Keselamatan oleh Dr. Suhento Liauw

7    Senin     November   - Seminar di Gunung Sitoli, NIAS.
26    Sabtu     November   - Seminar Doktrin Gereja oleh Dr. Suhento Liauw

17    Sabtu     Desember   - Kebaktian Tutup Semester GITS
24    Sabtu     Desember   - Family Day
31    Sabtu     Desember   - Acara Tutup Tahun 2011

23    Sabtu     April   - Seminar Tentang Alkitab (Bibliology)

Senin, jam 19.00-2100 - Seminar di Pangkalpinang, BANGKA
17 Mei, Selasa, jam 09.00-1600 (ttg Alkitab & Gereja)       (Jl. Parit Lalang No.01. Pangkalpinang, BANGKA)

- Tur Persahabatan

ACARA  GRAPHE YANG BISA DIIKUTI SEMUA PEMBACA sEPANJANG TAHUN 2011

Anak kecil hingga orang tua dapat 
menikmati kebenaran yg disampaikan

Sebagian besar peserta seminar
sedang bernyanyiDR. LIAUW

Seminar Pertama tahun 2011 Seminar tentang Nama Sang Pencipta

Jangan Lupa!
Seminar di Pulau Bangka
Tanggal 16 & 17 mei 2011

tgl.16, mulai jam 19.00
tgl.17, mulai jam 09.00

Lokasi: 
Jl. Parit Lalang No.01. Pangkalpinang

Seminar berikutnya:
Seminar Bibliology
“Alasan Alkitabiah 

Bahasa Lidah, Nubuatan, 
dan Karunia Melakukan 

Mukjizat sudah berhenti”

23 April 2011

Auditorium GITS - Jl. Danau 
Agung 2 No. 5-7, Sunter
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Cara Mendapatkan Buku-buku Dr. Liauw:
Isi form berikut ini, gunting & kirimkan beserta copy bukti setoran 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 buku belum termasuk 
ongkos kirim untuk seluruh Indonesia, dan discount khusus disediakan untuk toko buku, 
STT dan gereja. Anda bisa memesan lewat website www.graphe-ministry.org atau email 
ke church@graphe-ministry.org.

ORDER FORM TOKO BUKU KRISTEN

GRAPHENama:__________________________________________________
Alamat:_________________________________________________
Telp. _______________________________ HP_________________

Judul Buku / CD Qty. Harga Satuan Jumlah

TOTAL

Ongkos Kirim (10% dari Jumlah Harga Buku)

Silakan gunting ORDER FORM ini, kirim ke Redaksi beserta bukti transfer ke 
Rekening BCA Sunter Mall 428-101-9672 A/N Dr. Suhento Liauw

Pemesanan tanpa bukti transfer tidak akan diproses!

(021) 6471-4156

Jika ada lagu rohani, sebagaimana Pau-
lus katakan dalam Ef.5:18, pasti ada lagu 
duniawi. Lalu lagu rohani itu yang bagai-
mana, dan lagu duniawi itu yang bagai-
mana?

Musik duniawi adalah musik yang 
memuaskan kedagingan manusia. Salah 
satu ciri utamanya adalah iramanya yang 
sensual, yang membuat badan bergoyang. 
Inti sesungguhnya dari musik dunia adalah 
memuaskan ego, baik dari iramanya yang 
sensual, maupun syairnya (tema lagu-lagu 
dunia tidak jauh dari putus-sambungnya 
cinta, dan kebebasan diri). Sebaliknya, mu-
sik rohani adalah lagu yang memuliakan 
Allah. Ia sama sekali berbeda dengan 
musik dunia. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa daya 
tarik musik dunia, yang membuat manusia 
begitu menikmatinya,  adalah sensualitas-
nya. Lihat saja klip video artis-artis dan 
selebriti, yang menjual daya tarik seksual 
mereka. Musik dunia memuaskan keda-
gingan. Tetapi Allah justru ingin anak-
anakNya membuang hal-hal duniawi dan 
berfokus pada hal-hal rohani. Musik yang 
Allah inginkan adalah musik yang kudus, 
dan bukan hanya dari musik kita, tetapi 
seluruh hidup kita (I Pet. 1:15). Kehidupan 
seorang Kristen haruslah berbeda dari 
dunia ini (Rom 12:2), termasuk musiknya.

Oleh sebab itu, musik rohani harus 
berbeda dalam irama, syair, cara menyanyi, 
performance, dan filosofinya. Musik roha-
ni harus membawa perasaan yang berbeda 
dari perasaan yang dibawa oleh musik 
dunia. Lagu rohani tidak sensual, tetapi 
kudus; bukan catchy (menarik) atau keren, 
tetapi terhormat; bukan terbebas, tetapi 
terkendali Roh; bukan berfokus pada diri, 
tetapi pada Yesus; bukan untuk entertain-
ment, tetapi untuk memuji Tuhan. Musik 
yang rohani adalah murni, surgawi, rendah 
hati, takut akan Tuhan, dan tidak memen-
tingkan diri. Singkatnya, musik yang Allah 
sukai adalah musik yang berbeda total dari 
musik di TV, radio, dan buatan artis dunia.

Yang berbahaya ialah ketika orang 
Kristen mengambil style musik dunia lalu 
memberikannya syair “Yesus,” “Halelu-
ya,” “Puji Tuhan,” dsb. Mereka pikir deng-
an kata-kata “rohani” mereka bisa menetra-
lisir sensualitas dari style duniawi. Ini sa-
ngat naif dan merupakan suatu tipuan lihai 
agar banyak orang Kristen membeli album-
albumnya.

Sebenarnya perasaan dan sikap yang 
dibawa oleh musiknya jauh lebih berkesan 
daripada syairnya. Suatu penelitian yang 
dibuat oleh Dr. Mehrabian mendapatkan 
bahwa sikap dan perasaan yang terungkap 
dalam komunikasi, sebagian besar bukan 
dari kata-kata (verbal) tapi dari komunikasi 
non-verbal. Kata-kata hanya mengkomuni-

LAGU DI GRAPHE
MENYENANGKAN TUHAN

kasikan 7%, sisanya dari paralinguistik netapkan untuk tidak terhanyut oleh musik 
(intonasi, dll; 38%) dan mimik wajah (55%). dan lagu duniawi. Oleh sebab itu di dalam 
Jadi, syair lagu bisa saja memuji Tuhan, tapi semua pertemuan jemaat, GRAPHE memu-
sikap dan perasaan yang dibawa oleh musik- tuskan untuk menyanyikan lagu rohani yang 
nya (93%) berkata, “puaskanlah keinginan sama sekali bebas dari style dunia.
dirimu sendiri.” GRAPHE telah membuktikan bahwa 

Sensualitas style dunia akan tetap ada, menyanyikan lagu-lagu rohani (himne) 
apapun syairnya. Ia tidak berubah menjadi sama sekali tidak membosankan atau 
kudus dan terhormat. Justru sebaliknya, lagu monoton. Justru lagu-lagu rohani memberi-
tersebut menjadi tercemar dan menjadi sua- kan kedamaian dan sukacita yang berbeda 
tu ejekan kepada Allah, ketika kita “memu- dari dunia. Ada orang berkata bahwa itu ter-
ji” Dia dengan syairnya, namun memuaskan gantung pada telinga masing-masing. Betul 
nafsu kedagingan kita dengan musiknya. sekali, lagu-lagu Kristen kontemporer 

Lagu yang mengambil style dunia dan dengan style duniawinya memang sangat 
mengganti syairnya dengan syair “rohani” nikmat bagi mereka yang sudah terbiasa 
disebut CCM (Contemporary Christian Mu- bergoyang di klub malam dan diskotik. Kol. 
sic). CCM memiliki banyak variasi, Chris- 3:5 mengajak kita yang rohani untuk mema-
tian Rock, Christian Rap, Christian Jazz, tikan segala sesuatu yang duniawi, karena 
Christian Be-Bop, Christian Blues, Praise & jika kita tidak mematikan yang duniawi, itu 
Worship (ini bukan main-main!), Christian justru akan mematikan kerohanian kita. 
Funk, dll. Itulah sebabnya orang yang sudah kecandu-

CCM memakai syair Kristen agar dite- an musik dunia tidak dapat lagi menikmati 
rima di kalangan Kristen, namun meme- lagu rohani.
lihara sensualitasnya agar tetap mempunyai GRAPHE memiliki motto, jika 
market appeal. Supaya laris, mereka harus gerejamu bernyanyi tidak dapat dibedakan 
menjual sensualitas itu. Motivasi gerakan dari dunia bernyanyi, maka kalau bukan 
CCM adalah uang, bukan memuji Tuhan. dunia sudah semakin rohani, pasti gerejamu 
Lagu-lagu CCM didesign agar menarik bagi sudah semakin duniawi.
orang “Kristen” yang masih menyukai lagu- GRAPHE ingin bernyanyi dengan cara 
lagu dunia. yang berbeda dari dunia. GRAPHE ingin 

Allah sama sekali tidak ingin anak- Tuhan menikmati puji-pujian yang diku-
anakNya menyukai lagu dunia, atau mandangkan di GRAPHE, bahkan 
menjadikan Michael Jackson, Presley, malaikat-malaikat turut menikmati lagu-
Shakira, Spears, Celine Dion, dll., sebagai lagu yang dinyaringkan oleh jemaat 
idola. Persahabatan dengan dunia adalah GRAPHE. GRAPHE tidak bermaksud 
permusuhan dengan Allah (Yak. 4:4). Allah menyombongkan diri melainkan menulis-
ingin kita ingat bahwa segala hal duniawi kan ini dengan maksud mengajak pembaca 
adalah dari Iblis (I Yoh. 5:19). bersama-sama menyanyikan lagu dengan 

GRAPHE sejak awal berdiri telah me- musiknya yang disenangi Tuhan.**
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UNTUK KALANGAN SENDIRI 
MELALUI SUMBANGAN DARI PEMBACA

AM 828
RADIO BERITA KLASIK

Kirimkan jawaban anda dengan kartu 
pos selambat-lambatnya 20 Juni 2011. 
Jangan lupa juga sertakan nomor 
handphone anda supaya dapat kami 
hubungi. Sekalipun tidak juara biasanya 
jawaban yang betul akan mendapat 
hadiah hiburan berupa buku-buku yang 
ditulis Dr. Liauw.

Pembaca Se-Jabodetabek, mari dengarkan radio 
RBK di AM 828, dari jam 05.00-23.00

Ada pembahasan Alkitab dari Matius hingga
Wahyu, Tanya Jawab dll.

Kepada Yth:

Bila tidak terantar, tolong dikembalikan ke:
Jl. Danau Agung 2, No. 7, Jakarta 14350
Terima Kasih Pak Pos! Pelayanan Pos Yang Baik Adalah Bukti Kemajuan Bangsa

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”.

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

Website GRAPHE:    www.graphe-ministry.org
Email

:

Panti Asuhan

Karena Kasih
GRAPHE

International Theological Seminary

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 < >gits@graphe-ministry.org

KUIS PEDANG ROH

TAHUKAH ANDA BETAPA PENTINGNYA 
KEHADIRAN GEREJA YANG ALKITABIAH DI 

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

 

Hubungi GBIA  GRAPHE!
Telp. (021) 6471-4156

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!

TOKO BUKU KRISTEN

GRAPHE

Jl. Danau Agung 2, No. 7
Sunter Agung Podomoro

Jakarta Utara 14350
Ph. (021) 6471-4156 
Fax. (021) 6450-786

E-mail: church@graphe-ministry.org
Menjual berbagai buku dan 

kaset rohani serta perlengkapan-
perlengkapan pelayanan kegerejaan.

Anda juga bisa mendapatkan 
kaset khotbah 

Dr. Suhento Liauw
atau kaset Siaran Radio

Suara Kebenaran Graphe

Buletin Pedang Roh ini
dicetak 5000 eksemplar dan

disebarkan ke  berbagai
gereja serta pribadi

secara gratis.
Jika anda/teman anda

memerlukannya,
 kirimkan alamatnya 

melalui sms ke 0816-140-2354
Ketik: “Minta Pedang Roh,

 <nama> &  <alamat lengkap>”

Jika terjadi gangguan pengiriman anda tidak menerima Pedang Roh edisi lanjut, download-lah melalui Website GRAPHE

Jawaban Pertanyaan Kuis Pedang Roh Edisi 66
1. Siapakah Istri Abraham sesudah Sarah mati? Jawab: 

Ketura
2. Mertua Yusuf adalah seorang imam di kota? Jawab: On
3. Pada tgl 23 April 2011 ada acara apa di GRAPHE? 
Jawab: Seminar Bibliologi
4. Berhala apakah yg kaki tangannya putus di depan tabut? 
Jawab: Dagon
5. Siapakah yg dipenjarakan di pulau Patmos? Jawab: 
Yohanes

Pertanyaan Kuis Pedang Roh Edisi 67
1. Sebutkan Nama lama kota Bethel (yakub bermimpi).
2. Sebutkan lamanya waktu Saul memerintah
3. Apakah singkatan dari CCM?
4. Sipakah teman misi Paulus yg pulang saat di Pamfilia?
5. RBC diresmikan pada tanggal berapa?

Pemenangnya:
1. Ria Taty S.
    Jl. Antonov Blok G-23 BDP Jatiasih BEKASI 17426
2. Dede Wijaya
    Jl. Bausasran DN 3/574B   YOGYAKARTA 55211
3. Nisna Milin
    GBII Malioboro - Jl. Jlagran Kulon GT2 No. 299

Juga tersedia CD MP3
pembahasan Kitab Kejadian - Imamat bersama

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

Kini tersedia CD MP3 acara “Through the Bible”, 
pembahasan Alkitab dari Matius hingga Wahyu
‘Satu Pasal Satu Jam’ oleh Dr. Suhento Liauw 

melalui Radio Berita Klasik.
Dapatkan Segera!

Dr. 
Steven 
Liauw 

dan istri 
bersaksi 
sampai 

ke 
Amerika
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