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anyak orang bertanya, “Mengapa-Bkah di dunia ada begitu banyak 
denominasi gereja? Manakah yang 

benar-benar sesuai dengan Alkitab? Apakah 
ada cara untuk mengetahui gereja yang 
benar dan yang salah? Bolehkah seseorang 
menilai sebuah gereja? Apakah ketika 
seseorang menilai sebuah gereja, itu disebut 
menghakimi? Apakah yang harus dilakukan 
seseorang agar terhindar dari jebakan gereja 
yang salah? Tentu masih ada banyak 
pertanyaan yang bisa muncul di kepala 
pencari kebenaran yang serius.
 Jika seseorang tidak boleh memperta-
nyakan doktrin yang dipegang dan diajarkan 
oleh sebuah gereja, bagaimanakah orang itu 
bisa tahu bahwa ia sedang berada di gereja 
yang benar atau salah? Dan jika seseorang 
tidak memberi perhatian pada pengajaran 
(doktrin), dan tidak serius merenungkan 
pengajaran gerejanya, bagaimanakah ia bisa 
menyadari bahwa ia sedang berada di gereja 
yang benar atau salah? Jika seseorang tidak 
menelusuri pengajaran gerejanya, dan 
segala kebijakan gerejanya, bagaimana ia 
tahu bahwa gerejanya salah atau benar?
 Banyak orang baru akan menyadari 
bahwa gerejanya adalah gereja yang salah 
setelah ia berada di Neraka. Dan itu tentu 
sudah sangat terlambat. Dan ada banyak 
orang Kristen membela gerejanya secara 
membabi buta tanpa pengertian padahal 
gerejanya adalah gereja yang tidak sesuai 
dengan Alkitab. Bahkan ada kelompok 
gereja yang dengan sengaja merubah 
Alkitab dengan menerjemahkannya sesuai 
dengan alur penafsiran mereka.
 Kalau demikian, betapa berbahayanya 
aktivitas beriman itu. Lalu, bolehkah sese-
orang berkata, kalau begitu lebih baik saya 
tidak mempercayai apapun karena beriman 
ternyata adalah sesuatu yang sangat berba-
haya. Bukankah tidak beriman itu lebih 
berbahaya, karena jika ada Allah Pencipta 
langit dan bumi, maka orang yang tidak 
beriman sudah pasti akan masuk Neraka?
 Tetapi percaya ada Allah tidak berarti 
otomatis sudah pasti berada dalam kebenar-

an, karena lingkupnya masih terlalu luas. 
Kalau kita persempit, selain percaya adanya 
Allah, orang Kristen harus percaya bahwa 
Alkitab adalah satu-satunya  firman Allah. 
Karena ketika seseorang percaya adanya 
Allah namun tidak percaya bahwa Alkitab 
adalah satu-satunya firman Allah, itu berarti 
orang tersebut percaya adanya Allah namun 
tidak mempercayai sebuah otoritas sumber 
informasi tentang Allah. Iman orang 
demikian bisa diibaratkan dengan sebidang 
tanah yang tidak ada batasannya yaitu yang 
masih berupa hutan belantara. Tanah yang 
bersertifikat tentu telah memiliki patok batas 
wilayah yang jelas.
 Ada banyak kelompok yang percaya 
tentang keberadaan Allah. Yang imannya 
dibatasi Weda itu disebut Hinduisme, dan 
yang dibatasi Tripitaka disebut Budhisme, 
dan yang dibatasi Al Quran itu Muham-
madisme. Sedangkan yang dibatasi oleh 
Alkitab itu adalah kekristenan.

Alkitab Satu-satuNya Firman Allah
 Istilah alkitabiah sesungguhnya hanya 
berlaku bagi kelompok Kristen yang 
percaya Alkitab satu-satunya firman Allah. 
Karena jika ada kelompok Kristen yang 
mempercayai kitab lain sebagai firman 
Allah, maka kelompok itu tidak mungkin 
alkitabiah. Ketika bagi sebuah kelompok, 
Alkitab bukan satu-satunya ukuran kebe-
naran, maka kelompok itu bukan hanya tidak 
alkitabiah, bahkan tidak mungkin bisa 
dilakukan diskusi Alkitab dengannya. 
Diskusi Alkitab itu hanya bisa dilakukan 
dengan kelompok yang mengakui Alkitab 
satu-satunya standar kebenaran. Pada saat 
kita berdiskusi dengan kelompok yang 
mempercayai Alkitab plus kitab lain sebagai 
f i rman  Al l ah ,  maka  j i ka  t e r j ad i  
ketidakseragaman pendapat, orang tersebut 
akan merujuk kitab lain sebagai landasan 
kesimpulannya. Contoh, ketika orang 
Kristen mengritik Katolik yang berdoa 
untuk orang yang telah mati, maka pihak 
Katolik menunjuk kitab Apokripa sebagai 
dasar mereka.

 Selamat tahun baru, tahun  2013. Seluruh 
keluarga besar GRAPHE mengucapkan 
kiranya Tuhan menyertai dan memberkati 
seluruh pembaca Pedang Roh. Tuhan kita telah 
datang untuk menyelamatkan dunia ini, dan 
peristiwa itu telah terjadi sekitar 2013 tahun. 
Ingat tahun ini dihitung dari kedatangan Tuhan 
dan disebut AD (Anno Domini) yang artinya 
Tahun Tuhan kita.
 Mulai tahun 2013 baik di GITS maupun di 
RITS akan selalu ada Block-Class, yaitu kelas 
padat, dimana bahan untuk satu semester 
diselesaikan dalam waktu tiga hari atau 25 jam. 
Ada yang muatannya 3 sks dan ada yang 2 sks 
tergantung pada mata pelajarannya. Bagi yang 
tidak membutuhkan hitungan sks tidak diberi-
kan ujian, tetapi yang memerlukan sertifikat 
dan hitungan sks harus menjalani ujian dan 
menulis paper seperti kelas regular. Di halaman 
4 ada keterangan yang lebih jelas. Dan kalau 
mau lebih jelas lagi silakan menghubungi HP 
0816 140 2354 & 0897 972 8557.
 Sesuai dengan rencana, dan mohon 
dukungan doa pembaca, bahwa pada bulan 
Juli 2013 akan dimulai SMP RBC (Remnant 
Belia Cerdas) di Ambawang. SMP yang 
memiliki asrama agar anak-anak dari seluruh 
Indonesia bisa belajar di SMP RBC. 
 Dan pada bulan Agustus 2013, Remnant 
International Theological Seminary (RITS) 
segera menerima mahasiswa regular yang 
tinggal di Asrama. Kita berdoa agar gedung 
asrama bisa selesai pada bulan Mei sehingga 
daya tampung bisa mencapai ratusan orang. 
Bagi mahasiswa yang masuk tahun pertama 
dibukanya kelas reguler akan dibebaskan 
semua pembayaran, baik uang pendaftaran, 
uang kuliah, dan asrama. Formulir pendaftaran 
harus sudah masuk pada tanggal 1 Juli 2013. 
Untuk itu dapatkan formulir dan informasi pada 
Gbl. John Sung, S.Th. HP 0856 5000 777; Ev. 
Mitorya Admaja, S.Th. MBS. HP 0852 8428 
5014; atau Ev. Ration Rustam, S.Th., HP 0852 
1558 7717.
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 Tetapi terhadap kelompok yang me-
ngakui Alkitab satu-satunya firman Allah, 
dapat dilakukan diskusi, adu argumentasi 
dan lain sebagainya. Sebaliknya jika ada 
penambahan atau pengurangan otoritas 
dasar maka tindakan diskusinya bukan 
pada kesimpulan yang dihasilkan melain-
kan pada masalah otoritas atau dasar 
manakah yang paling benar.
 Keputusan, bahkan ketetapan, bahwa 
Alkitab adalah satu-satunya firman Allah 
adalah mutlak bagi kekristenan. Dan orang 
yang berhikmat tahu persis bahwa Allah 
yang hikmatnya maha tinggi tidak mungkin 
tidak membatasi firmanNya.
 Kita tahu bahwa program Allah dari 
penciptaan hingga masuk ke dalam keke-
kalan berlangsung secara berkesinambung-
an. Dan wahyu dari Allah bersifat progresif 
dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. 
Kitab Kejadian adalah kitab yang Allah 
ilhamkan kepada Musa. Sedangkan kitab 
Wahyu adalah kitab yang Allah ilhamkan 
kepada Rasul Yohanes, dan itu adalah 
wahyu penutup. Ketika pewahyuan hingga 
kitab Maleakhi, itu belum merupakan 
wahyu terakhir dari Allah. Namun ketika 
pewahyuan sampai kitab Wahyu, itu adalah 
wahyu terakhir dari Allah. Jadi, Alkitab 
satu-satunya firman Allah adalah harga 
mati bagi gereja alkitabiah.

Berbagai Kesesatan Muncul
 Sepeninggalnya para Rasul, para 
murid mengerti bahwa tulisan para Rasul 
adalah tulisan yang diilhami. Bahkan 
semua tulisan yang diketahui keberadaan-
nya, artinya tulisan itu beredar selagi para 
Rasul masih ada, juga diyakini adalah 
literatur yang diilhami. Karena jika Rasul 
tidak menolaknya, itu artinya Rasul menye-
tujui isinya. Dan semua murid sepeninggal 
Rasul tahu bahwa kitab Wahyu adalah surat 
dari Rasul terakhir. Semua murid tahu 
bahwa Rasul Yohanes adalah Rasul terakhir 
dan penerima wahyu terakhir. Oleh sebab 
itu bagi jemaat awal, kitab PL yang telah 
baku dan telah diterima bahkan oleh Tuhan 
Yesus, adalah firman Allah. Ini mutlak dan 
absolut. Selain PL mereka tahu bahwa 
tulisan yang ada kaitannya dengan Rasul 
juga sama tingkatannya dengan kitab PL, 
yaitu firman Allah.
 Jadi, murid-murid awal telah bertindak 
benar oleh pimpinan Roh Kudus bahwa 
firman Allah terdiri dari kitab-kitab PL dan 
kitab-kitab yang beredar dan berkaitan 
dengan Rasul, yaitu 27 kitab PB. Memang 
dalam sejarah, ada juga tokoh yang tidak 
menerima kitab tertentu, misalnya surat 
Yakobus yang dianggap bertentangan 
dengan surat Ibrani, padahal sama sekali 
tidak bertentangan, demikian juga dengan 
surat Yudas.
 Namun baik surat Yakobus maupun su-
rat Yudas, telah beredar selagi Rasul Yoha-
nes masih hidup. Karena Rasul Yohanes 
tidak membantah kedua surat tersebut, ma-

ka tidak ada alasan untuk tidak menerima 
kedua surat yang telah beredar di kalangan 
orang Kristen sebagai tulisan yang diil-
hamkan Allah. Orang Kristen awal yang 
masih murni telah dipimpin Roh Kudus 
sehingga mengetahui persis bahwa Alkitab, 
dari Kejadian hingga Wahyu, adalah kanon 
tertutup, artinya tidak ada penambahan 
wahyu lagi. Proses pewahyuan dari Allah 
telah ditutup. Siapapun yang di kemudian 
hari mengklaim mendapat wahyu berupa 
penglihatan, suara, bahasa lidah atau 
apapun juga bentuknya, harus diyakini itu 
bukan dari Allah melainkan dari pihak mu-
suh (setan) yang berusaha mengacaukan. 
Ini adalah prinsip utama kekristenan, dan 
ini adalah harga mati doktrin kekristenan 
serta fondasi yang kokoh kuat.
 Namun kemudian tercatat dalam seja-
rah kekristenan ada sejumlah orang yang 
tidak mengerti kebenaran, telah menam-
bahi dan mengurangi standar ukur kekris-
tenan. Konstantin, sang Kaisar, yang sudah 
pasti adalah orang yang tidak mengerti 
kebenaran berhasil mengawinkan kekaisar-
an Romawi dengan gereja sehingga terben-
tuklah Gereja Roma Raya, atau Gereja 
Roma Universal atau Roma Katolik. Gereja 
Roma Katolik inilah yang pertama melang-
gar prinsip Alkitab kanon tertutup. Pemim-
pinnya tidak mengerti kebenaran karena 
tidak lahir baru. Mereka tidak lahir baru 
karena tadinya kekristenan dimusuhi 
negara, lalu tiba-tiba menjadi agama negara 
dan semua orang berbondong-bondong 
menjadi Kristen, sehingga terbentuklah 
Kristen-kristen tanpa pertobatan.
 Kristen tanpa pertobatan yang berseku-
tu erat dengan pejabat negara itu kemudian 
menambahi standar kebenaran kekristenan. 
Mereka mengakui Alkitab PL dan PB seba-
gai firman Allah, namun menambahinya 
dengan kitab-kitab Apokripa, tradisi-tradisi 
gereja, dan keputusan pimpinan tertinggi 
mereka (paus). Kalau Apokripa, Tradisi, 
dan Keputusan Paus sejajar dengan kitab 
PL dan PB, pembaca bisa bayangkan 
tingkat kesesatan pengajaran yang mereka 
ajarkan.
 Para Paus, banyak yang kehidupan mo-
ralnya luar biasa bejat, memiliki kuasa me-
ngeluarkan dekrit yang otoritasnya seting-
kat Alkitab. Tak perlu heran kalau kemudi-
an Gereja Roma Katolik menyimpang 
sangat jauh dari Alkitab. Pembaptisan yang 
tidak didasarkan pada pertobatan, misalnya 
pembaptisan bayi, secara gradual menam-
bah jumlah anggota yang tidak lahir baru ke 
dalam gereja.
 Jadi, karena tidak setia pada prinsip 
dasar kekristenan bahwa Alkitab adalah 
satu-satunya firman Allah, maka gereja 
berubah menjadi barang aneh. Sistem 
penyembahan berhala diadopsi sehingga di 
gereja penuh patung berhala. Filosofi 
Yunani dengan dewa-dewi dikristenkan 
menjadi santo-santa. Padahal seharusnya 
setiap orang yang telah bertobat dan 

percaya kepada Yesus Kristus adalah orang 
kudus, karena posisinya yang berdosa 
diambil alih Tuhan dan dia telah diberikan 
posisi kudus, milik Tuhan. Konsep santo-
santa telah menjungkil-balikkan makna 
orang kudus yang alkitabiah.
 Agama penyembahan Dewa Matahari 
(Ra) Mesir diadopsi juga. Misalnya 
lukisan-lukisan bayi Yesus, Yusuf dan 
Maria dengan kepala yang dilingkari sinar. 
Tindakan yang menyolok sekali adalah 
dijadikannya tanggal 25 Desember sebagai 
hari lahir Kristus. Padahal tanggal 25 
Desember adalah hari penyembahan Dewa 
Matahari di Eropa. Padahal Yesus tidak 
pernah lahir pada bulan Desember, 
melainkan sekitar bulan Juni dan Juli. 
Dalam Luk.1:26 dikatakan bahwa Maria 
mulai hamil pada bulan ke enam (bulan 
Yahudi) yang dikonversi ke kalender kita 
adalah bulan September-Oktober, dan ia 
hamil 9 bulan, maka akan lahir sekitar 
bulan Juni-Juli. Lagi pula pada saat Yesus 
lahir ada gembala di padang yang dapat kita 
pastikan itu musim semi atau panas, 
demikian juga dengan acara sensus yang 
dapat dipastikan dilaksanakan pada musim 
panas bukan musim dingin.
 Penyimpangan Gereja Roma Katolik 
dari Alkitab sangat hebat. Cyprian kemudi-
an mengajarkan keselamatan oleh gereja 
bukan oleh iman kepada Yesus Kristus. 
Keselamatan oleh gereja diwujudkan mela-
lui misa dan eukharisti, yaitu perjamuan 
yang mereka sebut kudus karena akan 
mengu-duskan pesertanya. Keselamatan 
melalui upacara, baptisan bayi, dan sistem 
organi-sasi gereja yang berbeda dari 
ketentuan Alkitab. 
 Puncaknya ialah ketika mereka me-
merlukan uang untuk pembangunan kate-
dral di Roma. Paus memerintahkan agar 
kepada orang yang menyumbang jumlah 
tertentu, imam Katolik mendoakan agar 
dosa mere-ka diampuni, dan mereka diberi 
semacam sertifikat, tanda telah menyum-
bang dan dosa mereka telah diampuni. 
Tindakan ini membuat Martin Luther shock  
karena itu sama dengan menjual surat 
pengampunan dosa.*** 
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ebenarnya ada banyak orang yang Smenyadari bahwa Gereja Roma 
Katolik menyimpang dari Alkitab.  

John Wiclyffe, William Tyndale adalah 
orang-orang terdahulu yang menyadari 
bahwa Gereja Roma Katolik (GRK) 
menyimpang jauh dari Alkitab. Mereka 
berdua telah mencoba menerjemahkan 
Alkitab ke dalam bahasa Inggris namun 
kemudian mereka berhasil dieliminasi oleh 
Gereja Katolik. 

Nasib Pemrotes Pendahulu
 John Wycliffe berhasil menerjemah-
kan Alkitab ke bahasa Inggris. Karena dia 
adalah rektor Oxford University, maka 
banyak dosen maupun mahasiswa yang 
menyetujui pandangannya. Raja Inggris 
hampir memihak kepadanya. Namun 
karena diultimatum oleh Paus, jika tidak 
datang mencium kakinya maka akan 
dikerahkan pasukan dari Spanyol, Portugis, 
Jerman atau seluruh Eropa untuk menye-
rang Inggris, maka raja Inggris merendah-
kan diri untuk mencium kaki Paus.  
 Sesudah itu seluruh pengikut Wycliffe 
ditangkap dan mereka dibakar hidup-
hidup. John Wycliffe keburu sudah me-
ninggal, namun pihak Roma tidak puas 
karena tidak berhasil menyiksa Wycliffe, 
akhirnya mereka menggali kuburnya, 
membakar tulang-tulangnya, dan menebar 
debu ke berbagai penjuru Inggris.

Luther Lebih Beruntung
 Tanggal 31 Oktober 1517, Martin 
Luther memakukan poin-poin kesalahan 
GRK yang berjumlah 95 dalil di pintu 
gerbang  Castle Church of  Wittenberg. 
Tentu segera seluruh kota menjadi geger 
dan perbincangan melanda seluruh kota. 
Martin Luther beruntung karena satu tahun 
sebelumnya Desiderius Erasmus telah 
menerbitkan Alkitab sekalipun dalam 
bahasa Yunani, masyarakat saat itu dapat 
membacanya karena masa itu bahasa Yuna-
ni seperti bahasa Inggris zaman sekarang.
 GRK kebakaran jenggot dan ingin 
membunuh Luther. Tetapi karena masyara-
kat memeriksa dalil Luther dan menyocok-
kannya dengan Alkitab, serta mendapatkan 
bahwa Luther benar, maka GRK tidak bisa 
berbuat banyak. Makin hari makin banyak 
masyarakat yang memihak kepada Luther, 
terlebih setelah Luther dalam persembu-
nyiannya berhasil menerjemahkan Alkitab 
ke bahasa Jerman sehingga sebagian besar 
rakyat Jerman memihak kepada Luther.
 Alkitab bahasa Jerman yang diterje-
mahkan Luther, dan terbit tahun 1519, sa-
ngat menarik karena kata baptisnya mema-
kai kata selam. Pada saat awal, Luther tidak 
setuju pada baptisan bayi. Tetapi ketika ia 

terhimpit, dan memerlukan perlindungan 
raja Jerman, akhirnya gereja Lutheran 
digabungkan dengan Kerajaan Jerman, dan 
gereja Lutheran/Protestan menjadi gereja 
negara. Untuk itu prinsip agama/gereja 
negara diterapkan yaitu anggota gereja 
adalah warga negara dan warga negara 
adalah anggota gereja, sehingga diperlukan 
pembaptisan bayi karena bayi adalah warga 
negara.

John Calvin Mendirikan
 Reformed/Presbyterian
 Pada saat Luther memprotes GRK, 
Calvin baru berumur 8 tahun. Sampai tahun 
1530, Calvin yang adalah seorang penga-
cara, masih seorang penganut Katolik yang 
setia. Dan tahun 1534 dia masih mereko-
mendasikan dua orang wanita untuk 
menjadi suster Katolik. Tiba-tiba tahun 
1536 ia menerbitkan buku yang berjudul 
The Institutes of Christian Religion. Isi dari 
buku tersebut hari ini disebut pengajaran 
Calvinisme atau theologi predestinasi, 
yang intinya mengajarkan bahwa Allah 
dalam sebuah dekrit di dalam kekekalan 
menetapkan segala sesuatu. Jadi menurut 
Calvin, Allah di dalam kekekalan telah 
menetapkan segala sesuatu termasuk 
pikiran dan tindakan manusia.
 Ketika ditanya, kalau begitu berarti 
Allah yang menetapkan Adam dan Hawa 
jatuh ke dalam dosa? John Calvin menja-
wab dengan tegas, ya. Pengikut John 
Calvin di Indonesia, Bapak Budi Asali, 
M.Div. dalam perdebatan sehari di GITS, 
menegaskan bahwa Allah telah menetap-
kan semua kejahatan di muka bumi. Ketika 
dr. Andrew Liauw, M.Th. membukakan 
Yeremia 19:5, bahwa Allah menyatakan Ia 
tidak pernah merencanakan kejahatan, 
bahkan kejahatan tidak pernah timbul di 
dalam hati Allah, Bapak Budi Asali agak 
kagok  memberi jawaban. 
 Selesai acara debat, para hadirin ada 
yang berkomentar, kalau Allahnya orang-
orang Reformed itu menetapkan semua 
kejahatan di bumi, berarti Allahnya orang 
Reformed berbeda dengan Allah kita yang 
penuh kasih. Perdebatan berlangsung dari 
jam 08.00 hingga jam 16.00 sore, dan pem-
baca bisa mendapatkan DVD-nya yang 
keseluruhannya ada 6 DVD. Perhatikan, 
jika keseluruhan DVD-nya adalah 5, maka 
sangat mungkin itu telah diedit ulang oleh 
pihak tertentu. Tentu kalau melalui Graphe 
anda akan mendapatkan yang asli dan yang 
penuh.
 Sama seperti Gereja Roma Katolik dan 
Lutheran (Protestan), gereja-gereja yang 
didirikan oleh John Calvin adalah pembap-
tis bayi. Kalau pembaptis bayi, maka sudah 
pasti akan membaptis dengan cara percik.

Gereja Inggris Raya 
 Gereja Anglikan, atau Episkopal 
dimulai pada saat pernikahan Henry VIII 
dengan Catherine dari Aragon pada tahun 
1534. Karena pihak Vatikan tidak setuju 
pada pernikahan tersebut, maka Kerajaan 
Inggris menyatakan tidak tunduk dan 
berpisah dari pihak Vatikan sehingga 
muncullah Gereja Anglikan yang terpisah 
dari Gereja Roma Katolik.
 Pada prinsipnya pengajaran Gereja 
Anglikan sama dengan GRK karena 
munculnya Gereja Inggris ini bukan karena 
perbedaan pengajaran, melainkan karena 
keributan tentang pernikahan. Segala 
sesuatunya sama kecuali bahwa Gereja 
Inggris tidak lagi mengakui kekuasaan 
Vatikan atasnya. Kalau GRK itu Paus 
sebagai kepala gerejanya, maka Gereja 
Inggris yang menjadi kepala gereja adalah 
raja atau ratu Inggris.
 Hal yang positif terjadi dari Gereja 
Inggris ini hanya pada zaman King James 
VI (1566–1625), dimana ia memerintah-
kan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa 
Inggris, dan dikerjakan oleh lebih dari 50 
ahli bahasa, dan selesai tahun 1611. Usaha 
ini menghasilkan Alkitab yang paling baik 
dalam bahasa Inggris. Kekurangannya 
hanya pada kata baptism  yang sebenarnya 
tidak diterjemahkan, melainkan diganti 
hurufnya dari huruf  Yunani ke huruf  Latin.
 Pada tahun 1619 muncul gerakan 
Puritans  yaitu gerakan dari dalam gereja 
Inggris yang terpengaruh doktrin calvinis-
me untuk membersihkan Gereja Inggris 
dari dalam. Kelompok yang menamakan 
diri Puritans ini melihat Gereja Inggris 
kurang bersih dari pengaruh Gereja Roma 
Katolik.

Wesley Memulai Methodis
 John Wesley memulai Holy Club di 
Oxford bersama adiknya. Mereka menga-
dakan pertemuan mingguan, dan mereka 
menga-jarkan hidup yang kudus dan tertata 
rapi secara sistematis. Siswa-siswa yang 
lain mengolok-olok Club mereka dengan 
sebut-an methodis terhadap tata cara hidup 
mereka. Tetapi Wesley malah menjadikan 
nama olok-olok itu sebagai gerakan 
mereka. Dari situlah terbitnya gerakan 
Methodis di dalam Gereja Inggris. Sampai 
akhir hidup Wesley tahun 1791 Methodis 
belum merupakan denominasi terpisah dari 
Gereja Inggris.
 John Wesley sendiri lebih berpihak 
kepada theologi Arminius, tetapi setelah 
kematiannya banyak pengikutnya bergeser 
ke theologi Calvinis. George Whitefield, 
Howell Harris, dan Selina Hastings, 
Countess dari Huntingdon  adalah tokoh-
tokoh yang disebut Calvinistic Methodists. 
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M. Min. (Master of Ministry)
 36 sks dari B.B.S. / B. Th. (GITS)
  40 sks dari S. Th. (STT lain)
  50 sks dari Sarjana Sekuler
 - Tanpa Bahasa Yunani
 - Harus membuat Skripsi minimum 100 hal.
M.B.S. (Master of Biblical Studies)
  Jumlah sks sama dengan M. Min.
 - 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.

 Dr. Liauw memutuskan untuk 
mengajar secara block-Class di GITS 
maupun di RITS. Keputusan tersebut 
supaya tersedia waktu yang cukup 
untuk mengadakan seminar di berbagai 
daerah. Dengan cara block-class maka 
Dr. Liauw tidak terikat harus hadir 
setiap minggu untuk mengajar. Dengan 
demikian waktu akan tersedia lebih 
banyak untuk membantu alumni yang 
memerlukan bantuan dalam membang-
un jemaat lokal mereka. 
 Sesuai dengan jadwal tahunan, 
block-class tiga doktrin utama (Sote-
riology, Bibliology dan Ecclesiology) di 
GITS  akan diadakan pada tgl.10-18 
Januari 2013, dan 22-30 Agustus 2013. 
Untuk mengikuti pelajaran di bulan 
Agustus, jika anda mendaftar pada 
bulan Februari biayanya hanya 
Rp.50.000.- per-orang. Dan kalau 
mendaftar di bulan Maret akan 
dikenakan biaya Rp. 100.000.-, yang 
daftar bulan April Rp. 200.000.-, yang 
daftar bulan Mei & Juni Rp.300. 000.-  
Juli Rp.400.000.- dan yang daftar di 
bulan Agustus biayanya Rp.500.000.-  
Bagi peserta dari luar JABODETA-
BEK sudah termasuk uang asrama dan 
makan.
 Adapun di RITS, Kalimantan 
Barat, telah tersusun daftar Block-Class 
sebagai berikut; Tgl. 18 - 22 Feb 2013 
Ex.Tesalonika & Bidat2 oleh: Mitorya 
Admaja, MBS (cand); Tgl.18 - 22 Maret 
2013 Kalvinisme & Ex. Surat Roma 
oleh Dr. Steven Liauw;  tgl 15 - 19 April 
2013 PAK I & Homiletik oleh Dr. 
Suhento Liauw; tgl.13 - 17 Mei 
2013 Musik & Ex. Surat Ibrani oleh 
dr. Andrew Liauw, M.Th.; tgl.5-13 
September 2013 sekaligus tiga doktrin 
( s o t e r i o l o g y,  b i b l i o l o g y,  d a n  
ecclesiology). Untuk di RITS Kal-bar 
seluruh pelajaran masih gratis baik 
asrama, makan, maupun uang kuliah.

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. 150,000.- untuk program S1. 
Rp.200,000.- untuk program S2.
 Biaya kuliah:
Rp. 30,000.- per-sks untuk S1. 
Rp. 60,000.- 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. 0878-8424-9630  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 Bible 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

TI SG

NDI-A OT NR EA SK IAAJ

Ephesians

19��������������96

         6 : 13

Kini RBK AM828 hadir di Internet
www.graphe-ministry.org 

AM
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8

RBK

Radio Internet!
www.graphe-ministry.org
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Munculnya Gereja Mormon
 Joseph Smith, Jr., pada tahun 1820-an, 
berkata bahwa dirinya mendapat pengli-
hatan, dan dalam penglihatan itu seorang 
malaikat, namanya Maroni, memimpinnya 
kepada lempengan emas yang terkubur 
yang mengisahkan tentang orang Kristen 
Amerika di masa lampau sebelum Colom-
bus menemukan benua Amerika. Kemudi-
an pada tahun 1830 dia mempublikasikan 
yang disebutnya terjemahan dari lempeng-
an emas ke dalam bahasa Inggris, yang 
kemudian disebut kitab Mormon.  Anggota 
jemaatnya kemudian disebut Latter Day 
Saints (orang kudus akhir zaman), atau 
Mormon.
 Tahun1831, Smith dan pengikutnya 
pindah ke bagian Barat untuk membangun 
yang katanya communalistic American 
Zion. Mereka kemudian berkumpul di 
Kirtland, Ohio, dan membangun outpost di 
Independence, Missouri, dengan maksud 
menjadi  pusat Zion. Sepanjang tahun 
1830-an, Smith mengirim banyak missio-
nari, mempublikasi wahyu-wahyu, dan 
mendirikan  gedung yang megah. Kemudi-
an seturut dengan bangkrutnya bank yang 
disponsori gereja Mormon dan pertempur-
an kecil dengan orang Missouri yang 
marah, mimpi Smith tentang Zion di 
Missouri dan Ohio gagal total.
 Pada tahun 1840-an, Smith memba-
ngun kota baru yang disebut Nauvoo, 
Illinois, dimana ia menjabat walikota dan 
komando milisia. Tahun 1844, Smith dan 
dewan kota Nauvoo marah pada non-
Mormon dengan menghancurkan percetak-
an yang menulis sebuah kritik kekuasaan 
Smith dan praktek poligami. Karena Smith 
mengajarkan untuk mengawini istri 
sebanyak-banyaknya. Dalam keributan itu 
Smith dipenjara di Carthage, Illinois, dan 
terbunuh ketika massa mendatangi dan 
menghancurkan penjara itu.
 Dua tahun setelah kematian Smith, 
konflik semakin meluas antara pengikut 
Mormon dengan penduduk non-Mormon. 
Untuk menghindari pertempuran, Brigham 
Young memimpin orang Mormon ke sebu-
ah wilayah di Nebraska yang kemudian 
menjadi wilayah Utah. Di Negara bagian 
Utah inilah kemudian Mormon berkem-
bang dan menjadi mayoritas. Pengajaran 
mereka sangat aneh, mereka  membaptis 
untuk orang yang telah meninggal, dan 
yang terkenal adalah perintah poligami. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mormons)

Munculnya Advent Hari Ketujuh
 The Seventh-day Adventist Church 
(Gereja Advent Hari Ketujuh/GAHK) 

secara luas dikenal daripada beberapa grup 
yang dengan ngotot tentang hari kedatang-
an Kristus. GAHK muncul dari gerakan 
William Miller pada tahun 1840, yaitu 
tahun Kebangkitan Kedua di USA.
 William Miller memprediksi berdasar-
kan Daniel 8:14–16 dengan "day-year prin-
ciple" bahwa Yesus Kristus akan kembali 
(advent) ke bumi pada musim semi tahun 
1844. Dan pada musim panas 1844, ternya-
ta prediksinya tidak benar, kemudian 
mereka berkata bahwa akan datang pada 22 
Oktober 1844,  dengan penjelasan bahwa 
itu adalah Biblical Day of Atonement dari 
tahun itu.  Ketika nubuat ini juga tidak 
terjadi, sebagian besar pengikutnya yang 
lebih waras meninggalkannya. 
 Namun beberapa pengikut Miller 
mempercayai bahwa penghitungan Miller 
benar hanya interpretasinya tentang Daniel 
8:14 kurang tepat. Dan mereka mengatakan 
bahwa ayat itu tidak berkata tentang 
sesuatu yang di bumi melainkan tentang 
Bait Allah di Sorga. Jadi mereka tidak 
marah kepada Miller melainkan tambah 
setia kepadanya. 
 Kurang-lebih 20 tahun gerakan Adven-
tist ini hanyalah sebuah grup kecil yang 
datang karena buletin yang diterbitkan oleh 
James White, yang berjudul The Advent 
Review and Sabbath Herald. Mereka me-
nyerukan untuk kembali ke pelaksanaan 
hari Sabat, dan Bait Suci Sorgawi dan 
pengharapan yang tinggi pada kedatangan 
Kristus. 
 Pendukungnya yang terkenal ialah 
Joseph Bates, James White, and Ellen G. 
White. Kemudian Ellen White menjadi 
pusat perhatian dan peran bagi GAHK 
setelah ia mendapat penglihatan demi 
penglihatan. Ia berusaha meyakinkan 
pengikut Advent bahwa ia diberi karunia 
penglihatan dan bernubuat. 
 Gereja Adventist Hari Ketujuh (GA-
HK) akhirnya dinyatakan secara resmi 
dibuka di  Battle Creek, Michigan, pada 21 
Mei1863, dengan anggota sekitar  3.500 
orang. Pusat denominasi mereka kemudian 
pindah dari Battle Creek ke Takoma Park, 
Maryland, hingga tahun 1989. Markas 
General Conference kemudian berpindah 
lagi ke  Silver Spring, Maryland.
 Sebelumnya pada tahun 1848, Ellen 
White mendapat penglihatan dimana ia 
melihat Tiga Malaikat, lalu sebuah sinar 
yang mengalir seperti aliran air  mengitari 
bumi. Lebih dari Miller, setelah peng-
lihatan Ellen White visi Adventis sifatnya 
mendunia. Sehingga pada tahun 1870-an 
perkembangan Adventis berubah drastis 
menjadi gerakan misi dan kebangunan 

rohani dan menjangkau dunia dan mening-
katkan pengikutnya menjadi sekitar 16.000 
orang, dengan sistem pemerintahan gereja 
yang terpusat. 

Munculnya GSJA, Bethel, GPDI dll.
 Berdirinya gereja-gereja aliran Penta-
kosta bisa ditelusuri hingga tahun 1884. 
Pada tahun tersebut seorang pelayan Gereja 
Baptis di Monroe County, Tennessee, 
Richard G. Spurling, melihat keadaan 
gereja yang menurutnya suam-suam saja. 
Kemudian ia mempelajari Alkitab, dan 
hatinya menjadi rindu kepada keadaan 
gereja yang mula-mula.
 Kemudian pada tanggal 19 Agustus 
1886 ia menyelenggarakan sebuah per-
temuan di Barney Creek Meeting House. 
Yang hadir pada saat itu ada delapan orang, 
dan mereka setuju dengan Spurling untuk 
mengejar “tingkat kerohanian” seperti 
gereja mula-mula.
 Namun beberapa bulan kemudian 
Spurling meninggal. Kemudian ia digan-
tikan oleh putranya yaitu Richard G. 
Spurling Jr (Junior). Selama kurang lebih 
sepuluh tahun tidak ada penambahan 
pengikut. Kemudian ada tiga orang Kristen 
biasa yang pernah ikut dalam acara di 
Barney Creek, pindah ke Camp Creek, di 
Cherokee County, North Carolina, tiba-tiba 
mendapat bahasa lidah. Dan mereka 
membuat pernyataan bahwa mereka telah 
masuk ke kedalaman dunia roh bersama 
Roh Kudus.
 Sementara itu seorang yang bernama 
Charles F. Parham, seorang yang mulai me-
layani Tuhan sejak umur 15 tahun, pada 
tahun 1891 belajar di Southwestern Col-
lege in Winfield, Kansas, sebuah sekolah 
theologi Methodist. Tahun 1893 dia keluar 
dari sekolah tersebut karena merasa bahwa 
pendidikan justru akan menghalanginya 
melayani Tuhan secara efektif. Kemudian 
ia bekerja di  Methodist Episcopal Church 
sebagai Gembala pembantu. 
 Parham meninggalkan Methodist 
Church tahun 1895 karena ia tidak setuju 
pada hirarki gereja. Kemudian ia mendiri-
kan pelayanan penginjilan yang memfo-
kuskan khotbahnya pada “gerakan keku-
dusan” (holiness movement) dan diterima 
baik oleh orang-orang di Topeka, Kansas.
 Suatu saat setelah kelahiran putranya, 
Claude, di bulan September 1897, baik 
Parham maupun Claude jatuh sakit. Kemu-
dian mereka sembuh, dan kesembuhan itu 
dikatakan langsung dari Allah. Parham 
kemudian menolak segala bentuk penyem-
buhan medis dan terus mengkhotbahkan 
tentang penyembuhan illahi, dan gerakan 

GEREJA YANG EKSIS KARENA
DIPICU WAHYU LIAR
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untuk berdoa bagi orang-orang sakit.
 Tahun 1898 Parham memindahkan 
markasnya ke Topeka, Kansas. Di sana ia 
mengoperasikan misinya. Di Topeka inilah 
ia pertama kali mendirikan the Bethel 
Healing Home dan mempublikasikan the 
Apostolic Faith magazine. Parham menja-
lankan segala pelayanannya berdasarkan 
iman. Charles Fox Parham menamakan 
Gereja-gereja yang didirikannya Holiness 
Church.
 Pada tahun 1905, William J. Seymour, 
mantan budak yang bermata satu, salah satu 
murid Charles Parham, melayani di sebuah 
Gereja Holiness kecil di Houston, Texas. 
Neely Terry, seorang wanita Negro anggota 
Holiness Church yang digembalakan oleh 
Julia Hutchins di Los Angeles, mengun-
jungi keluarganya di Houston akhir tahun 
1905. Sementara di Houston, dia mengha-
diri gereja Seymour, di situ dia mendengar 
tentang baptisan Roh Kudus dengan 
manifestasi berbahasa lidah, sekalipun 
William J. Seymour sendiri belum pernah 
mengalaminya. Neely Terry sangat terke-
san pada karakter dan khotbahnya. Sekem-
balinya Terry di California, Terry mengu-
sulkan agar mengundang William J. 
Seymour berkhotbah di gerejanya. 
 William J. Seymour kemudian meneri-
ma undangan pada Februari 1906 dengan 
sponsor dana dan persetujuan dari Parham 
untuk melayani di California selama sebul-
an. Tanggal 22 Februari 1906 William J. 
Seymour tiba di Los Angeles, dan dalam 
dua hari berkhotbah di gereja yang digem-
balakan oleh Julia Hutchins yang terletak di 
sudut  jalan antara Ninth Street dan Santa 
Fe Avenue.
 Khotbah Seymour ternyata ditolak oleh 
penatua gereja, dan terjadi keributan. 
Sebagian besar menilai khotbahnya tidak 
benar terutama karena Seymour sendiri 
tidak bisa berbahasa lidah. Tetapi ada 
beberapa orang yang menerima sehingga 
mereka berkumpul di rumah Richard dan 
Ruth Asberry di 214 North Bonnie Brae 
Street. Dan sejumlah orang dari Holiness 
Churches juga hadir.
 Mereka berkumpul dan berdoa untuk 
baptisan Roh Kudus. Pada 9 April 1906, 
setelah lima minggu mendengarkan khot-
bah dan doa, Edward S. Lee mendadak 
berbahasa lidah. Pada pertemuan berikut 
Seymour menjadikan kesaksian Lee, 
berkhotbah tentang Kis 2:4 dan segera 
enam orang berbahasa lidah termasuk 
Jennie Moore, yang kemudian menjadi istri 
Seymour. Beberapa hari kemudian, 12 
April, Seymour sendiri berbahasa lidah 
untuk pertama kali setelah berdoa semalam 
suntuk.
 Berita tentang kejadian ini secara cepat 
tersebar ke seluruh gereja kulit hitam, dan 
kemudian ke kelompok Latino dan kulit 
putih. Dan kemudian Julia Hutchins 
berbahasa lidah. Karena banyak orang 
hadir, dari berbagai gereja, bahkan pang-
gung rumah roboh. Kemudian mereka 

membeli sebuah gedung yang terletak di  
312 Azusa Street. Kebaktian dilaksanakan 
di Azusa Street hampir tidak  pernah ber-
henti. Mereka bernyanyi seharian, berte-
riak, menangis, melompat-lompat bahkan 
berguling-guling. Kejadian ini kemudian 
menarik anggota jemaat dari berbagai 
denominasi, seperti Presbyterian, Metho-
dis, Mennonite, Quakers, bahkan Baptis. 
Dan dari sinilah gerakan pentakosta 
menyebar ke seluruh dunia, 312 Azusa 
Street.

Bolehkah Menghakimi Dengan Alkitab?
 Jika ada fenomena terjadi dalam ke-
kristenan, atau bahkan di luar kekristenan, 
bolehkah kita membuat penilaian atau 
penghakiman? Kalau tidak boleh, lalu ba-
gaimanakah seseorang tahu sebuah feno-
mena itu benar atau salah menurut Alkitab? 
Perlukah orang Kristen yang tulus dan 
polos tahu sumber dari sebuah fenomena 
yang terjadi?
 Sesungguhnya fenomena Joseph 
Smith, Ellen White, Parham, dan Seymour, 
telah banyak dibahas, dan telah banyak 
buku yang mengulas peristiwa yang 
mereka alami. Dan tentu jika dalam buletin 
ini kita membahasnya lagi, tidak akan 
kelebihan, terlebih ketika kedatangan 
Tuhan semakin mendekat dan penyesatan 
semakin merajarela.
 Pertanyaan yang paling pokok dan 
paling fundamental, ialah apakah Alkitab 
kita kanon tertutup atau kanon terbuka? 
Artinya, apakah Kitab Wahyu itu firman 
Allah yang terakhir atau bukan? Atau 
Apakah sesudah kitab Wahyu Allah masih 
menurunkan wahyu lagi? Jawaban atas 
pertanyaan tersebut akan membawa akhir 
yang sangat berbeda.
 Ketika proses pewahyuan sampai kitab 
Maleakhi, kelompok Yudaisme berseru 
bahwa itu adalah yang terakhir. Tetapi baik 
Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus sendiri, 
maupun Rasul-rasul, menyatakan bahwa 
itu bukan yang terakhir. Kalau kitab Malea-
khi adalah yang terakhir maka seluruh kitab 
PB bukan firman Allah. Bahwa PB bukan 
firman Allah inilah yang diyakini kaum 
Yudaisme.  Sebaliknya kekristenan mem-
percayai bahwa kitab PB adalah lanjutan 
dari kitab PL, bahkan bersifat menyempur-
nakan konsep setengah jadi yang di dalam 
PL. Seluruh ibadah simbolik dalam PL 
tidak ada artinya jika tidak ada penjelasan 
kitab PB.

Bagaimana Kalau 
Alkitab Kanon Terbuka?
 Kalau Alkitab adalah kanon terbuka, 
maka berarti kebenaran Alkitab bukan 
kebenaran final. Jika Alkitab adalah kanon 
terbuka maka Alkitab akan tergolong salah 
satu firman Allah, bukan satu-satunya 
firman Allah. Alkitab akan dilihat bukan 
sebagai otoritas final, melainkan firman 
Allah yang boleh didengar namun tidak 
perlu terlalu dipedulikan karena ia hanya 

salah satu firman Allah. 
 Jika Alkitab adalah kanon terbuka 
maka proses pewahyuan dari Allah tidak 
berhenti hingga kitab Wahyu. Jika Alkitab 
adalah kanon terbuka maka sesudah kitab 
Wahyu Allah masih terus menurunkan 
wahyu sehingga banyak orang masih akan 
dapat wahyu dari Allah, yang berarti akan 
banyak orang jadi nabi. Kalau Alkitab 
kanon terbuka maka baik Muhammad, 
Joseph Smith, Ellen White, Richard Spur-
ling, Charles Parham, William Seymour, 
mereka semua bisa benar-benar mendapat-
kan wahyu dari Allah. Kesimpul-an bagi 
yang percaya Alkitab kanon terbuka adalah 
bahwa tidak ada doktrin yang absolut yang 
dapat disimpulkan dari Alkitab, karena 
Alkitab hanya salah satu firman Allah.

Bagaimana Kalau 
Alkitab Kanon Tertutup?
 Orang yang percaya bahwa Alkitab 
adalah kanon tertutup, percaya bahwa 
firman Allah hanya di dalam Alkitab mulai 
dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. 
Percaya bahwa Allah tidak berfirman di 
luar Alkitab, dan bahwa Alkitab adalah 
satu-satunya firman Allah. Orang yang 
percaya demikian juga percaya bahwa 
sebelumnya memang ada proses pewah-
yuan (revelation), bahkan sebelum Musa, 
misalnya pewahyuan kepada Abraham, 
Bileam, bahkan Allah bertatap muka 
dengan Abraham.
 Tetapi ilham (inspiration) untuk penu-
lisan hanya kepada Musa dan para penulis 
Alkitab. Oleh sebab itu selain Alkitab, tidak 
ada kitab atau lempengan apapun yang 
adalah firman Allah. Alkitab adalah satu-
satunya firman tertulis (written revelation) 
di muka bumi. Tidak ada firman Allah di 
luar Alkitab. Tentu bisa saja ada firman 
Allah di berbagai buku yang sifatnya 
mengutip Alkitab atau menjelaskan 
Alkitab.
 Pemegang konsep ini percaya bahwa 
Roh Kudus telah bekerja melalui Nabi-nabi 
dan Rasul-rasul dan telah menghasilkan 
sebuah kitab kebenaran, firman Allah, 
untuk menuntun umat manusia. Alkitab 
adalah satu-satunya alat ukur kebenaran, 
bukan hanya perkara rohani bahkan segala 
sesuatu, karena ia adalah firman Allah 
Pencipta alam semesta.
 Yang percaya konsep ini yakin bahwa 
Roh Kudus tidak memberikan pewahyuan 
(revelation) maupun pengilhaman (inspi-
ration) lagi setelah pewahyuan dan 
pengilhaman sampai pada Wahyu 22:21. 
Dan selanjutnya Roh Kudus melakukan 
penerangan (illummination) kepada 
pencari kebenaran yang membaca dan 
mendengarkan Alkitab.
 Secara otomatis pendukung konsep 
kanon tertutup melihat bahwa siapapun 
juga tidak mungkin mendapatkan wahyu 
lagi dari Allah yang mengilhami Alkitab. 
Karena proses pewahyuan dalam bentuk 
apapun juga, akan menciderai konsep 

Bersambung ke hal.11
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ACARA YANG DAPAT DIIKUTI PEMBACA PEDANG ROH 
KALENDER  PROGRAM   TAHUN 2013

GBIA GRAPHE
Jl. Danau Agung 2, No. 5-7, Sunter, Jakarta Utara 14350 

   Tgl. |     Hari |     Bulan | Acara      

7 Senin      Januari - Tes Masuk GITS
10-18       Januari - Block Class Tiga Doktrin di GITS oleh Dr. Suhento Liauw  9 Hari  
19 Sabtu      Januari - Kebaktian Pembukaan Semester Genap GITS,   
      kelas dimulai Senin tanggal 21 Januari 2013
      mahasiswa baru semester genap harus sudah tiba 7 Januari 2013  

24 Kamis      Januari - Seminar di kota Batam      
13 Rabu      Februari - Acara HUT Panti Asuhan Karena Kasih ke-20    
16 Sabtu      Februari -Acara HUT ke-3 RBC (Panti Asuhan Ci Xin, GBIA Remnant)   
18-22        Februari - Block Class di RITS  (Kal-Bar)      9 Hari  

11-12       Maret  - Seminar di MANADO       Senin-Selasa

      - di Jakarta Seminar ttg Calvinisme  oleh  Dr. Steven Liauw (Jam 08.30-12.00)  
27 Rabu      Maret  - Peringatan Penyaliban Yesus (Kristus disalib hari Rabu bukan Jumat. Perjamuan Tuhan)  
29-30       Maret  - Seminar di PEKANBARU      Jumat-Sabtu

30 Sabtu      Maret  - Seminar ttg MUSIK oleh dr. Andrew Liauw  (Jam 08.30-12.00)  
                 
13 Sabtu       April  - Seminar ttg Saksi Jehovah      
15-19       April  - Block Class di RITS (Kal-Bar)      9 Hari  

9 Kamis      Mei  - Kebaktian Kenaikan Yesus Kristus     
10-11       Mei  - Seminar di MEDAN       Jumat-Sabtu

11, 18 Sabtu      Mei  - Kontes Khotbah        
12 Minggu      Mei  - Minggu peringatan hari Ibu      
18 Sabtu      Mei  - Kebaktian Tutup Tahun Ajaran GITS     
25 Sabtu      Mei  - Seminar Tentang Alkitab (Bibliology) oleh Dr. Suhento Liauw  
  
7-8       Juni  - Seminar di NIAS       Jumat-Sabtu

16 Minggu      Juni  - Minggu peringatan hari Ayah      
23 Minggu      Juni  - HUT GBIA GRAPHE XVIII  Sekaligus Peringatan Natal Kristus  

8 Senin      Juli  - Tour Persahabatan (Hari pertama Muslim mulai  puasa)

3 Sabtu      Agustus - Pembukaan RITS (Remnant International Theological Seminary)  
4 Minggu      Agustus - Acara Pembaptisan       
8-9       Agustus - Seminar di KUPANG (lebaran Islam)     Kamis-Jumat

10 Sabtu      Agustus - Kebaktian Pembukaan Tahun Ajaran Baru GITS     
      Kelas dimulai Senin tgl. 12    
17  Sabtu      Agustus - Seminar Doktrin Keselamatan  oleh Dr. Suhento Liauw  
19-21       Agustus - Kongres Kristen Fundamentalis      Senin - Rabu

21 Rabu      Agustus - Wisuda GITS  ke-16  & Pengutusan     
22-30 9 Hari Agustus - Block Class Tiga Doktrin di GITS oleh Dr. Suhento Liauw                 

5-13       September     - Block Class Tiga Doktrin di RITS oleh Dr. Suhento Liauw   9 Hari

14-15       Oktober - Seminar di MAKASAR (rencana)     Senin-Selasa

5  Selasa      November - Seminar Doktrin Gereja oleh Dr. Suhento Liauw    

14 Sabtu      Desember - Kebaktian Tutup Semester  GITS     
31 Senin      Desember - Acara Tutup Tahun 2013      



Sambungan dari hal.3

Di kemudian hari setelah Methodis terpisah 
menjadi denominasi tersendiri akhirnya  
ada Methodis Arminianis dan Calvinis. 
Tidak dipungkiri bahwa gerakan pengirim-
an misi penginjilan keluar sangat luar biasa 
dilakukan kelompok Methodis. Dan 
Methodis tercatat adalah gereja yang 
pertama melakukan pelayanan terhadap 
Sekolah Minggu anak-anak.

Namun Mereka Pembaptis Bayi
 Hal yang paling disayangkan dari 
gereja-gereja tersebut di atas ialah bahwa 
mereka tidak sanggup melihat pembaptisan 
bayi adalah kesalahan fatal yang merusak 
gereja secara jangka panjang. Tidak kita 
sangkali bahwa Martin Luther itu tulus, 
demikian juga John Wesley. Tetapi karena 
mereka tidak mereformasi masalah baptis-
an bayi, maka itu membawa pengaruh besar 
bagi anggota jemaat mereka beberapa 
generasi ke depan.
 Berita Injil yang benar menyatakan 
bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam 
dosa. Karena dosa maka manusia tidak bisa 
menghampiri Allah yang maha kudus. 
Dosa hanya dapat diselesaikan dengan satu 
cara yaitu penghukuman. Karena itu Allah 
berjanji mengirim Juruselamat yang akan 
menanggung dosa manusia. Sebelum Sang 
Juruselamat datang, manusia diajarkan 
ibadah simbolik untuk menggambarkan 
Sang Juruselamat dan proses penyela-
matanNya.
 Untuk mendapatkan kepastian masuk 
Sorga, orang-orang yang hidup sebelum 
penyaliban Kristus harus bertobat dan 
percaya kepada Juruselamat yang akan 
datang untuk menggantikan mereka mene-
rima hukuman dosa. Dan setiap orang yang 
hidup sesudah penyaliban Kristus yang 
ingin mendapatkan kepastian masuk Sorga 
harus bertobat dan percaya kepada Juruse-
lamat yang sudah datang menanggung 
segala dosa mereka.
 Kematian Yesus Kristus di kayu salib 
telah menyelesaikan dosa Adam (Rom. 
5:18-19) sehingga semua bayi yang 
meninggal sebelum akil balik, biar bayi 
siapapun, pasti akan masuk Sorga. Bayi 
tidak membutuhkan pembaptisan untuk 
masuk Sorga. Dan orang yang sedang sakit 
keras di Rumah Sakit tidak membutuhkan 
pembaptisan untuk mendapatkan kepastian 
masuk Sorga. Yang dibutuhkan oleh orang 
yang sedang sekarat itu adalah Injil yang 
benar.
 Sama sekali tidak membutuhkan bap-
tisan untuk masuk Sorga. Baptisan dibutuh-
kan bagi yang akan menjadi murid. Dan 
baptisan adalah sebuah tanda pertobatan 
dan untuk menggambarkan Injil yang telah 
menyelamatkan orang itu. Domba yang 
disembelih di atas mezbah adalah gambar-
an Injil yang di depan, sedangkan baptisan 
adalah gambaran Injil yang di belakang. 
Yesus Kristus minta dibaptis untuk meng-
genapkan seluruh kehendak Allah, yaitu 
menggambarkan Injil yang akan dijalani-

Nya. Ia menggambarkan kematian, pengu-
buran dan kebangkitan Dirinya Sendiri 
melalui baptisan yang dijalaniNya. “Jadi-
kan sekalian bangsa muridKu dan baptis-
kanlah mereka” adalah jelas bahwa pem-
baptisan dibutuhkan untuk menjadi murid 
bukan untuk masuk Sorga.
 Pengajaran bahwa masuk Sorga me-
merlukan pembaptisan adalah penyim-
pangan yang dihembuskan iblis ke dalam 
gereja. Orang yang mempercayai konsep 
masuk Sorga melalui pembaptisan, itu 
sama dengan menambahi Injil dengan pem-
baptisan. Orang yang berbuat demikian 
justru akan masuk Neraka. Gereja Roma 
Katolik yang mengajarkan keselamatan 
melalui baptisan adalah induk dari semua 
gereja sesat. Kemudian kelompok gereja 
yang keluar dari GRK ternyata masih 
terjebak dalam perangkap iblis. Mereka 
bersemangat untuk memperbaiki GRK 
dengan membangun denominasi baru. 
Tetapi mereka tidak sanggup keluar dari 
momok pembaptisan bayi. Akhirnya 
pembaptisan bayi menjadi jerat bagi 
mereka. Karena pembaptisan bayi maka 
generasi berikut penerus gereja mereka 
tidak mengalami kelahiran kembali di 
dalam Kristus. Setelah beberapa generasi 
akhirnya di gereja pembaptis bayi penuh 
dengan orang Kristen yang tidak lahir baru. 
Ini adalah sebuah celaka bagi gereja. 
 Ketika ditanyakan kepada pemimpin 
gereja pembaptis bayi, apakah alasan 
mereka membaptis bayi, jawaban yang kita 
dapatkan sangat tidak memuaskan. Menga-
pakah seorang bayi perlu dibaptis? Mereka 
tidak bisa menjawab. Dan kalau menjawab 
pun biasa sangat tidak memuaskan. Dan 
biasanya gereja pembaptis bayi akan 
melaksanakan pembaptisan dengan cara 
pemercikan. Dan biasanya juga gereja 
pembaptis bayi akan membaptiskan orang-
orang yang sedang sakit. Satu kesalahan 
yang kemudi-an membuahkan kesalahan 
berikut.  Oleh sebab itu kita simpulkan 
bahwa semua gereja yang melakukan 
pembaptisan bayi dan orang sakit, 
secara prinsip ada masalah  pada 
doktrin keselamatan (soteriology) 
mereka. 
 Gereja pembaptis bayi dan orang sakit, 
tidak mengerti Injil Keselamatan yang 
alkitabiah. Gereja demikian sesungguhnya 
kemasukan faham iblis bahwa keselamatan 
memerlukan usaha manusia, atau upacara 
gereja yaitu pembaptisan.
 Perintah untuk membaptis setiap orang 
yang akan menjadi murid, dapat dilihat 
sebagai syarat untuk menjadi anggota 
jemaat karena bergabung ke dalam sebuah 
jemaat adalah sebuah komitmen untuk 
menjadi murid. Di dalam jemaat lokal 
diselenggarakan proses belajar dan menga-
jar. Dan bukan hanya proses belajar, 
bahkan sebagai sebuah institusi yang baik, 
yang sesungguhnya adalah tubuh Tuhan, di 
jemaat lokal juga ada tindakan pendisiplin-
an. Pembaptisan adalah pintu masuk ke 

dalam jemaat lokal, stasiun berkumpulnya 
orang-orang yang telah lahir baru dan yang 
sedang menunggu penjemputan dari Sorga.

Yang Cinta Kebenaran Tidak Marah,
Bahkan Membayar Harga Kebenaran
 Sebagian pemimpin dan anggota jema-
at gereja pembaptis bayi marah dengan 
diungkitnya kasus pembaptisan. Sebagian 
mereka berkata, “Topik ini sudah berabad-
abad dibicarakan dan tidak pernah sele-
sai.” Kita menjawab, “Memang betul sudah 
dibicarakan, dan tidak akan selesai. Karena 
selagi masih ada iblis maka penyesatan 
akan tetap ada sepanjang masa.” 
 Ketika topik-topik demikian dibahas,  
kita berharap Tuhan akan memimpin dan 
orang-orang yang tulus akan menemukan 
kebenaran. Sesungguhnya masalah dok-
trin bukan sekedar masalah rohani, tetapi 
itu juga menyangkut harga diri orang yang 
memegangnya, dan juga menyangkut 
mangkok nasi yang hidup di dalamnya. 
 Tercatat dalam sejarah, Adoniram Jud-
son, misionari yang tulus dari Congregati-
on Church, ketika ia menyadari bahwa bap-
tisan seharusnya ke-pada orang yang telah 
menyatakan iman, dan dengan cara selam, 
ia segera memberi dirinya dibaptis ulang.
 The Judsons arrived in Calcutta on June 17, 

1812. While aboard ship on route to India, 
he did a focused study on the theolo-gy of 
baptism. He came to the position that 
believer's baptism was theologically valid 
and should be done as a matter of obedience 
to the command of Jesus (Matthew 
28:19–20). On September 6, 1812, he 
switched to the Baptist denomination along 
with his wife and they were baptized by 
immersion in Calcutta by an English missi-
onary associate of William Carey named 
William Ward.  (http://en.wikipedia.org/-
wiki/Adoniram_Judson)

 Gottlob Brückner (1783-1857) adalah 
misionari pertama ke Indonesia. Dialah 
orang pertama yang menerjemahkan 
Alkitab ke bahasa Jawa. Ia tiba di Indonesia 
tahun  1814 sebagai misionari Gereja Ing-
gris atas undangan gubernur Sir Thomas 
Stamford Bingley Raffles. Tetapi pada 
tahun 1816, setelah bertemu dengan misi-
onari Baptis, William Robinson, akhirnya 
Bruckner memberi dirinya dibaptis dengan 
selam di Semarang.  Satu minggu kemu-
dian dia dipecat, dan ia harus hidup dengan 
sangat susah karena semua supportnya 
dihentikan.
 Ternyata, tercatat dalam sejarah ada 
banyak orang yang tulus, yang berani 
membayar harga untuk kebenaran. Namun 
juga banyak yang sekalipun tahu bahwa 
baptisan bayi itu salah, mereka tetap 
melakukannya, mungkin karena masalah 
gengsi dan semangkok nasi. Kiranya Roh 
Kudus bekerja dan menguatkan orang-
orang yang tulus, yang mencari kebenaran, 
serta yang berani membayar harga untuk 
kebenaran. Anda orangnya?***
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Seminar Saksi Jehovah
di Pontianak
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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

Panti Asuhan

Karena Kasih

Dikelola Oleh:  
Yayasan PEKA (Pelaksana Kasih Allah)
Jl. Danau Agung 2 No. 7 (Dekat RSIA  
Hermina, Depan kantor BP3L Sunter)

Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara 14350
Telp. (021) 6471-7437, 6471-4540 

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)

NAMA

Dr. Steven

Gbl. Andrew

Ev. Mitorya 

Ev. Filipus

Gbl. Kurnia K.

Gbl. Hansen H

Gbl. Alki T.

Ev. Arifan T. Kusuma

Ev. Rian Basuki

Ev. Teguh Sujarwo

Ev. Teguh Sriono

Ev. Normal Hati Lase

Ev. Hermanto

Gbl. Joko H. R.

Gbl. Firman L.

Gbl. Are E.L

Ev. Amosi Daeli

Ev. Deniasa Zebua 

Ev. Sadarhati Nduru

Ev. Christian Victor Kay

Gbl. John Sung

Gbl. Silwanus T.

Gbl. Irwanto

Ev. Aji Sastro 

Ev. Mulyono

Ev. Suandi R.

Ev. Suwandi

Ev. Andarsono

Ev. Ration

Ev. Simson

Ev. Anyut

Ev. Supriadi

Ev. Johnny T.

Ev. Yos Pagirik

Ev. Dance Suat

Ev. Barnabas

Ev. Wesli

Gbl. Tumbur

Ev. Timotius

LOKASI NOMOR HP

Sunter

Sunter

Sunter 

Sunter-tugas belajar (S2)

Bekasi Timur/Pondok Gede

Kapuk-Jakarta barat

Depok lama

Serpong-Tangerang

Semarang

Solo- jawa tengah

Salatiga-jawa tengah

Surabaya

Pekan baru-Riau

Candipuro-Lampung Selatan

Tj. Karang-Bandar Lampung

Pematang Siantar-Medan

Gunung Sitoli-Nias

Gunung Sitoli-Nias

Teluk Dalam-Nias

Batam

Siantar-Kalbar

Sintang-Kalbar

Singkawang Timur-Kalbar

Singkawang Barat-Kalbar

Singkawang-Kalbar

Sungai Ayak-Kalbar

Ambawang-Kalbar

Bengkayang-Kalbar

Nanga Pinoh-Kalbar

Nanga Lebang-Kalbar

Ketungau Hulu-Kalbar

Balikpapan-Kaltim

Manado,Bitung

Makassar

Kupang

Kupang

Sintang-Kalbar

Jayapura-Papua

Jayapura-Papua

0878-8424-9630

089-7867-8166

0852-8428-5014

0852-3639-1340

0852-1568-1395

0812-1393-8445

0812-8217-7873

0818-0882-8502

0813-8463-3040

0813-9805-6419

0813-9090-2082

0852-1099-0280

0813-8539-2281

0812-8813-1681

0813-8651-5583

0852-7562-6160

0813-1956-4140

0813-8754-0728

0813-1881-8032

085-6868-3038

0856-5000-777

0813-3947-1549

0813-4526-5994

0852-5230-0383

0852-1553-9480

0813-4578-4698

0813-8373-7386

0852-5255-9250

0852-1558-7717

0813-8615-2656

0853-9386-4113

0813-4641-4162

0852-4516-3668

0813-1617-2534

0821-2419-8797

0812-8843-7150

0852-8470-8076

0813-1122-2767

0813-4454-6041

DAFTAR NAMA
yang dapat dihubungi jika pembaca ingin dilayani 
dalam Pendalaman Alkitab (PA) tentang seputar pokok-
pokok iman dan isu-isu kekristenan lainnya:

Mahasiswa RITS makan bersama

Anak-anak Ci Xin sedang kebaktian

PANTI ASUHAN CI XIN
Jl. Trans-Kalimantan Km. 50, Kalimantan Barat
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BUKU-BUKU DR. LIAUW

  1. Doktrin Keselamatan Alkitabiah    
 Tebal: 318 halaman Harga: Rp. 60,000.-
  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. 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.- 
15. Bundel Pedang Roh - 50 edisi
 Berisi 50 edisi Pedang Roh Harga: Rp. 100,000.-
16. HUMNOI
 Buku nyanyi yang diterbitkan oleh GRAPHE. Terdiri  
 dari 404 lagu himne pilihan dalam bahasa Indonesia 
 dan bahasa Inggris. Dijual bebas.
    Harga: Rp. 50,000.-
17. Musik Duniawi dalam Gereja
 Tebal: 157 halaman Harga: Rp. 50,000.-
18. Alkitab dan Evolusi
 Thesis M.Th. Andrew Liauw yg dijadikan buku
 Tebal 246 Halaman Harga Rp50.000.-

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

BUKU BESAR Ukuran 21 X 14 cm

BUKU SAKU Ukuran 16 X10.5 cm 
1. Domba Korban
 Tebal: 40 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
2. Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
3.  Kewajiban Utama Orang Kristen
 Tebal: 70 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
4. Tak Kenal Maka Tak Cinta
 Tebal: 52 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
5. Membangun Jemaat Yang Berkualitas
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
6. Mengapa Harus Mengembalikan Persepuluhan?
 Tebal: 32 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
7. Wanita Kristen Yang Memuliakan Allah
 Tebal: 62 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
8. Apakah Gerakan Ekumene Itu Alkitabiah?
 Tebal: 52 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
9.  Apakah Gerakan Kharismatik Itu Alkitabiah?
 Tebal: 52 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
10. Sudahkah Anda Menerima Baptisan Alkitabiah?
 Tebal: 44 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
11.  Manakah Yang Benar, Perjamuan Kudus atau 
 Perjamuan Tuhan?
 Tebal: 40 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
12.  Memahami & Menjelaskan Allah Tritunggal Secara 
 Alkitabiah.
 Tebal: 40 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
13.  Tata Cara Ibadah Yang Alkitabiah
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
14.  Hakekat Kebebasan Beragama
 Tebal: 54 halaman  Harga: Rp. 15,000.-

15. Sikap Alkitabiah Orang Kristen Terhadap
 Pemerintah
 Tebal: 62 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
16.  Pendeta, Gembala, Majelis, Diaken, manakah
 yang benar?
 Tebal: 48 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
17. Apakah Semua Agama Sama?
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
18. Apakah Semua Gereja Sama?
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
19.  Bukti Saya Telah Lahir Baru
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
20. Apakah Baptisan & Pengurapan Roh Kudus Itu?
 Tebal: 74 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
21. 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.Berisi 8 khotbah yang harus didengar oleh setiap orang 

Harga: Rp. 15,000.-

"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

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 (lihat di tabel ongkos kirim)

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

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.

Buku Ukuran 21 X 9,5 cm
1.  Membangun Keluarga Alkitabiah
 Tebal: 114 halaman Harga: Rp. 25,000.-
2. Unta Melewati Luang Jarum
 Tebal : 220 Halaman Harga  Rp. 35.000.-
3. Menjawab Ahmed Deedat
 Tebal : 130 Halaman Harga Rp. 25.000.-
4. Bahaya Saksi Jehovah
 Tebal : 165 Halaman Harga Rp. 30.000.-

Bagi pengguna Tablet & Komputer
Anda dapat membeli e-book.
Harganya jauh lebih murah.

Hub. <tjhainyukmoi@gmail.com/ 
andrewliauw@gmail.com>
atau ke Website GRAPHE.

Mungkin GITS satu-satunya
STT yang ada pelajaran komputer

dari memakainya hingga menyervisnya,
bahkan termasuk cara bikin bakmi
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Music Ensemble

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

AM

82
8

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 10.00 - 11.00; 16.00 - 17.00; 21.00 - 22.00

* "Bible Study" bersama Dr. Steven E. Liauw, acara tanya jawab Alkitab. Pendengar
     bebas bertanya apa saja, setiap Senin malam, Jam 20.00 - 21.00

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:

Di Luar JABODETABEK Anda Bisa Dengar RBK
Melalui Internet www.graphe-ministry.0rg

Radio Internet!

www.graphe-ministry.
org

Radio Internet!
www.graphe-ministry.org

bahwa Alkitab adalah kanon tertutup. Yang 
akan melakukan tindakan pewahyuan, baik 
itu cerita bohong, atau benar-benar ada 
aktivitas supranatural, itu pasti berasal dari 
pribadi yang tidak suka dengan kemantapan 
bahwa Alkitab adalah kanon tertutup, atau 
Alkitab adalah satu-satunya otoritas kebe-
naran.

Kesimpulan
 Bagi orang yang meyakini Alkitab 
sebagai kanon terbuka, baginya kesimpulan 
yang ditarik dari Alkitab bukan kesimpulan 
final karena kemungkinan-kemungkinan-
nya masih terbuka. Kebenaran Alkitab 
baginya bukan otoritas final, karena pewah-
yuan memang belum final. Baginya Allah 
masih terus dan aktif menurunkan wahyu 
dan orang-orang masih menerima wahyu 
dalam bentuk mimpi, penglihatan, mende-
ngar suara, dan masih digerakkan untuk 
berbahasa lidah. Baginya Alkitab adalah 
salah satu firman Allah, karena masih ada 
firman Allah di dalam mimpi dan lain 
sebagainya.
 Bagi orang yang meyakini Alkitab seba-
gai kanon tertutup, maka baginya semua 
kesimpulan yang ditarik dari ayat-ayat Alki-
tab adalah final, karena tidak ada kemung-
kinan penambahan lagi. Kebenaran Alkitab 
baginya adalah kebenaran final. Tidak ada 
lagi orang yang menerima wahyu tambahan 
karena wahyu yang terakhir adalah kitab 
Wahyu yang diturunkan kepada Rasul Yoha-
nes di pulau Patmos pada sekitar tahun 98 
AD. 
 Graphe dengan tegas dan tulus menya-
takan bahwa Graphe memegang konsep 
Alkitab kanon tertutup. Bagi Graphe Alkitab 

adalah satu-satunya firman Allah, dan di 
luar Alkitab tidak ada firman Allah baik 
lisan maupun tertulis. Bagi Graphe proses 
pewahyuan berhenti sampai kitab Wahyu 
diturunkan di pulau Patmos. Sesudah kitab 
Wahyu selesai, maka Allah yang mengil-
hamkan Alkitab tidak mungkin mengacau-
kan Alkitab. Dan Allah mau setiap manusia 
yang mencariNya, mencari kebenaranNya, 
memfokuskan perhatiannya pada Alkitab.
 Graphe melihat bahwa Allah yang 
mengilhamkan Alkitab mustahil akan 
menurunkan wahyu lagi karena wahyu sesu-
dah Alkitab selesai, dalam bentuk apapun 
pasti akan menggerogoti otoritas Alkitab. 
Semua manusia yang ingin mengerti 
kebenaran, bahkan yang ingin mendapatkan 
tuntunan Allah harus mendapatkannya dari 
dalam Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya 
penuntun dari Allah untuk manusia. Tentu 
konsep ini bukan membatasi Allah karena 
tidak ada satu manusia pun yang sanggup 
membatasi Allah. Konsep ini disimpulkan 
karena memahami cara kerja Allah yang 
sangat rapi dan sistematis.
 Graphe yakin bahwa sejak Alkitab sele-
sai maka Allah tidak menurunkan wahyu 
lagi sehingga tidak ada lagi orang yang 
mendapat mimpi, penglihatan, mendengar 
suara, dan berbahasa lidah yang dari Allah. 
Apalagi pada masa kini ada orang yang 
mengklaim dibawa ke Sorga dan turun lagi, 
itu sesungguhnya adalah hal yang mustahil. 
 Bagi Graphe baik Joseph Smith, Ellen 
White, Richard Spurling, Charles Parham, 
William Seymour, Muhammad, bahkan 
Benny Hinn semuanya tidak mendapatkan 
wahyu yang dari Allah. Atau dapat kita 
katakan bahwa mereka tidak mendapatkan 

wahyu dari Allah yang mengilhamkan 
Alkitab. Karena Allah yang mengilhamkan 
Alkitab tidak mungkin mengilhamkan hal 
lain yang bertentangan dengan Alkitab.
 Bagi Graphe sangatlah jelas, bahwa 
gereja, denominasi yang didirikan atas picu-
an wahyu liar, jelas bukan yang didirikan 
oleh Allah yang mengilhami Alkitab. 
Karena Allah yang mengilhami Alkitab 
tidak mungkin melakukan sesuatu yang 
sifatnya bisa merusak otoritas Alkitab. 
Mustahil jika di dalam Alkitab Tuhan Yesus 
menegaskan bahwa dari semula Allah 
menghendaki monogami, lalu bisa turun 
wahyu yang menganjurkan poligami.
 Sebelum proses pewahyuan tiba di kitab 
Wahyu, memang masih ada pewahyuan, 
oleh sebab itu ketika Paulus menulis surat 
Korintus sekitar tahun 50-an ia masih 
menasihati pembacanya untuk mengejar 
karunia bernubuat. Tetapi ketika kitab 
Wahyu diturunkan di pulau Patmos, sekitar 
tahun 98 AD, maka itu adalah wahyu final.
 Graphe tegas dan tulus, namun tidak 
pernah menyetujui kekerasan. Graphe 
selalu menyanjung akal sehat dan senang 
berargumentasi dengan akal sehat. Karena 
Graphe sangat yakin bahwa kebenaran itu 
hanya bisa diperoleh melalui berargumen-
tasi dari akal sehat.
 Bahkan Graphe melihat bahwa pihak 
yang memakai kekerasan atau kekuasaan 
pemerintah duniawi adalah pihak yang tidak 
memiliki argumentasi yang kuat. Melalui 
argumentasilah manusia akan mendapatkan 
kebenaran. Kekerasan dan kekuasaan 
duniawi tidak menghantar manusia kepada 
kebenaran, melainkan kepada kesombong-
an dan dosa. Camkanlah!***

SAMBUNGAN DAR HAL.6

Acara Tutup Tahun 2012

String Quartet GBIA GRAPHE

Lomba Menghafal Ayat

Drama oleh Remaja GRAPHE
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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 Maret 
2013. 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 alamat lengkap 
dengan kode pos 

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

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!

TI SR

REMNANT INTERNATIONAL THEOLOGICAL SEMINARY

 (RITS)

   JL. Trans-Kalimantan Km.45, Lokasi:
Kab. Kubu Raya, Kalimatan Barat

: Alamat Surat di Pontianak
Jl. Purnama 2, Komp. Purnama Elok D8.
Hubungi:  0856 5000 777,   0816 140 2354 

Sekolah Tinggi Theologi Yang Bertekad
Menghasilkan Pelayan Tuhan Yang Berintegritas



Jawaban Kuis Pedang Roh Edisi 73
1. Di kota apa Herodes mati ditampar malaikat? Kaisarea
2. Siapakah anak Yakub? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, 

Dan, Naftali, Gad, Asyer, Isakhar, Zebulon, Yusuf, 
Benyamin, Dina

3. Siapakah anak Lea yang didapatkan karena memberikan 
buah dudaim kepada Rahel? Isakhar

4. Dari kota manakah asalnya Naomi? Betlehem
5. Berapa orang yang ditahbiskan pada saat Konferensi 

Baptis tahun 2012 berlangsung?

Pertanyaan Kuis Pedang Roh Edisi 74
1. Di dalam kitab apa tertulis Maria mulai mengandung 

Yesus pada bulan ke-6?
2. Berapa jumlah poin kesalahan GRK yang dipaku oleh 

Marthen Luther di Castle Church of  Wittenberg?
3. Pada tahun berapa Alkitab bahasa Jerman yg 

diterjemahkan oleh Luther terbit?
4. Atas dasar apakah gereja Anglikan memisahkan diri 

dari GRK?
5. Gerakan Puritans muncul pada tahun?

Pemenang Kuis Pedang Roh Edisi 73
1. Sartiwinace; Kalimantan Tengah
 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas
2. Bezaleel; Bengkayang - Kalbar
 SMPN 1 Teriak; Jl. Raya Dungkan
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