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eputusan Lucifer untuk memasuk-Kkan kesesatannya melalui Hawa 
tidak pernah dia sesali. Kepintaran 

Lucifer tentu di atas kita semua. Lucifer tahu 
persis komposisi Hawa yang dibuat dengan 
lebih banyak unsur perasaan daripada logi-
ka. Lucifer melihat peluang untuk menye-
satkan manusia lebih besar pada Hawa 
daripada Adam yang tercipta dengan unsur 
logikanya lebih dari perasaan.

Wanita Makhluk Hebat
 Hawa adalah ibu dari semua manusia 
yang lahir kemudian. Ia dan semua wanita 
diciptakan untuk melahirkan anak dan mem-
besarkan anak untuk memenuhi bumi. Ini 
adalah tugas yang sangat besar dan sangat 
agung. Keadaan manusia berikut akan 
sangat tergantung pada para wanita. Karena 
semua manusia akan dilahirkan oleh wanita 
dan dibesarkan oleh wanita. Wanitalah yang 
menentukan kondisi dunia dengan anak-
anak yang mereka lahirkan dan besarkan.
 Untuk mengandung, melahirkan dan 
membesarkan anak, diperlukan pribadi yang 
sangat istimewa. Pribadi tersebut harus di-
rancang sedemikian rupa karena tugasnya 
yang sangat penting. Diperlukan pribadi 
yang sempurna dan sangat cocok untuk tu-
gas yang sangat besar itu. Ketika mengan-
dung bayi, sang ibu harus memiliki kondisi 
tubuh yang sangat menunjang. Dan setelah 
melahirkan, ia harus memiliki kondisi tubuh 
serta emosi yang cocok untuk pengasuhan 
anak.
 Bayi yang masih kecil mungil sangat 
membutuhkan ibu yang penuh perasaan, 
bukan yang cuma memberi air susu. Air susu 
bisa digantikan dengan susu formula atau 
susu binatang, tetapi emosi seorang ibu tidak 
bisa digantikan dengan apapun. Tuhan 
menciptakan binatang dengan bayi yang 
dalam beberapa menit bisa berjalan bahkan 
bisa menghindari musuh pemangsa mereka. 
Tetapi bayi manusia memerlukan waktu 
pengasuhan yang sangat panjang.

 Pada saat bayi hadir ke dunia yang serba 
asing baginya, ia hanya mengandalkan 
ibunya yang telah dikenalnya sejak dari 
kandungan. Oleh sebab itu bayi hingga 
sekitar satu setengah tahun sangat melekat 
kepada ibunya, dan akan menangis ketika 
digendong oleh orang yang tidak dikenal-
nya. Pernah terjadi di suatu waktu ketika 
seorang bayi dari alumni dibawa ke Graphe 
dan digendong bergilir oleh mahasiswa dan 
mahasiswi. Bayi itu kebingungan dan segera 
menangis. Ketika bayi tersebut menangis, 
mereka segera menyerahkannya kembali 
kepada ibunya. Tetapi karena digendong 
menghadap orang lain, bayi tersebut tetap 
menangis. Kebetulan saya ada di tempat, 
maka saya menyuruh ibunya membalik 
bayinya agar menghadapnya supaya sang 
bayi tahu bahwa sekarang ia sudah kembali 
kepada ibunya. Ketika itu dilakukan, sang 
bayi langsung berhenti menangis.
 Allah telah melengkapi wanita dengan 
segala sesuatu yang dibutuhkan seorang ibu. 
Ibu tidak dirancang untuk menebang pohon, 
juga tidak dirancang untuk membangun 
bahtera atau membangun gedung. Allah 
tidak merancang wanita untuk mengangkat 
batu, atau menjadi supir bus yang siap meng-
ganti bannya yang kempis. Memang semua 
tugas tersebut bisa juga dilakukan oleh 
wanita. Tetapi dari tujuan penciptaannya, 
Allah telah menyatakan bahwa tugasnya 
ialah menolong Adam. Berarti bisa saja ia 
menolong Adam membangun rumah dan 
lain sebagainya. Namun Allah tidak pernah 
merancang wanita untuk melakukan 
pekerjaan-pekerjaan yang bersifat menarik 
otot atau yang menyerempet bahaya. Tentu 
wanita boleh membantu pria melakukan 
pekerjaan-pekerjaan pria namun wanita 
harus selalu ingat tugas utamanya.
 Manusia itu memberi nama Hawa ke-

pada isterinya, sebab dialah yang men-
jadi ibu semua yang hidup (Kej. 3:20).

 Kongres Kristen Fundamentalis Indonesia 
ke-15 pada tanggal 19 - 21 Agustus 2013, telah 
berlangsung dengan baik. Para pelayan Tuhan 
dari Sumatera hingga Papua telah kembali ke 
pelayanan mereka masing-masing. Mereka 
telah mendapatkan siraman rohani dengan 
thema inti Berdiri Tak Bergeser, Bersinar Tak-
kan Padam. Sampai Tuhan datang kita tidak 
boleh bergeser satu inci pun dari pendirian kita 
di atas kebenaran Alkitab. Kita bukan back to 
the Bible, melainkan standing on the Bible. 
Kalau back to the Bible  tahun lalu dan tahun ini 
juga slogannya tetap mau back to the Bible, 
berarti kita tidak akan pernah sampai pada 
Bible. Tetapi kita sedang berdiri di atas Alkitab. 
 Pada kesempatan yang sama GBIA 
GRAPHE menahbiskan dan mengutus Ev. 
Zerfius Papuas ke Manado, Sulut; Ev. Markus 
Bumbun ke Senakin, Kalbar; Ev. Sokhiaro 
Halawa ke Medan, Sumut; Ev. Terserah Laia ke 
Nias Selatan; Ev. Agus ke Balaisepuak, Kalbar; 
Ev. Asen ke Lampung Timur. Mereka semua 
bertekad memberitakan Injil untuk menyela-
matkan jiwa yang terhilang dan mendirikan 
jemaat yang alkitabiah.
 Block-class tiga doktrin utama (Sote-
riology, Bibliology dan Ecclesiology) di GITS  
akan diadakan lagi pada 20 - 25 Januari 
2014. Pelajaran akan berlangsung dari jam 
08.00 sampai jam 17.00. Peserta akan 
mendapat 9 SKS atau sertifikat yang 
menunjukkan telah mendapat jumlah SKS 
tersebut. Untuk mengikuti pelajaran 
tersebut, jika anda mendaftar pada bulan 
Oktober biayanya hanya Rp.50.000.- per-
orang. Dan kalau mendaftar di bulan 
November akan dikenakan biaya Rp. 
100.000.-, yang daftar bulan Desember Rp. 
200.000.-, yang daftar bulan Januari 2014  
Rp.300.000.- Bagi peserta dari luar 
JABODETABEK sudah termasuk uang 
asrama dan makan. Informasi pendaftaran 
HP 0816 140 2354 & 0897 972 8557.
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Melahirkan, Membesarkan 
dan Mendidik
 Anak-anak dikandung dan dilahirkan 
oleh seorang ibu. Kemudian sang ibu mem-
besarkannya dengan air susu dan segala 
masakannya. Dan yang tidak kalah penting 
ialah sang ibu perlu mendidik anak-anak-
nya. Sekalipun mengandung dan melahir-
kan anak itu sulit, namun waktunya lebih 
singkat jika dibandingkan dengan membe-
sarkan dan mendidiknya. Kesehatan jas-
mani sang ibu akan mempengaruhi 
kesehatan jasmani sang anak, demikian 
juga kepintaran sang ibu juga akan 
mempengaruhi kepintaran anaknya.
 Sang Pencipta sengaja menaruh emosi 
untuk kasih sayang lebih besar pada wanita 
karena untuk membesarkan anak sangat 
diperlukan kasih sayang. Kasih sayang 
seorang ibu kepada anak-anaknya selain 
instinktif juga adalah buah dari emosinya. 
Satu-satunya kasih yang lebih besar dari 
kasih ibu kepada anak hanyalah kasih Allah
 Dapatkah seorang perempuan melupa-

kan bayinya, sehingga ia tidak menya-
yangi anak dari kandungannya? 
Sekalipun dia melupakannya, Aku 
tidak akan melupakan engkau (Yes. 
49:15).

 Karena tingkat emosi dan perasaan 
yang tinggi maka secara positif itu akan 
menghasilkan sikap proteksi tinggi kepada 
bayi atau anaknya. Kelebihan ini juga akan 
memungkinkan seorang wanita sanggup 
mengerti perasaan anak bahkan bayi yang 
belum bisa berbicara. Sesungguhnya ada 
banyak hal dalam diri seorang anak yang 
tak terungkapkan melalui kata-kata, mela-
inkan terekspresikan melalui tingkah laku 
mereka. Seorang pria yang lebih terarah 
pada logika daripada perasaan akan sulit 
menangkap gejolak dalam diri anak yang 
tak terucapkan. Semua ini menjadikan 
seorang wanita lebih tepat dalam mendidik 
anak daripada seorang pria, karena seorang 
wanita jauh lebih dapat memahami gejolak 
jiwa anak-anak. Laki-laki lebih cenderung 
memberikan solusi nalar dan pengajaran-
pengajaran yang bersifat logika dan ilmu 
pengetahuan.
 Seorang ibu sangat tepat sebagai pele-
tak dasar emosi anak-anaknya. Ibulah yang 
menjadi pengarah pertama dalam hidup 
seorang anak untuk sesuatu yang menjadi 
pilihan hidupnya ketika ia dewasa kelak. 
Seorang ibu adalah pemula dalam membu-
ka cakrawala pandangan anak terhadap 
dunia sekelilingnya. Satu-persatu model 
kehidupan diperkenalkan seorang ibu 
kepada anak-anaknya. Ketika seorang ibu 
memberi nilai kepada tiap-tiap kehidupan 
yang pertama diperkenalkan kepada anak-
nya, saat itulah benih model kehidupan 
yang akan dilakoninya di masa yang akan 
datang bisa ditanamkan.
 Konkritnya, seorang anak akan ber-
tumbuh sambil mengenal dokter, perawat, 

pengacara, hakim, polisi, tentara, guru, 
pedagang, penginjil, gembala, pegawai, 
supir, pilot dan lain sebagainya. Tentu 
seorang anak yang masih kecil tidak tahu 
apa yang akan menjadi pilihannya di 
kemudian hari. Semua opsi terpaparkan ke 
hadapannya, dan ia tidak bisa mundur 
untuk tidak menjadi siapa-siapa, ia harus 
memilih salah satunya. Ibu adalah orang 
pertama yang meletakkan nilai tentang seo-
rang pebisnis atau seorang pengkhotbah.

Mempersiapkan Anak-anak 
Melayani Tuhan 
 Sudah sangat banyak cerita klasik ibu-
ibu yang berhasil mempersiapkan anak-
anak mereka untuk melayani Tuhan. Semua 
itu diawali dengan pandangan (visi) yang 
jelas tentang pelayanan dan beban pelayan-
an itu sendiri. Hanya ibu yang mengasihi 
Tuhan dan yang sangat rindu melayani Tu-
han yang dapat mengarahkan anak-anak-
nya untuk melayani Tuhan. 
 Ketika zaman semakin berubah oleh 
film dan televisi, hal yang paling menye-
dihkan ialah perubahan drastis para wanita. 
Karena sifat wanita yang lebih berat ke as-
pek emosi, efek sampingnya ialah gam-
pang jatuh ketika perasaan mereka diko-
barkan. Asal ada pihak yang berani memuji 
seorang wanita dengan gombal dan tidak 
putus asa, maka wanita itu akan jatuh ke 
tangannya. Ketika seorang wanita dipuji, 
gejolak perasaan di dalam dirinya berge-
lora dan itu bisa mematikan seluruh akal 
sehatnya. 
 Seturut dengan perubahan gaya hidup 
wanita-wanita dunia, wanita Kristen ter-
nyata tidak kebal. Makin hari semakin ba-
nyak wanita yang mengejar karier di berba-
gai bidang pekerjaan, otomatis waktu dan 
perhatian untuk mengasuh anak semakin 
berkurang. Hal demikian merembes ke 
gereja juga, sehingga gairah para wanita 
untuk melayani sekolah minggu anak-anak 
semakin berkurang. Mereka semakin tidak 
menjiwai peran sebagai ibu dan pendidik 
awal anak-anak. Banyak wanita lebih me-
ngejar menjadi pemimpin pujian bahkan 
berkhotbah daripada mengajar anak-anak.
 Iblis berhasil menghasut wanita me-
ninggalkan kodrat dan pelayanan utamanya 
untuk mengejar pelayanan yang tidak di-
ijinkan Allah.
 Seharusnyalah perempuan berdiam 

diri dan menerima ajaran dengan pa-
tuh. Aku tidak mengizinkan perempu-
an mengajar dan juga tidak mengizin-
kannya memerintah laki-laki; hendak-
lah ia berdiam diri. (I Tim. 2:11-12).

 Iblis menyusupkan agennya untuk 
menjadi pemimpin gereja dan menafsirkan 
ayat di atas bahwa ayat tersebut adalah 
karena wanita saat itu belum berpendidi-
kan. Kini setelah wanita berpendidikan 
maka ayat tersebut tidak berlaku lagi. 
Padahal, selagi istri harus tunduk kepada 

suami dan suami mengasihi istri sesuai 
Efesus 5:22-25, maka di gereja seharusnya 
tidak boleh terjadi kebalikannya yaitu istri 
mengkhotbahi suaminya dan suami orang 
lain.
 Karena semakin tidak ada ibu yang 
mengasihi Tuhan serta yang terbeban pada 
pelayanan, efeknya adalah semakin 
berkurangnya orang yang mempersembah-
kan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan. 
Karena jika ibu-ibu tidak mengharapkan 
apalagi mendorong anak-anak mereka 
untuk mempersembahkan diri mereka, 
sebaliknya mereka mengharapkan anak-
anak mereka mengejar profesi lain, maka 
gereja pasti akan makin kekurangan 
pelayan Tuhan. Jangankan bertambah jum-
lah gereja, bahkan gereja yang sudah ada 
kini banyak yang kesulitan mendapatkan 
pelayan Tuhan. Gejala ini paling menyolok 
di kalangan gereja-gereja Tionghoa. Teru-
tama di Kalimantan Barat, sejak euforia 
reformasi di mana Vihara dan Klenteng di 
mana-mana dipugar, diperindah dan 
ditambah, orang-orang Tionghoa Kristen 
justru kehilangan semangat untuk Tuhan. 
Jika pembaca menelusuri sepanjang jalan 
dari Pontianak hingga Sambas, pasti dapat 
menyaksikan Vihara dan Klenteng yang 
merah megah, sementara itu gereja dalam 
kondisi “pingsan lemas”. Jika tidak ada 
rasa miris dan sedih di hati Anda ketika 
menyaksikan pemandangan demikian, 
saya dapat pastikan bahwa Anda bukan 
orang yang mengasihi Tuhan, bahkan 
sangat mungkin belum lahir baru.
 Dimanakah ibu-ibu yang seperti ibu-
nya C.H. Spurgeon? Dimanakah ibu-ibu 
yang seperti ibunya Felix Mann, yang 
meneguhkan hati putranya ketika musuh 
kebenaran membawanya untuk ditengge-
lamkan di sungai Limnat?  Ibu-ibu abad 21 
sudah terlalu canggih, dan terlalu sibuk de-
ngan jadwal belanja di mall, jadwal untuk 
pedicure dan pengecatan rambut di salon.
 Pada abad ke-18 terdapat banyak ibu 
yang menghasilkan misionari-misionari, 
dan pengkhotbah-pengkhotbah hebat. 
Bahkan banyak di antara mereka yang telah 
janda, sambil memandang kepada Allah, 
mereka membesarkan anak-anak mereka 
dengan susah payah. Keinginan mereka 
terhadap anak-anak mereka bukan agar 
mereka besar menjadi konglomerat mela-
inkan menjadi pelayan Tuhan yang setia. 
 Para ibu yang menghasilkan misionari 
dan pengkhotbah hebat adalah ibu-ibu yang 
mengasihi Tuhan dan yang giat melayani 
Tuhan. Mereka tahu bahwa pekerjaan 
pelayanan yang terhebat ialah melahirkan 
anak, membesarkan mereka, serta mendi-
dik mereka menjadi pahlawan kebenaran. 
Mereka tahu persis posisi mereka di dalam 
jemaat, bahkan di dalam program Tuhan, 
yaitu sebagai peletak dasar kasih dan 
keinginan awal untuk melayani Tuhan pada 
anak-anak mereka. Mereka sungguh-
sungguh agung.***
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elasan tahun lalu saya mengun-Bjungi Panti Asuhan Yatim-piatu 
yang didirikan oleh ibu Tien 

Soeharto. Di atas sebuah wilayah yang luas 
didirikan rumah-rumah dengan ukuran tiap 
rumah akan dapat menampung sepuluh 
anak dan akan diasuh oleh seorang ibu. 
Seorang ibu akan membesarkan maksi-
mum sepuluh orang anak.
 Syarat bagi yang melamar menjadi ibu 
asuh ialah wanita minimum 35 tahun dan 
tidak bersuami serta berjanji tidak akan ber-
suami. Kepada ibu yang demikian akan di-
percayakan untuk mengasuh bahkan me-
ngadopsi sepuluh anak untuk dibesarkan 
seperti anaknya sendiri.
 Pihak yayasan akan mencukupi selu-
ruh kebutuhan baik sang ibu maupun se-
mua anak yang dipercayakan kepadanya. 
Waktu itu kami diantar mengunjungi salah 
seorang ibu yang sedang mengasuh bebe-
rapa anak, dan beberapa anaknya telah 
dewasa bahkan telah menikah. Mereka me-
nganggapnya betul-betul ibu mereka 
sehingga mereka sering membawa anak-
anak mereka datang berkunjung kepada 
nenek mereka.
 Saya diberitahukan bahwa pelayanan 
tersebut tidak berpihak kepada agama 
apapun. Mereka menyerahkan sepenuhnya 
kepada sang ibu agama yang ia inginkan 
bagi anak-anaknya.
 
Hubungan I Tim.2:11 Dengan Ef.5:22
 Wanita yang berhasil membesarkan 
sepuluh anak untuk melayani Tuhan, 
sebagai pengkhotbah dan pengajar kebe-
naran, tentu lebih indah di mata Tuhan 
daripada seorang wanita yang melanggar 
firman Tuhan dengan menjadi pengkhot-
bah, pengajar bahkan sebagai gembala. 
Padahal Tuhan dalam firmanNya melalui 
Rasul Paulus telah dengan terang-terangan 
mengatakan bahwa wanita tidak boleh 
mengajar dan memerintah laki-laki.
 Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan 

menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak 
mengizinkan perempuan mengajar dan 
juga tidak mengizinkannya memerintah 
laki-laki; hendaklah ia berdiam diri. (1Tim 
2:11-12)

 Ternyata bukan Hawa saja yang 
terangsang oleh sentilan iblis bahwa 
setelah memakan buah terlarang ia akan 
menjadi Allah, wanita akhir zaman juga 
terangsang oleh hasutan emansipasi 
sehingga mereka tidak memperhatikan lagi 
ketetapan firman Tuhan.
 Perintah firman Tuhan bahwa istri 
tunduk kepada suami dan suami mengasihi 
istri (Ef.5:22,25), tidak bisa dijalankan di 
rumah tangga Kristen karena di gereja 
mereka telah melecehkan I Tim. 2:11. 

Theolog Liberal yang menjelaskan bahwa I 
Tim.2:11 adalah ayat yang muncul pada 
saat kondisi wanita belum mengenyam 
pendidikan, bagaikan gayung bersambut 
bagi wanita-wanita yang tidak taat pada 
kebenaran. Mereka tidak pernah menghi-
tung bahwa dengan dilanggarnya perintah 
dalam I Tim. 2:11, maka berarti setelah 
wanita mengenyam pendidikan juga tidak 
perlu lagi tunduk kepada suami.

Hubungan Sebelum dan 
Sesudah Kejatuhan
  Iblis memang luar biasa licik, setelah ia 
berhasil menipu Hawa, ia tak pernah 
berhenti menipu wanita sepanjang zaman. 
Iblis memakai gerakan emansipasi sekuler 
untuk merangsang wanita Kristen. 
 Memang tidak dapat dipungkiri dalam 
budaya banyak bangsa, kaum wanita sangat 
ditindas. Di Afrika ada suku yang kaum 
prianya duduk-duduk menggosip sementa-
ra para wanitanya bercocok tanam dengan 
anak bertenggek di punggung mereka. 
Bahkan di Indonesia pun masih ada banyak 
pria yang memberdayakan istri mereka 
sebagai pencari nafkah. Hal demikian tentu 
bisa dimaklumi jika sang pria dalam 
kondisi tidak bisa bekerja atau dalam 
kondisi darurat dan bersifat sementara.
 Kekristenan yang alkitabiah tidak 
menyetujui tindakan negatif terhadap 
wanita, namun juga tidak terbawa oleh 
gerakan emansipasi sekuler. Kekristenan 
alkitabiah menginginkan hubungan antara 
pria dan wanita kembali pada rancangan 
semula, yaitu pada saat manusia belum 
jatuh ke dalam dosa. 
 Sikap menindas wanita di budaya 
berbagai bangsa sangat mungkin terbawa 
sejak kejatuhan Adam dan Hawa yang 
dimulai oleh Hawa. Tetapi ketika baik 
wanita maupun pria telah terselamatkan 
oleh anugerah Yesus Kristus, maka tidak 
ada alasan bagi pria untuk menyalah-
nyalahkan wanita lagi.

Pelayanan Wanita Yang Agung
 Saya bertanya kepada pengurus 
yayasan, wanita dari umat agama apakah 
yang paling banyak melamar menjadi ibu 
asuh? Jawaban yang saya dapatkan ialah 
wanita yang beragama Katholik. Pengurus 
yayasan bercerita sambil tersenyum bahwa 
mungkin wanita agama lain lebih memilih 
kawin daripada menjadi ibu asuh di sana.
 Ibu asuh yang berbincang dengan kami 
menuturkan bahwa ia sangat bahagia bisa 
menjadi ibu pengganti sejumlah anak yang 
ditinggalkan orang tua mereka. Ia berhasil 
membesarkan mereka dan sebagian mereka 
telah bekerja dan berumah tangga.
 Saya membayangkan betapa indahnya 

jika ada wanita Kristen Fundamentali 
Alkitabiah yang bertekad mempersembah-
kan hidupnya untuk membesarkan anak-
anak bagi Tuhan. Seandainya ada seorang 
wanita bertekad membesarkan sepuluh 
anak asuh untuk menjadi hamba Tuhan, 
maka ia pasti akan dipandang sangat 
berhasil di mata Tuhan.
 Sehebat-hebatnya seorang pria mem-
besarkan anak, tidak mungkin bisa 
sebanding dengan seorang wanita. Naluri 
seorang anak balita jika menangis dan 
dalam keadaan sedih akan selalu mencari 
ibu bukan ayah. Normalnya seorang ayah 
dibutuhkan ketika anak sudah agar besar, 
atau sudah mulai berorientasi keluar 
rumah.
 Masa depan atau arah hidup seorang 
anak akan sangat terpengaruh oleh filosofi 
ibunya. Seorang anak akan mengetahui 
bahkan akan memiliki memori yang 
tersimpan di bawah sadarnya tentang 
harapan-harapan ibunya. Ia akan mengi-
ngat hingga dewasa doa-doa ibunya untuk 
dia dan masa depan hidupnya. Oleh sebab 
itu banyak orang yang merasa terpanggil 
melayani Tuhan adalah anak-anak dari ibu 
yang sangat mengasihi Tuhan. 
 Seorang ibu yang mengasihi Tuhan dan 
yang sangat ingin melayani Tuhan akan 
selalu mengekspresikan keinginannya dan 
harapannya pada anak-anaknya.  Ibu yang 
mengasihi dan taat kepada Tuhan tahu 
bahwa membesarkan sejumlah anak untuk 
melayani Tuhan jauh lebih efisien dan 
indah daripada dirinya sendiri melanggar 
firman Tuhan dengan berkhotbah. 
 Menanamkan filosofi hidup menye-
nangkan hati Tuhan dan melayani Tuhan 
daripada mengejar dunia dengan segala 
keindahan dan kemewahannya pada 
seorang anak adalah awal mula peletakan 
dasar seorang hamba Tuhan sejati. Untuk 
itu hampir dapat dipastikan bahwa 
berkurangnya orang muda yang merindu-
kan kehidupan hamba Tuhan itu karena 
berkurangnya wanita yang mengasihi 
Tuhan dan yang taat kepada firman Tuhan.

Wanita Kristen Duniawi
 Betapa sedihnya hati Tuhan ketika Ia 
melihat kaum wanita yang diharapkanNya 
sebagai peletak fondasi kekristenan untuk 
pelayanan penyelamatan jiwa-jiwa terhi-
lang ternyata terseret mengikuti arus dunia. 
Wanita-wanita Kristen ikut-ikutan mode, 
ikut-ikutan tergiur pada kemewahan dunia 
sehingga lebih mendorong anak-anak 
mereka untuk berbisnis daripada melayani 
Tuhan. Wanita-wanita Kristen menghabis-
kan uang begitu banyak untuk memper-
baiki penampilan mereka. Semakin sulit 
ditemukan ibu yang mengajak anak-

Mempersembahkan Kegadisannya
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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.

 Mahasiswa GITS yang kini sedang 
belajar sampai saat Pedang Roh  ini 
ditulis berjumlah 70 orang.  Dalam 
sejarah GITS selama 17 tahun, tahun ini 
paling banyak mewisuda mahasiswa/i 
GITS yaitu 14 orang sebagai berikut:
1. Hotman Sihombing, D.Min
2. Sokhiaro Halawa, S.Th
3. Darnus Laia, S.Th
4. Marten Ruten Malawa, B.Th
5. Terserah Laia, B.Th
6. Villy Tuuk, B.Th
7. Yanti Kusmiati, B.Th
8. Anina Julia Da Cruz, B.B.S
9. Atinusu Ndruru. B.B.S
10. Simeoni Giawa, B.B.S
11. Alex Meaga, Dip.Th. III
12. Deni Roslan Simarmata, Dip.Th.III
13. Sistriana, Dip.Th.III
14. Agus, Dip.Th. II

Nama-nama mahasiswa Baru di GITS:
1. Irene Nofrita Zega (S2)
2. Meifel Kontra (S2)
3. Dede Wijaya (S2)
4. Haryono Wahyudi (S2)
5. Ridwan Chijaya (S2)
6. Rio Bensamanauli Opusunggu (S1)

Nama-nama mahasiswa baru di RITS:
1. Agus Ngado
2. Apeli Zebua
3. Aroziduhu Laia
4. Asri Oktavia Rimu
5. Beti Lobo
6. Edarman Harefa
7. Esti Susanti Ratu Bunga
8. Feberlis Buulele
9. Fenihati Baene
10. Ikhtiar Jaya Waruwu
11.  Krisman Jaya Harefa
12. Kristian Harefa
13. Leonardo Loko
14. Marhasan Zai
15. Marfiana Tela
16. Mintariang Ndururu
17. Oranio Zai
18. Sadarhati Harefa
19. Sarinahati Laia      

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
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Ephesians
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         6 : 13

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

AM

82
8

RBK

Radio Internet!
www.graphe-ministry.org

Peserta Seminar Soteriologi 
17 Agustus 2013
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1 Janganlah engkau keras terhadap orang yang 
tua, melainkan tegorlah dia sebagai bapa. Tegor-
lah orang-orang muda sebagai saudaramu, 2 
perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan 
perempuan-perempuan muda sebagai adikmu 
dengan penuh kemurnian. 3 Hormatilah janda-
janda yang benar-benar janda. 4 Tetapi jikalau 
seorang janda mempunyai anak atau cucu, hen-
daknya mereka itu pertama-tama belajar 
berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan 
membalas budi orang tua dan nenek mereka, 
karena itulah yang berkenan kepada Allah. 5 Se-
dangkan seorang janda yang benar-benar janda, 
yang ditinggalkan seorang diri, menaruh 
harapannya kepada Allah dan bertekun dalam 
permohonan dan doa siang malam. 6 Tetapi 
seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-
lebihan, ia sudah mati selagi hidup. 7 Peringat-
kanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu 
agar mereka hidup dengan tidak bercela. 8 Teta-
pi jika ada seorang yang tidak memelihara-kan 
sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, 
orang itu murtad dan lebih buruk dari orang 
yang tidak beriman. 9 Yang didaftarkan sebagai 
janda, hanyalah mereka yang tidak kurang dari 
enam puluh tahun, yang hanya satu kali 
bersuami 10 dan yang terbukti telah melakukan 
pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, 
memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-
saudara seiman, menolong orang yang hidup 
dalam kesesakan pendeknya mereka yang telah 
menggunakan segala kesempatan untuk berbuat 
baik. 11 Tolaklah pendaftaran janda-janda yang 
lebih muda. Karena apabila mereka sekali 
digairahkan oleh keberahian yang menceraikan 
mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin 12 
dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang 
semula kepada-Nya, mereka mendatangkan hu-
kuman atas dirinya. 13 Lagipula dengan keluar 
masuk rumah orang, mereka membiasakan diri 
bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-
malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri 
soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang 
tidak pantas. 14 Karena itu aku mau supaya 
janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh 
anak, memimpin rumah tangganya dan jangan 
memberi alasan kepada lawan untuk membu-
ruk-burukkan nama kita. 15 Karena beberapa 
janda telah tersesat mengikut Iblis. 16 Jika 
seorang laki-laki atau perempuan yang percaya 
mempunyai anggota keluarga yang janda, 
hendaklah ia membantu mereka sehingga 
mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. 
Dengan demikian jemaat dapat membantu 
mereka yang benar-benar janda. (1Ti 5:1-16 ).

 Perikop terkutip di atas adalah surat 
Rasul Paulus untuk Timotius yang sedang 
menjadi Gembala di Efesus. Isi surat ini 
adalah nasehat untuk seorang Gembala 
dalam tugas menggembalakan jemaat yang 
tentu ada wanita bahkan ada janda.

Hal-hal Yang Gampang Dimengerti
 Di dalam perikop terkutip di atas ada 
banyak hal yang mudah dimengerti, 
misalnya jemaat harus memperhatikan 

kehidupan seorang janda yang tidak 
memiliki keturunan atau sanak famili. Dan 
janda yang memiliki anak, maka si anak 
harus diajar berbakti kepada orang tuanya.
 Janda yang diperhatikan kehidupannya 
atau ditanggung biayanya oleh jemaat 
adalah yang benar-benar janda sebatang 
kara dan di atas 60 tahun. Janda sebatang 
kara yang masih muda tentu masih bisa 
bekerja untuk menghidupi dirinya. Yang 
masih muda boleh menikah lagi dan 
mengurus rumah tangganya dengan baik 
(ayat 14).
 Semua janda, bahkan semua orang 
Kristen, harus menjaga nama baik, dan ber-
usaha untuk hidup tidak bercela. Yang 
didaftar untuk dibiayai oleh gereja hanya-
lah mereka yang tidak kurang dari enam 
puluh tahun, yang hanya satu kali bersuami 
dan yang terbukti telah melakukan peker-
jaan yang baik, seperti mengasuh anak, 
memberi tumpangan, membasuh kaki 
saudara-saudara seiman, menolong orang 
yang hidup dalam kesesakan, pendeknya 
mereka yang telah menggunakan segala 
kesempatan untuk berbuat baik. 

Hal-hal Yang Sulit Dimengerti
 Tetapi seorang janda yang hidup mewah 

dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi 
hidup.

 Maksud Rasul Paulus ialah seorang ibu 
rumah tangga yang telah diselamatkan dan 
mengasihi Tuhan, ketika ditinggal mati 
orang sang suami, harapan dan perlindung-
annya ialah hanya pada Tuhan. Ia harus 
tahu bahwa suaminya telah bersama Tuhan 
dan menantikannya di sana. Ia harus 
memakai harta yang ditinggalkan oleh 
suaminya untuk membesarkan anak-
anaknya. Dan kalau memang banyak harta 
toh itu tidak sepatutnya untuk diboroskan, 
melainkan bisa dipakai untuk pelayanan.
 Jika seorang janda tidak memiliki sikap 
hidup yang mengasihi Tuhan dan berharap 
serta berlindung kepada Tuhan, maka ia 
adalah seorang janda yang mati rohani, 
walaupun secara jasmani ia hidup.

 Tolaklah pendaftaran janda-janda yang 
lebih muda. Karena apabila mereka sekali 
digairahkan oleh keberahian yang mence-
raikan mereka dari Kristus, mereka itu 
ingin kawin 12 dan dengan memungkiri 
kesetiaan mereka yang semula kepada-
Nya, mereka mendatangkan hu-kuman atas 
dirinya.

 Ayat ini sama sekali tidak berarti 
bahwa semua janda yang kawin lagi akan 
menerima hukuman, karena pada ayat 14 

Rasul Paulus mau agar janda-janda muda 
kawin lagi. Tetapi sebagaimana di ayat 15 
dikatakan bahwa telah ada beberapa janda 
yang kawin dan tersesat. 
 Jika ada janda Kristen di dalam jemaat, 
tentu sulit sekali untuk mendapatkan laki-
laki lajang atau duda yang sama-sama 
jemaat atau Kristen. Kalau memang ada di 
antara jemaat yang kondisinya cocok dan 
baik tentu sangat baik bagi mereka untuk 
membangun keluarga.
 Tetapi janda Kristen karena tidak 
tersedia laki-laki Kristen lahir baru yang 
jatuh cinta padanya sementara ia sangat 
digairahkan oleh keberahian lalu menikah 
dengan orang luar yang tidak diselamatkan, 
maka ia bisa diceraikan dari Kristus. Kare-
na ketika seorang wanita menikah, ia ber-
sumpah di depan publik bahwa ia akan me-
ngikuti atau menaati suaminya. Bayang-
kan ketika seorang janda Kristen yang 
seharusnya tunduk kepada Kristus bersum-
pah untuk tunduk kepada seorang laki-laki 
yang tidak tunduk kepada Kristus. Jadi, ia 
menggeser ketundukannya pada Kristus 
menjadi kepada suami barunya hanya 
karena gairah keberahian.
 Yang Rasul Paulus tekankan pada 
janda yang kawin oleh gairah berahi itu 
ialah “menceraikan mereka dari Kristus” 
yang artinya menikah dengan orang yang 
tidak di dalam Tuhan. Tindakan itu juga 
dilihat sebagai memungkiri kesetiaan 
mereka kepada Kristus. Jelas di sini yang 
dimaksudkan ialah janda Kristen yang 
menikah dengan laki-laki non-Kristen atau 
yang tidak lahir baru. 
 Mengapakah seorang janda Kristen 
mau menikah dengan laki-laki non-Kristen 
kalau bukan karena keberahian? Bukankah 
keselamatan di dalam Tuhan lebih bernilai 
dari seorang laki-laki? Bukankah sangat 
terhormat bagi seorang janda untuk bekerja 
dengan tangannya membesarkan anak-
anaknya sambil memandang kepada Kris-
tus sebagai sumber berkat? 
 Janda yang tidak punya anak untuk di-
besarkan bisa memusatkan sisa hidupnya 
untuk melayani Tuhan. Ia bisa membantu 
pelayanan di panti asuhan dan berbagai 
pelayanan yang cocok baginya. Setelah 
janda demikian tua jemaat harus bertang-
gung jawab memeliharanya. Dan jemaat 
yang benar, yang alkitabiah, yaitu yang 
mematuhi perintah Tuhan untuk memeli-
hara janda-janda Kristen yang melayani 
sejak muda adalah jemaat yang akan dipe-
lihara Tuhan karena Tuhan ingin memakai-
nya untuk memelihara para jandaNya.***

BAGAIMANA SEORANG JANDA 
KRISTEN HARUS BERSIKAP
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anaknya menabung untuk mendukung 
pelayanan. Dan pasti lebih sulit lagi dite-
mukan ibu yang mengajak anak-anaknya 
berdoa untuk pelayanan. Menghadiri 
kebaktian bagi ibu-ibu demikian hanya 
sebuah rituil mingguan yang rutin. Persis 
seperti yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus 
bahwa kelihatannya mereka bergiat di 
dalam Tuhan, padahal itu hanya sebuah 
rutinitas belaka.
 Secara lahiriah mereka menjalankan 

ibadah mereka, tetapi pada hakekatnya 
mereka memungkiri kekuatannya.... (II 
Tim.3:5 ).

 Iblis berhasil menyusup masuk ke 
berbagai denominasi melalui theolog yang 
tidak lahir baru mengajarkan theologi Libe-
ral. Ia memasukkan ragi ke dalam tepung 
tiga sukat dan berusaha mengkhamirkan 
seluruh adonan. Ia pernah menjatuhkan 
manusia melalui Hawa, dan di akhir zaman, 
di saat Injil harus disebarkan ke seluruh 
muka bumi, ia berhasil menghadang laju 
pergerakan Injil melalui wanita modern.
 Tanpa ibu yang mengasihi Tuhan, yang 
bertekad menaati firman Tuhan, yang 
selalu berdoa untuk pekerjaan Tuhan, serta 
yang sangat ingin anak-anaknya kelak 
besar melayani Tuhan, dunia pasti akan 
semakin kekurangan pelayan-pelayan 
Tuhan.

Pertanyaan Untuk Kaum Wanita
 Wahai wanita Kristen, apakah Anda 
sungguh-sungguh telah diselamatkan? 
Apakah Anda sungguh-sungguh sudah 
dilahirbarukan di dalam Kristus? Apakah 
Anda merasa bersyukur atas keselamatan 
jiwamu? Apakah Anda rindu melayani 
Tuhan? Apakah Anda ingin sesuatu yang 
sungguh-sungguh berarti bagi Tuhan?
 Tuhan tidak berkenan wanita berkhot-
bah dan mengajar pria dewasa sebagaima-
na Ia nyatakan dalam I Tim.2:11-12, karena 
tindakan itu akan menjungkirbalikkan tata-
nan yang Tuhan rancang dari awal. Tuhan 
ingin kaum wanita melakukan hal-hal yang 
sangat khusus, yaitu melahirkan anak dan 
membesarkan anak untuk melayani Tuhan. 
Pekerjaan ini adalah pekerjaan khusus yang 
hanya bisa dilaksanakan oleh kaum wanita.

 Di manakah Tuhan masih bisa dapat-
kan wanita yang rindu melayaniNya? Di 
manakah Tuhan akan dapatkan wanita yang 
rela mempersembahkan dirinya untuk 
menjadi alat Tuhan untuk menghasilkan 
pahlawan-pahlawan iman? Masih adakah 
wanita yang penuh sukacita melahirkan 
anak, dan mendoakan anak-anaknya agar 
kelak menjadi pelayan kebenaran?
 Sesudah menyatakan bahwa wanita 
tidak diperkenankan mengajar dan meme-
rintah laki-laki, Rasul Paulus menyatakan 
sesuatu yang sangat sulit untuk difahami.
 11 Seharusnyalah perempuan berdiam diri 

dan menerima ajaran dengan patuh. 12 Aku 
tidak mengizinkan perempuan mengajar 
dan juga tidak mengizinkannya memerin-
tah laki-laki; hendaklah ia berdiam diri. 13 
Karena Adam yang pertama dijadikan, ke-
mudian barulah Hawa. 14 Lagipula bukan 
Adam yang tergoda, melainkan perempuan 
itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam do-
sa. 15 Tetapi perempuan akan diselamatkan 
karena melahirkan anak, asal ia bertekun 
dalam iman dan kasih dan pengudusan de-
ngan segala kesederhanaan. (1Ti 2:11-15)

 Mengapakah wanita diselamatkan me-
lalui melahirkan anak? Sejak Allah men-
janjikan Juruselamat yang akan dilahirkan 
oleh wanita, maka wanita yang berharap 
kepada Allah (Godly woman) harus baha-
gia melahirkan anak, bahkan berharap bisa 
menghadirkan Juruselamat. Ketika mela-
hirkan Kain, Hawa menyangka ia telah 
melahirkan Juruselamat yang adalah 
Jehovah sendiri.
 Kemudian manusia itu bersetubuh dengan 

Hawa, isterinya, dan mengandunglah 
perempuan itu, lalu melahirkan Kain; maka 
kata perempuan itu: "Aku telah mendapat 
seorang anak laki-laki dengan pertolong-
an TUHAN." (Kej. 4:1)

 Perhatikan, kata-kata yang saya cetak 
tebal “dengan pertolongan”. Kata-kata itu 
tidak ada di dalam bahasa aslinya. Hawa 
menyangka ia melahirkan TUHAN (Jeho-
vah). Setelah posisi wanita berbahagia 
ditempati oleh Maria, maka selanjutnya 
Godly woman harus bahagia melahirkan 
anak bahkan bahagia membesarkan mereka 
untuk kemuliaan Tuhan.
 Perempuan juga tentu harus beriman 

kepada Sang Juruselamat. Maria sekalipun 
telah melahirkan Yesus Kristus, ia 
bukanlah bunda Allah. Ini sebutan 
penghujatan. Untuk masuk Sorga Maria 
tetap harus beriman kepada anak yang 
dilahirkannya yang akan mati menanggung 
dosa seisi dunia. Tentu juga bukan beriman 
sekali-sekali melainkan bertekun di dalam 
iman dan kasih. Sebagai Godly woman, 
siapapun wanita itu haruslah ia hidup 
dalam kekudusan, atau hidup sepadanan 
dengan Injil keselamatan, yaitu hidup 
dalam kesederhanaan.
 Sebagaimana kita baca bahwa Hawa 
telah gagal, ia tergoda oleh hasutan iblis 
untuk mengejar kehebatan menjadi sama 
dengan Allah. Dan ia juga gagal mendidik 
Kain yang akhirnya menjadi pembunuh 
adiknya. Kini, Anda wanita akhir zaman. 
Iblis mengejar Anda, bukan menawarkan 
untuk memakan buah agar menjadi Allah, 
melainkan menghasut kaum wanita untuk 
mengejar dunia membangkangi Allah.
 Dan anak yang bagaimanakah yang di-
lahirkan Anda? Anak yang menyampaikan 
berita kehidupan bagi manusia atau yang 
memberi contoh dan gairah bagi manusia 
untuk mengejar dunia? Ketika kita berdiri 
di hadapan Yesus Kristus nanti, Tuhan tidak 
akan bertanya kepada wanita, mengapa 
engkau tidak berkhotbah karena itu tidak 
boleh, atau mengapa engkau tidak 
mengajar karena itu juga tidak boleh. 
Pertanyaan yang pasti bagi kaum wanita 
ialah, sudahkah engkau melaksanakan 
tugas kewanitaanmu? Adakah di antara 
anak-anakmu yang melayani Tuhan? 
Adakah engkau mengarahkan anak-
anakmu hidup memuliakan Tuhan dan 
melayani Tuhan? Apakah semua anak-
anakmu hidup di dalam kebenaran? 
 Pelayanan wanita yang terindah ialah 
sebagaimana yang dilakukan oleh putri 
Yefta. Tentu ia tidak dibakar karena Tuhan 
tidak pernah menyetujui persembahan ba-
karan manusia. Ia hanya mempersembah-
kan kegadisannya kepada Tuhan. Ia tidak 
pernah mengenal laki-laki seumur hidup-
nya bukan karena tidak ada yang jatuh cinta 
padanya atau karena patah hati. Ia tidak 
menikah demi melayani Tuhan. (Hak. 
11:39-40)***

Sambungan dari hal.3

View diambil secara Panorama kompleks RITS

Gedung yang terlihat: Asrama Putra, dapur dan ruang makan; gedung yang atapnya Hijau Muda 
adalah gereja; dan gedung tiga lantai adalah untuk administrasi RITS dan SMP RBC. Panti Asuhan 
dan Asrama Putri terletak kira-kira 100 m dari posisi ini.
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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      
                 
12 Sabtu      Oktober - Seminar di Bitung
14-15  Oktober - Seminar di Manado    Senin-Selasa  

5  Selasa      November - Seminar Doktrin Gereja oleh Dr. Suhento Liauw    
5  Selasa      November - Seminar di Pontianak Oleh Dr. Steven Liauw
6-8 Rabu-Jumat     November - Block Class Exegesis Injil Yohanes Oleh Dr. Steven Liauw di RITS 

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

Kongres Fundamentalis 15
Wisuda GITS 17
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Kitab Hakim-hakim 4 &5

 Di dalam kitab Hakim-hakim pasal 4 & 
5 terdapat cerita tentang Debora dan Barak. 
Kita tidak mengutipnya karena akan 
memakan kolom ini terlalu banyak. Ia 
diangkat oleh Allah Jehovah sebagai 
nabiah bahkan sebagai hakim.

Zaman Laki-laki Tidak Tampil 
Sebagai Laki-laki Sejati
 Debora hidup di zaman bangsa Yahudi 
dijajah bangsa Kanaan, dengan raja Sisera, 
selama 20 tahun. Penjajahan yang sede-
mikian rupa hingga tidak memperboleh-
kan bangsa Yahudi memiliki perisai dan 
tombak. Hati setiap laki-laki berubah 
menjadi banci, penakut, bahkan banyak di 
antara mereka pasti bersembunyi agar tidak 
dicurigai dan menjadi sasaran.
 Pada tahun antara 1966 hingga 1970, 
orang-orang Tionghoa di Kalimantan Ba-
rat, terutama di Kabupaten Sintang, teruta-
ma kaum laki-lakinya mengalami kondisi 
yang mungkin sama dengan yang dialami 
orang Yahudi di zaman Debora. Karena 
operasi militer yang dilancarkan Soeharto 
dengan partai Golkarnya terhadap para 
komunis yang melarikan diri ke hutan 
Kalimantan, menyebabkan penderitaan 
yang luar biasa bagi orang Tionghoa 
Kalimantan Barat. 
 Daripada dituduh komunis secara 
membabi buta, kaum pria mundur ke dapur 
bahkan kamar, sehingga untuk menyam-
bung hidup terpaksa kaum wanita yang 
tampil ke depan. Semangat dan jiwa kelaki-
lakian hilang, bahkan banyak yang lebih 
mampu dan pintar pindah melarikan diri ke 
Jakarta. Dengan puluhan ribu anggota 
militer memenuhi kota Sintang hingga 
melampaui penduduknya, sudah pasti bisa 
diduga banyak yang bertindak sewenang-
wenang. Efek psikologis yang diderita laki-
laki zaman itu bahkan sampai tua. Mereka 
begitu takut berurusan dengan pemerintah 
apalagi dengan tentara dan polisi. 
 Orang-orang yang pernah mengalami 
penindasan operasi militer akan dapat me-
mahami kondisi laki-laki di zaman Debora. 
Tuhan tidak dapatkan seorang pun laki-laki 
pemberani di Israel, melainkan mendapat-
kan seorang wanita yang lebih berani dari 
laki-laki yaitu Debora.

Dalam Kondisi Apakah 
Wanita Boleh Berkhotbah?
 Saya berpesan kepada mahasiswi 
GITS, bahwa jika mereka pulang kampung, 
dan sanak-famili bikin acara, lalu meminta 
mereka memimpin berdoa, berkhotbah dan 
lain sebagainya, maka mereka harus 
menjelaskan bahwa mereka sesungguhnya 

tidak boleh melakukan itu sesuai I 
Tim.2:11-12. Tetapi jika di antara mereka 
tidak ada seorang laki-laki pun yang bisa, 
dan mereka memintanya, maka lakukanlah. 
Sebab dengan seorang wanita menjadi 
pemimpin di tengah-tengah laki-laki, 
sesungguhnya itu adalah keadaan kehinaan 
bagi semua laki-laki di situ. Berarti semua 
laki-laki yang ada di situ adalah laki-laki 
pengecut yang hina.
 Jika mereka telah menjelaskan bahwa 
sesungguhnya bukan kehendak Tuhan bagi 
mereka untuk memimpin laki-laki, maka 
kesalahan tidak Tuhan timpakan kepada 
mereka melainkan kepada kaum pria yang 
pengecut dan tak berguna di situ. Jadi 
kesalahan wanita menjadi pemimpin dan 
pengajar laki-laki itu tentu bukan seperti 
mencuri atau membunuh, melainkan 
merusak tatanan yang Tuhan inginkan dan 
sebuah kehinaan bagi laki-laki yang 
dipimpin dan diajar di mata Tuhan.

Bagaimana Sepatutnya 
Peran Wanita Di Dalam Jemaat
 Hubungan antara gereja dan negara 
terpisah jelas, sehingga tidak ada keharusan 
aparat negara seorang laki-laki, atau seo-
rang manager dan direktur harus seorang 
laki-laki. Sedangkan hubungan antara 
rumah tangga dan gereja sangat terikat erat. 
Oleh sebab itu sebagaimana Tuhan tetap-
kan dalam Efesus 5:22,25 bahwa istri 
tunduk kepada suami dan suami mengasihi 
istri, maka searah dengan itu ditetapkan 
juga dalam I Tim.2:11-12 bahwa perem-
puan tidak mengajar dan memimpin laki-
laki dewasa. Terhadap seorang laki-laki 
belum dewasa tentu seorang wanita boleh 
memimpin dan mengajarnya sebagai anak 
atau adik.
 Selaras dengan kebenaran di atas maka 
jabatan jemaat yang bersifat otoritatif, yaitu 
yang memiliki wewenang mengajar, 
menegur, dan menertibkan, tidak boleh 
dijabat oleh wanita karena itu akan sangat 
saling bertentangan. Jabatan itu antara lain; 
Rasul, Gembala dan Guru. Oleh sebab itu 
kita lihat di Alkitab Tuhan tidak pernah 
mengangkat wanita untuk menjadi Rasul 
karena Rasul berwenang mengajar, mene-
gur bahkan menertibkan. Demikian juga 
dengan jabatan Gembala karena tidak 
mungkin seluruh jemaat adalah wanita saja. 
Dan tentu wanita boleh mengajar dan 
memimpin di komisi wanita dan anak-
anak. Dan wanita juga boleh menjadi guru 
namun hanya di bagian khusus wanita. 
 Jabatan Nabi dan Penginjil sesungguh-
nya bukanlah jabatan yang bersifat otori-
tatif, melainkan jabatan yang sifatnya 
seperti jurubicara. Seorang jurubicara 
bukanlah yang menentukan isi bicaranya, 

dan juga tidak mengajar atau memimpin 
siapapun. Ia menyampaikan apa yang 
diperintahkan untuk disampaikan oleh 
otoritas yang memerintahkannya. Dan 
jabatan Diaken sesungguhnya adalah juga 
jabatan yang sifatnya tidak memerintah 
melainkan melayani karena arti kata 
diakonos itu adalah pelayan, bukan majelis. 
Sedangkan jabatan Penilik dan Penatua, 
sesuai dengan Alkitab itu adalah sama 
dengan Gembala (Kis.20:17,28, Tit.1:5,7). 
Kepada orang yang sama dalam ayat-ayat 
tersebut dipakaikan ketiga sebutan, yaitu 
Penatua, Penilik dan Gembala.

Tidak Boleh Double Tunduk
 Karena kepada wanita yang menikah 
firman Tuhan memerintahkan mereka 
untuk tunduk kepada suami, maka wanita 
yang ingin menduduki jabatan jemaat serta 
ingin ditahbiskan, ia harus berjanji untuk 
tidak menikah. Artinya, sekalipun mereka 
menjabat jabatan yang tidak bersifat 
otoritatif seperti Penginjil, Guru khusus 
wanita, dan Diaken khusus wanita, dan 
menghendaki pentahbisan, maka mereka 
tidak boleh bersuami. Karena ketika 
mereka ditahbiskan ke dalam jabatan 
jemaat, misalnya Penginjil, Guru khusus 
wanita dan Diaken khusus wanita, itu sama 
dengan mereka menerima sebuah perintah 
untuk tunduk kepada segala konsekuensi 
jabatan tersebut. Dan jika kemudian mere-
ka menikah, dalam peneguhan pernikahan 
mereka akan bersumpah lagi untuk tunduk 
kepada suami mereka. Hal itu akan menye-
babkan terjadi sumpah untuk tunduk kepa-
da dua institusi yaitu suami dan jabatan.
 Itulah sebabnya, putri Yefta ketika 
mempersembahkan diri kepada Allah 
Jehovah, ia meminta ijin untuk menangisi 
kegadisannya, dan seterusnya ia tidak 
mengenal laki-laki.
 Lalu, bagaimana dengan Debora? 
Jabatan Nabi memang bukan jabatan yang 
bersifat otoritatif. Lalu, bukankah Debora 
memiliki suami yang bernama Lapidot? 
Pertama, kita tidak tahu apakah pada saat 
Debora diangkat menjadi nabi suaminya 
masih hidup atau sudah mati. Kedua, 
mungkin Tuhan mencari laki-laki yang 
beriman, namun tidak mendapatkannya 
karena kondisi laki-laki yang sangat parah 
saat itu. Bahkan ketika Debora meminta 
Barak untuk maju berperang, Barak tak 
punya nyali sehingga meminta Debora 
menemaninya. 
 Kondisi Debora yang memimpin tentu 
bukan kondisi ideal yang Tuhan inginkan, 
tetapi itu kondisi khusus dimana laki-laki 
sudah kehilangan nyali dan sangat terhina 
oleh lamanya penjajahan bangsa Kana-
an.***

DEBORA SEORANG NABIAH



Seminar Saksi Jehovah
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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)

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

NAMA

Dr. Steven

Gbl. Andrew

Gbl. Kurnia K.

Gbl. Hansen H

Gbl. Alki T.

Ev. Arifan T. Kusuma

Ev. Deni Simarmata

Ev. Rian Basuki

Ev. Teguh Sujarwo

Ev. Normal Hati Lase

Ev. Hermanto

Gbl. Joko H. R.

Gbl. Firman L.

Ev. Asen

Ev. Sokhiaro Halawa

Gbl. Are E.L

Ev. Deniasa Zebua 

Ev. Sadarhati Nduru

Ev. Terserah Laia

Gbl. John Sung

Gbl. Silwanus T.

Gbl. Irwanto

Ev. Aji Sastro 

Ev. Mulyono

Ev. Suandi R.

Ev. Suwandi

Ev. Mitorya 

Ev. Andarsono

Ev. Simson

Ev. Anyut

Ev. Agus

Ev. Markus Bumbun

Ev. Supriadi

Ev. Johnny T.

Ev. Zerfius Papuas

Ev. Dance Suat

Ev. Barnabas

Gbl. Tumbur

Ev. Timotius

LOKASI

Sunter

Sunter

Bekasi Timur

Cengkareng-Jakarta barat

Depok

Serpong-Tangerang

Harapan Indah - Bekasi

Semarang

Yogyakarta - Jawa Tengah

Surabaya

Pekan baru-Riau

Candipuro-Lampung Selatan

Tj. Karang-Bandar Lampung

Jaya Guna-Lampung Timur

Medan - Sumut

Pematang Siantar-Sumut

Gunung Sitoli-Nias

Teluk Dalam-Nias

Nias Selatan

Pontianak-Kalbar

Sintang-Kalbar

Singkawang Timur-Kalbar

Singkawang Barat-Kalbar

Singkawang-Kalbar

Sungai Ayak SP 10-Kalbar

RITS, Ambawang-Kalbar

RITS, Ambawang-Kalbar

Bengkayang-Kalbar

Nanga Mau-Kalbar

Ketungau Hulu-Kalbar

Balai Sepuak - Kalbar

Senakin - Kalbar

Balikpapan-Kaltim

,Bitung, Sulut

Manado, Sulut

Kupang

Kupang

Jayapura-Papua

Jayapura-Papua

NOMOR HP

0878-8424-9630

089-7867-8166

0852-1568-1395

0812-1393-8445

0812-8217-7873

0818-0882-8502

0812-1828-5033

0813-8463-3040

0813-9805-6419

0852-1099-0280

0813-8539-2281

0812-8813-1681

0813-8651-5583

0813-5242-0801

0852-1495-8442

0852-7562-6160

0813-8754-0728

0813-1881-8032

0852-1495-8444

0856-5000-777

0813-3947-1549

0813-4526-5994

0852-5230-0383

0852-1553-9480

0813-4578-4698

0813-8373-7386

0852-8428-5014

0852-5255-9250

0813-8615-2656

0853-9386-4113

0856-9226-5564

0821-4859-9435

0813-4641-4162

0852-4516-3668

0852-9855-2051

0821-2419-8797

0812-8843-7150

0813-1122-2767

0813-4454-6041

Kebaktian Pembukaan RITS

Gedung yang dapat menampung 350 orang
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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.-
5. Nubuatan dll Masih Adakah?
 Tebal: 194 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.

Dr. Liauw berkunjung ke rumah Ev. Anyut 
di Ketungau Hulu - Kalbar

Mahasiswa sedang merombak ulang 
rumah wallet menjadi ruang kelas RITS
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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

Acara Tutup Tahun 2012

String Quartet GBIA GRAPHE

Drama oleh Remaja GRAPHE

Drama oleh Remaja GRAPHE

Drama oleh Remaja GRAPHE

18 Hai isteri-isteri, tunduklah kepada 
suamimu, sebagaimana seharusnya di 

dalam Tuhan. 19 Hai suami-suami, 
kasihilah isterimu dan janganlah berlaku 
kasar terhadap dia. 20 Hai anak-anak, 
taatilah orang tuamu dalam segala hal, 

karena itulah yang indah di dalam Tuhan.
 21 Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati 
anakmu, supaya jangan tawar hatinya. 

(Kol 3:18-21 ITB)

 Tuhan sesungguhnya sangat mengasihi 
wanita, karena Tuhan memerintahkan ke-
pada semua suami untuk mengasihi istri-
nya. Dan Tuhan menghendaki semua istri 
tunduk kepada suaminya. Tuhan tahu, dan 
kita juga tahu bahwa kadang ada kondisi 
abnormal dimana ada laki-laki atau suami 
yang tidak bisa dan tidak mampu memim-
pin. Untuk pasangan suami-istri yang da-
lam kondisi demikian tentu istri harus me-
mimpin, sebab kalau tidak, masakan orang 
ketiga yang memimpin keluarga itu. Tentu 
Tuhan tidak menyalahkan baik si istri mau-
pun suami yang tidak mampu memimpin 
karena mungkin ada banyak faktor yang 
menyebabkan kondisi tersebut.
 Tetapi kita tahu bahwa kondisi normal 
ialah suami memimpin keluarga dengan 
istri sebagai wakilnya. Dalam kondisi nor-
mal, dimana ia mampu memimpin keluar-
ga, maka Tuhan menghendaki sang suami 
yang memimpin karena Tuhan tahu bahwa 
itu akan membawa kebaikan bagi keluarga 
itu. Suami yang mampu akan menjadi 

seorang ayah yang mampu dan te-gas. 
Anak-anak bertumbuh besar memerlu-kan 
seorang ayah yang penuh kasih dan tegas. 
Sang ibu harus membantu suaminya 
menjadi ayah yang baik. Kondisi ini akan 
membawa kebaikan bagi keluarga mereka.
 Sang ayah harus mengasihi istrinya dan 
selalu memperlihatkan kepada anak-anak 
bahwa ia mengasihi ibu mereka. Anak-anak 
akan tahu bahwa ayah mereka itu menga-
sihi ibu mereka atau sebaliknya mengeks-
ploitasi ketundukan ibu mereka.
 Tuhan menghendaki ayah alkitabiah 
selalu mengajar anak-anaknya mengasihi 
ibu mereka dan ia memberi contoh bagai-
mana ia mengasihi ibu mereka. Mereka 
perlu membantu ibu mereka membereskan 
rumah, dan lain sebagainya.
 Tuhan juga menghendaki ibu alkitabi-
ah selalu mengajar anak-anaknya tunduk 
dan menghormati ayah mereka. Dan ia 
memberi teladan bagi anak-anaknya ten-
tang tunduk kepada ayah mereka misalnya 
pergi makan siang dimana? Sang ibu perlu 
berkata bahwa biar ayah yang memutus-
kan. Dan ibu selalu mengingatkan anak-
anaknya bahwa ayah berpesan mereka 
tidak boleh pulang lewat dari jam 22.00 
malam. Bukan ibu yang berpesan tetapi 
ayah yang berpesan untuk membuat anak-
anak menghormati ayah mereka.
 Tentu setelah mereka menghormati 
ayah mereka maka hasilnya semua anak-
anak akan menghormati orang tua mereka.

 Hormatilah ayahmu dan ibumu ini adalah 
suatu perintah yang penting, seperti yang 
nyata dari janji ini: supaya kamu berbaha-
gia dan panjang umurmu di bumi. (Ef.6:2-
3)

 
 Panjang umur itu ternyata bukan mela-
lui banyak olah raga, melainkan melalui 
menghormati orang tua. Banyak orang 
zaman modern memperhatikan olah raga 
dan mereka membeli apartemen yang ada 
kelengkapan olah raganya, sementara itu 
mereka menaruh orang tua mereka di panti 
jompo.
 Gereja-gereja mengangkat wanita 
menjadi Gembala, memimpin acara kebak-
tian dan lain sebagainya untuk mengacau-
kan tatanan yang Tuhan rancang. Hasilnya 
tentu kekacauan keluarga dan kekacauan 
hubungan antara laki-laki dan wanita. 
Kelihatannya semua kejadian itu adalah 
penggenapan nubuatan Rasul Paulus.

 Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir 
akan datang masa yang sukar...mereka akan 
menjadi pemfitnah, mereka akan berontak 
terhadap orang tua dan tidak tahu berterima 
kasih, tidak mempedulikan agama, tidak 
tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka 
menjelekkan orang, tidak dapat mengekang 
diri, garang, tidak suka yang baik, suka 
mengkhianat, tidak berpikir panjang, 
berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu 
dari pada menuruti Allah.  (2Ti 3:1-5 ITB)

Tips Untuk Suami Istri Alkitabiah

Banjir di Jakarta tgl 17 Januari 2013

Banjir di Jakarta tgl 17 Januari 2013

HUT pertama GBIA Immanuel
Harapan Indah - Bekasi

Dr. Liauw bersama jemaat
di Sungai Ayak SP 10

Dr. Liauw bersama jemaat di Kupang
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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
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Panti Asuhan

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

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, -lah melalui Website GRAPHEdownload

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 76
1. Pada tahun ini GITS akan mengadakan Kongres 

Fundamentalis yang ke berapa? ke-15
2. Di ayat mana berkata orang yang lahir baru akan 

dimeteraikan oleh Roh Kudus? Efesus 1:13
3. Siapa nama hakim yang berasal dari Gilead? Yefta
4. Hari raya apakah yang dirayakan orang Yahudi karena 

diselamatkan dari Haman? Hari Raya Purim
5. Siapa nama istri nabi Hosea? Gomer binti Diblaim

Pertanyaan Kuis Pedang Roh Edisi 77
1. Di ayat mana terdapat resep panjang umur di Alkitab?
2. Sebutkan tiga syarat utama janda yang boleh dipelihara 

oleh jemaat?
3. Putri siapakah yang mempersembahkan hidupnya 

(tidak menikah) untuk melayani Tuhan?
4. Siapa nama wanita yang pernah memimpin perang 

melawan Raja Sisera, orang Kanaan?
5. Di ayat mana yang memerintahkan istri tunduk suami 

dan suami mengasihi istri?

Pemenang Kuis Pedang Roh Edisi 76
1. Dethson Wenda, Kamkey - Abepura, Jayapura
2. Sabarita br Ginting, Jl. Letnan Arsad gg. Delman No. 

60 Rt. 004 Rw. 024 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan
3. Jeanne M. Kia, SMKN 2 Kupang
 Jl. Ayani 48 KUPANG

AM 828
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