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 Banyak orang di dunia ini yang 
menempatkan Alkitab pada posisi yang 
kontra dengan ilmu pengetahuan. 
Mereka melihat Alkitab sebagai buku 
kuno penuh mitos yang mengandung 
banyak kontradiksi dengan sains 
modern. Jika masalah ini terbatas hanya 
kepada orang-orang dunia yang tidak 
percaya Tuhan, maka ini tidaklah terlalu 
mengherankan. Tetapi, yang paling 
menyedihkan adalah banyaknya orang 
yang mengaku dan memakai nama 
“Kristen,” tetapi terpengaruh oleh 
paham seperti itu. Banyak orang 
“Kristen” demikian yang berkompromi 
dengan berkata bahwa “dalam hal 
rohani, Alkitab 
pas t i  benar,  
tetapi dalam hal 
ilmu pengeta-
huan, Alkitab 
banyak salah.” 
Dengan kata 
la in ,  A lk i tab  
akurat untuk 
member i tahu 
jalan ke Sorga, 
tetapi tidak bisa 
memberitahu tentang hal-hal material di 
alam sekeliling kita.

 Tetapi, posisi kompromi seperti 
itu tidak bisa dipertahankan secara 
konsisten. Sebenarnya hanya adalah 
dua pilihan: Alkitab adalah Firman dari 
Allah pencipta langit dan bumi, atau 
Alkitab bukan Firman Tuhan. Jika 
Alkitab bukan Firman Tuhan, maka ia 
hanyalah buku biasa, karangan 
manusia,  dan juga t idak b isa 
memberitahu jalan ke Sorga atau 
keselamatan bagi manusia. Tetapi, jika 
Alkitab benar adalah Firman Tuhan 
Pencipta, yang Ia turunkan melalui 
pengilhaman atas manusia-manusia 
tertentu, maka kita seharusnya dapat 
mengharapkan bahwa Allah yang 
menciptakan langit dan bumi tahu 

tentang hukum-hukum alam yang telah 
Ia sendiri tetapkan itu. 

 Memang, kita sebagai orang 
percaya mengakui bahwa Alkitab tidak 
pernah ditulis dengan maksud untuk 
menjadi buku tentang fisika, buku 
biologi, ataupun buku astronomi. 
Pendek kata, Alkitab bukanlah buku 
sains. Tema utama Alkitab adalah 
masalah rohani, keselamatan manusia, 
dan hubungan manusia dengan Tuhan. 
Namun demikian, setiap kali Alkitab 
menyinggung masalah sains, pastilah 
benar, karena yang menulisnya secara 
ultimat adalah Tuhan sendiri. Firman 
Tuhan adalah kebenaran (Yohanes 

1 7 : 1 7 ) ,  d a n  
kebenaran tidak 
b isa  se tengah-
setengah, misalnya 
benar mengenai A, 
t e t a p i  s a l a h  
mengenai B. Yang 
seperti itu bukan 
kebenaran. Posisi 
i n i  j u g a  y a n g  
d i a j a r k a n  o l e h  
Ye s u s  s e n d i r i .  

“Kamu tidak percaya, waktu Aku 
berkata-kata dengan kamu tentang hal-
hal duniawi, bagaimana kamu akan 
percaya, kalau Aku berkata-kata 
dengan kamu tentang hal-hal sorgawi?” 
(Yoh. 3:12) Dengan kata lain, jika Alkitab 
sa l ah  mengena i  ha l  dun iaw i ,  
bagaimanakah keyakinan kita tentang 
apa yang Alkitab ajarkan tentang 
Sorga?

 Puji syukur kepada Tuhan, 
ternyata Alkitab memang tepat dalam 
hal sains. Berbagai kontradiksi yang 
katanya terjadi antara sains dan Alkitab 
berpulang kepada dua faktor utama. 
Faktor pertama, kontradiksi muncul 
kalau Alkitab ditafsirkan secara salah. 
Sebagai contoh, bisa saja ada orang 
yang menafsirkan bahwa Alkitab 
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ALKITAB ADALAH DASAR 
SEMUA PENGETAHUAN

Oleh Dr. dr. Steven E. Liauw, DRE., Th.D. 

 Puji syukur kepada Tuhan yang 
telah memimpin kita melakukan semua 
kegiatan pelayanan di tahun 2013. Total 
Dr. Suhento Liauw melakukan sebelas 
kali seminar, Dr. Steven Liauw dua kali, 
dan dr. Andrew Liauw,M.Th., satu kali di 
tahun 2013. Tentu belum terhitung block 
class yang dilaksanakan baik di GITS 
Jakarta, maupun di RITS Kalbar.
 Di halaman 7 Pedang Roh edisi ini 
telah dijadwalkan acara sepanjang 
tahun 2014 yang bisa diikuti oleh 
pembaca. Seminar di berbagai daerah 
belum bisa dicantumkan karena belum 
mendapatkan konfirmasi yang definit. 
Pembaca dipersilakan memperhatikan 
acara seminar dan block class baik yang 
di GITS Jakarta maupun di RITS Kalbar.
 Khusus Kongres Kristen Fundamen-
talis yang biasanya dilaksanakan pada 
bulan Agustus, untuk tahun 2014, dan 
mungkin seterusnya akan dilaksa-
nakan pada bulan September.
 Dr. Suhento Liauw berhasil mener-
bitkan beberapa judul buku lagi yang 
akan membuka cakrawala berpikir 
orang-orang Kristen apalagi pelayanan 
Tuhan, antara lain; Nubuatan, bahasa 
Lidah, Karunia Mujizat, Masih Adakah?, 
Unta Melewati Lubang Jarum, Menja-
wab Ahmed Deedat, dan Kesalahan 
Kain, Bileam dan Korah. Dapatkan, dan 
bacalah buku-buku tersebut karena 
sangat penting untuk pertumbuhan 
iman Anda.
 Selain di Website Graphe, di blog Dr. 
Liauw ada banyak bacaan yang bagus: 
(drsuhentoliauw.graphe-ministery.org.)
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mengajarkan bumi itu datar, karena 
ada ayat yang mengacu kepada 
“keempat penjuru bumi” (contoh: Yes. 
11:12, Wah. 20:8, dll). Tetapi penafsiran 
ini salah, karena Alkitab justru 
mengajarkan bumi itu bulat (nanti akan 
dibahas), dan istilah “keempat penjuru 
bumi” tetap bisa dipakai pada bumi 
yang bulat, sebagaimana masih 
dipakai hari ini oleh para pembuat peta 
untuk mengacu kepada keempat 
kuadran dari atlas atau peta.

 Faktor yang kedua, kontradiksi 
dapat muncul kalau sains yang dipakai 
sebagai perbandingan adalah sains 
yang palsu. Di zaman modern ini, sains 
sedemikian ditinggikan oleh manusia, 
sehingga kebanyakan orang lupa 
bahwa sains seringkali salah, dan 
senantiasa berubah. Apa yang benar 
hari ini, besok bisa terbukti tidak ilmiah. 
Apa yang salah hari ini, bisa jadi 
ditemukan benar. Ini adalah inti dari 
sains, selalu mencari. Ada banyak 
sains yang belakangan terbukti salah. 
Tentu Alkitab tidak akan bertentangan 
dengan kebenaran alam ciptaan yang 
sejati, tetapi bisa jadi bertentangan 
dengan “sains” yang palsu. “Apa yang 
disebut pengetahuan” (1 Timotius 6:20, 
“science falsely so-called” dalam KJV) 
ini ternyata bukanlah benar-benar 
pengetahuan. Sebagai contoh adalah 
teori evolusi, yang diterima umum hari 
ini, tetapi sebenarnya tidak memiliki 
landasan sains yang kokoh sama 
sekali, oleh karena itu bertentangan 
dengan Alkitab.

 Sebaliknya, Alkitab justru 
s a n g a t  c o c o k  d e n g a n  i l m u  
pengetahuan yang sejati. Ada banyak 
contoh dalam Alkitab mengenai ayat-

ayat atau perikop-perikop yang 
berbicara tentang sains yang jauh lebih 
maju dari zaman penulisannya. Juga 
ada banyak konsep sains modern yang 
sudah sejak dulu tercermin dalam 
Firman Tuhan. Berikut adalah 
sekelumit contoh. 

 Dalam bidang Kosmologi dan 
Energi, prinsip-prinsip yang mendasari 
sains sangat sejalan dengan Alkitab, 
bahkan terkadang d inyatakan 
langsung dalam Kitab Suci. Salah satu 
fondas i  sa ins  ada lah  Hukum 
Termodinamika, baik Termodinamika I 
maupun II. Hukum termodinamika I 
mengatakan bahwa energi tidak bisa 
diciptakan ataupun dihancurkan. 
Energi dapat berubah-ubah bentuk, 
dari energi listrik menjadi energi 
elektromagnetik (misal lampu), atau 
energi kimia menjadi energi gerak 
(mobil), dan banyak lainnya lagi. 
Hukum ini disebut juga hukum 
kekekalan energi. Hal ini cocok dengan 
pengajaran Alkitab bahwa penciptaan 
sudah selesai sejak hari keenam 
(Kejadian 2:2). Pada hari ketujuh Allah 
berhenti dari kegiatan menciptakan, 
dan karena hanya Allah yang benar-
benar dapat menciptakan (ex nihilo), 
maka tidak ada yang baru yang benar-
benar dapat diciptakan setelah hari 
keenam. Semua yang terjadi setelah 
itu hanyalah perpindahan energi atau 
perpindahan massa, dari satu bentuk 
ke bentuk lain (Persamaan Einstein 
membuktikan bahwa energi dan massa 
dapat saling bertukar). 

 S e l a i n  i t u ,  H u k u m  
Termodinamika II mengatakan bahwa 
walaupun energi tidak dapat diciptakan 
atau dihancurkan, energi yang dapat 

dipakai terus berkurang. Dengan kata 
lain, keacakan dan entropi terus 
bertambah. Tanpa adanya usaha yang 
besar, segala sesuatu di alam semesta 
ini menjadi semakin rusak. Kita dapat 
menyaksikan hukum alam ini dalam 
kehidupan nyata setiap hari. Apapun 
yang tidak dipelihara dan diusahakan, 
pasti akan semakin rusak, semakin 
acak, dan semakin tidak beraturan. 
Jika anda membeli baju baru, tetapi 
tidak memakainya selama 10 tahun, 
maka jangan harap baju itu tetap dalam 
kondisi prima jika hanya dibiarkan 
begitu saja selama 10 tahun di lemari. 
Prinsip ini persis seiras dengan Alkitab. 
Jika Hukum Termodinamika I mulai 
berlaku sejak hari ketujuh penciptaan, 
setelah Allah berhenti, maka Hukum 
Termodinamika II berlaku sejak 
ke jatuhan dalam dosa.  Sejak 
kejatuhan Adam dan Hawa, seluruh 
alam semesta ikut jatuh dan takluk 
kepada kesia-siaan (Roma 8:20), dan 
sejak itu pula menuju kepada 
kebinasaan. Proses inilah yang terlihat 
dalam Hukum Termodinamika II. 
Alkitab bahkan menyebut prinsip ini 
secara eksplisit. “Dahulu sudah 
Kauletakkan dasar bumi, dan langit 
adalah buatan tangan-Mu. Semuanya 
itu akan binasa, tetapi Engkau tetap 
ada, dan semuanya itu akan menjadi 
usang seperti pakaian, seperti jubah 
Engkau akan mengubah mereka, dan 
mereka berubah” (Mazmur 102:26-27, 
juga dikutip dalam Ibrani 1:10-11). 
Pemazmur, di bawah inspirasi Roh 
Kudus 3000 tahun yang lalu, 
memproklamirkan bahwa langit dan 
bumi akan menjadi “usang” seperti 
paka ian ,  pers is  seper t i  yang 
d i p r e d i k s i k a n  o l e h  H u k u m  
Termodinamika II. Ini adalah sesuatu 
yang tidak kasat mata, tetapi telah 
terbukt i  i lmiah. Dari  manakah 
pemazmur mengetahui ini, jika bukan 
Tuhan yang memberitahukannya?

 Jika kita renungkan, justru teori 
evolusi, yang banyak dipercayai 
sebaga i  kebena ran ,  t e rnya ta  
be r ten tangan  dengan  Hukum 
Termodinamika II ini. Teori evolusi 
mengetengahkan bahwa dibiarkan 
dengan sendir inya, alam bisa 
memunculkan makhluk hidup yang 
semakin kompleks dan semakin 
teratur. Ini adalah hal yang mustahil 
dan bertentangan dengan suatu 
Hukum alam yang manusia sudah 
banyak verifikasi. Jadi, teori evolusi 
adalah suatu sains yang palsu. 

 Selain i tu,  Alki tab juga 
menggambarkan suatu fenomena 
yang baru-baru ini ditemukan oleh 
manusia. Dalam bidang Astronomi, 
manusia mengetahui  (min imal  
berteori) dari fenomena red-shift 
bahwa bintang-bintang yang kita lihat 
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sedang menjauh dari kita. Rupanya ke 
mana saja kita mengarahkan teleskop, 
kita menjumpai fenomena red-shift ini, 
sehingga kesimpulannya adalah 
bahwa alam semesta kita sedang 
mengembang atau berekspansi. 
Rupanya hal ini sudah diantisipasi oleh 
banyak penulis Alkitab. Ada banyak 
ayat Alkitab yang berbicara mengenai 
Allah “membentangkan” langit (Ayub 
9:8; Maz. 104:1-2; Yesaya 40:22; 42:5; 
44:24; 45:12; 48:13; 51:13; Yeremia 
10:12; 51:15; Zak. 12:1). Kata 
“membentangkan” adalah kata Ibrani 
natah ,  yang berart i  “menar ik,  
membentang, melebarkan.” Jadi, 
fenomena “pelebaran” alam semesta 
y a n g  m e n u r u t  d a t a  t e r a k h i r  
terobservasi, cocok dengan Alkitab, 
dan ternyata memang dilakukan oleh 
Tuhan sejak penciptaan.

 Permasalahan bagi orang-
orang yang tidak percaya Tuhan 
adalah mereka tidak mau melihat alam 
semesta sebagai suatu mahakarya 
yang pastinya menunjuk kepada 
pribadi Pencipta. Dari fakta bahwa 
alam semesta sedang mengembang, 
mereka mencoba mencari asal muasal 
alam semesta, dengan berandai-andai 
mundur dalam waktu. Tentunya jika 
alam semesta mengembang, jika kita 
putar mundur waktu, ia semakin 
mengecil. Sampai kapan? Tentu 
s a m p a i  s a a t  s a n g  P e n c i p t a  
menciptakan. Itu logisnya. Tetapi, 
karena sudah menolak Tuhan, para 
ilmuwan atheistik menarik mundur 
terus proses pengecilan ini, sampai 
akhirnya mereka memampatkan 
seluruh alam semesta ke suatu titik 
mahakecil, yang bahkan praktis tidak 
eksis. Inilah yang mereka sebut titik 
singularity, yang maha padat, maha 
kecil, yang meledak saat big bang. 
Tetapi kesimpulan ini absurd. Mereka 
bahkan berkata bahwa hukum alam 
yang kita kenal sekarang tidak berlaku 
dalam singularity ini.

 J ika log ika yang sama 
dipakaikan ke kasus lain, hasilnya 
sangatlah konyol. Misalnya seseorang 
mati ditembak. Tim pengacara 
pembela, untuk menolong klien 
mereka yang dituduh membunuh, 
membuat argumen yang serupa. 
Peluru di badan orang yang mati 
tersebut harus ditarik mundur dalam 
waktu. Jika ditarik terus ke belakang, 
peluru ini berasal dari sangat jauh, 
bahkan jika ditarik terus hingga berjuta-
juta tahun yang lalu, peluru ini mungkin 
dari planet lain. Jika ditarik terus lagi 
sampai waktu yang tidak terdefinisikan, 
maka peluru ini bisa jadi dari bermilyar-
milyar tahun yang lalu dari galaksi lain. 
Betapa absurd! Tim penuntut tentu 
akan dengan mudah mematahkan 
argumen seperti ini, dengan berkata 
bahwa peluru ini tidak bisa ditarik 
mundur dalam waktu secara indefinit, 

karena adanya peluru yang ditembak 
mengindikasikan adanya penembak. 
Seorang saksi mata yang melihat 
kejadian itu bisa dimunculkan untuk 
memastikan bagaimana semuanya 
terjadi. 

 Demikian juga dengan alam 
semesta ini. Seberapa jauhkah para 
ilmuwan boleh menarik mundur 
“pengembangan” alam semesta itu? 
Ilmuwan yang menolak Allah tidak 
memiliki jawaban pasti, sehingga 
mereka menariknya hingga ke titik 
terkecil. Tetapi adanya saksi mata, 
yaitu Allah sang pencipta, mestinya 
memperjelas segala sesuatu. Alkitab 
berisikan informasi dari sang Saksi 
Mata itu, bahkan sang Pencipta. Dan 
semua informasi dalam Alkitab cocok 
dengan apa yang bisa kita verifikasi 
tentang natur.
 Berbicara mengenai alam 
semesta, Alkitab memiliki banyak 
informasi yang akurat. 700 tahun 
sebelum Kristus, Yesaya sudah 
menulis tentang “bulatan bumi” 
(Yesaya 40:22), jauh sebelum 
Copernicus, Galileo, dan tokoh-tokoh 
lainnya. Lebih hebatnya lagi, Ayub 
yang hidup sekitar 2000an tahun 
sebelum Kristus (jadi lebih dari 4000 
tahun yang lalu) berbicara mengenai 
bumi yang digantungkan pada 
“kehampaan” (Ayub 26:7). Kira-kira 
seratus tahun yang lalu, masih banyak 
ilmuwan yang mempercayai teori eter, 
yaitu bahwa luar angkasa terdiri dari 
substansi eter, tetapi Alkitab sudah 
memberitahu tentang ruang hampa di 
luar angkasa. 

 Alkitab juga banyak berbicara 
mengenai bintang-bintang yang kita 
lihat di angkasa. Tuhan memberitahu 
Abraham, sekitar 4000an tahun yang 
lalu, bahwa jumlah bintang tidak bisa 
dihitung oleh manusia. “Lalu TUHAN 
membawa Abram ke luar serta 

berfirman: 'Coba lihat ke langit, 
hitunglah bintang-bintang, jika engkau 
dapat menghitungnya'” (Kejadian 
15:5). Tuhan kembali menegaskan hal 
ini kepada Yeremia, dengan berkata, 
“Seperti tentara langit tidak terbilang 
dan seperti pasir laut tidak tertakar...” 
(Yeremia 33:22). Bahwa jumlah pasir 
tidak dapat dihitung cukup jelas bagi 
manusia, tetapi bahwa jumlah bintang 
juga tidak dapat diukur dan dapat 
disetarakan dengan jumlah pasir 
tidaklah terang bagi manusia sebelum 
ditemukannya teleskop. Bahkan pada 
abad kedua Masehi, Ptolemy, seorang 
astronom kuno, pernah menyatakan 
telah menghitung semua jumlah 
bintang di angkasa, dan mendapatkan 
bahwa ada 1056 bintang! Bisa saja 
“ i l m u w a n ”  p a d a  z a m a n  i t u  
mempersalahkan Alk i tab yang 
mengatakan bahwa jumlah bintang tak 
terhitung.

 Tetapi, sebagaimana dalam 
semua kasus lain, ketika pengetahuan 
manusia semakin bertambah, justru 
Alkitab semakin ternyata benar, dan 
sains-sains yang salah yang harus 
dikoreksi. Sekarang, dengan adanya 
teleskop-teleskop canggih, yang 
bahkan ada di luar atmosfir bumi 
sehingga bisa menatap bintang-
bintang tanpa distorsi atmosfir kita, 
sungguh luar biasa banyaknya bintang 
yang ada. Manusia sungguh tidak bisa 
menghitungnya, karena banyak sekali 
yang tadinya kita kira bintang, ternyata 
adalah galaksi yang mengantung 
milyaran trilyunan bintang dalam satu 
titik cahaya. Saat ini diperkirakan ada 

2510  bintang, suatu jumlah yang 
fantastis. Jika semua manusia di bumi 
bisa menghitung satu bintang per detik, 
dan terus menghitung sejak lahir 
hingga mati, itu pun belum akan 
menghabiskan jumlah yang begitu 
besar itu. Tetapi, kebesaran dan sifat 
Tuhan yang tak terhingga justru 
semakin menyolok karena “ Ia 
menentukan jumlah bintang-bintang 
dan menyebut nama-nama semuanya” 
(Mazmur 147:4).

 B u k a n  h a n y a  A l k i t a b  
memberitahukan tentang jumlah 
bintang yang tak terhitung, Alkitab juga 
memberitahu bahwa satu bintang 
berbeda dengan bintang la in.  
“Kemuliaan matahari lain dari pada 
kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan 
lain dari pada kemuliaan bintang-
bintang, dan kemuliaan bintang yang 
satu berbeda dengan kemuliaan 
bintang yang lain” (1 Korintus 15:41). 
Dilihat secara kasat mata, bintang-
bintang di langit malam tampak mirip 
satu dengan yang lain; dan kalaupun 
ada yang lebih terang dan ada yang 
lebih redup, bisa diduga karena jarak 
mereka berlainan. Tetapi i lmu 
pengetahuan modern, melalui analisis 
spektroskopi atas cahaya masing-



04

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.

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
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Ephesians

19��������������96

         6 : 13

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

AM

828

RBK

Radio Internet!
www.graphe-ministry.org

 Mahasiswa GITS di Jakarta, dan 
RITS di Kalbar telah menyelesaikan 
kegiatan belajar selama satu semester 
ganjil. Kini mereka sedang libur dan 
bersiap-siap untuk memasuki semester 
genap yang akan dimulai pada tanggal 
18 Januari 2014. Sebagian mahasiswa 
GITS tidak bisa berlibur melainkan 
mengerjakan berbagai tugas di Kampus. 
Mahasiswa yang harus bertanggung 
jawab untuk penyiaran radio, dan 
pelayanan di jemaat dan tunas tidak bisa 
berlibur.
 Sekalipun memasuki semester ge-
nap, GITS maupun RITS menerima be-
berapa mahasiswa baru. Karena mema-
kai Sistem Kredit Semester penuh, ma-
ka memungkinkan mahasiswa masuk 
baik di semester ganjil maupun genap. 
Mahasiswa RITS berhasil membangun 
lapangan bola volley, sehingga mereka 
dapat berolah raga hampir setiap sore.
 Jika pembaca merasa terpanggil 
untuk melayani Tuhan, maka GITS 
(Graphe International Theological 
Seminary) di Jakarta atau RITS 
(Remnant International Theological 
Seminary) di Kalbar, adalah tempat 
yang tepat untuk melengkapi Anda 
menjadi seorang pelayan Tuhan yang 
dibanggakan.
 Kami tahu, biasanya dana adalah 
halangan utama bagi seseorang untuk 
mempersiapkan diri sebagai pelayan 
Tuhan. Oleh sebab itu kami merancang 
program untuk mengatasi kendala 
tersebut. Yang terpenting hanyalah 
Anda seorang yang sungguh-sungguh 
terpanggil untuk melayani Tuhan, 
bukan seorang oportunis. Dan Anda 
bersedia diisi dengan pengetahuan serta 
menjalani proses pembentukan karakter 
untuk menjadi seorang pelayan Tuhan 
yang rajin, trampil dalam banyak hal 
serta memiliki pengetahuan yang 
cukup. Hubungi kami segera.***

Biaya Pendaftaran:
S1 = Rp. 200.000
S2 = Rp. 250.000
S3 = Rp. 300.000
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 Salah satu cerita yang paling 
menakjubkan dalam Alkitab adalah 
cerita mengenai air bah Nuh. Namun 
dalam dunia modern yang tidak 
percaya akan Alkitab, kisah Nuh dan 
bahteranya seringkali  ditepis 
sebagai suatu legenda, suatu 
dongeng anak-anak. “Air bah 
yang membanjiri seluruh 
dunia? Yang benar saja!” 
Bahkan sebagian orang 
Kristen merasa terdesak oleh 
skeptisisme ini dan akhirnya 
ikut meragukan catatan 
A l k i t a b .  N a m u n  
sesungguhnya, Pembaca 
sepatutnya mengerti bahwa 
meragukan satu kisah dalam 
A l k i t a b  s a m a  d e n g a n  
meragu-kan seluruhnya. Jika 
kisah tentang Nuh hanyalah 
dongeng, maka bisa jadi 
kisah tentang Abraham, 
Daud, dan bahkan Yesus, 
adalah dongeng bela-ka. Kali 
ini, artikel Pedang Roh ini 
akan membahas bukti bagi 
air bah yang global, yang adalah 
kunci untuk mengerti Bumi kita yang 
sekarang.

Geologi dan Tafsiran Evolusionis
 Sejak awalnya, teori Evolusi 
bergantung pada panjangnya waktu 
yang telah berlalu hingga menghasil-
kan alam semesta yang kita lihat 
pada hari ini. Dan jangka waktu yang 
panjang itu ditafsirkan ke dalam 
segala cabang ilmu, termasuk 
geologi. Oleh sebab itu, setiap anak 
SMP-SMA pasti telah melihat 
lapisan-lapisan batu seperti ini, yang 
masing-masing lapisannya mewakili 
puluhan hingga ratusan juta tahun. 
Menurut teori Evolusi, dalam setiap 
zaman ada pembentukan lapisan 
batu sedimen, yaitu ketika sedimen-
sedimen seperti pasir, lumpur, silika, 
quartz, dan mineral-mineral lain 
terbawa oleh air dan pelan-pelan 
mengendap. Dan setiap kali ada 
perubahan zaman maka lapisan 
yang baru pun akan terbentuk di atas 
lapisan yang sebelumnya. Maka 
selama jutaan tahun lapisan-lapisan 
t e r s e b u t  m e n g e n d a p  d a n  
membentuk strata bebatuan yang 
kita lihat hari ini. Tetapi apakah 
l a p i s a n - l a p i s a n  t e r s e b u t  
membuktikan teori Evolusi? Apakah 

strata yang kita observasi hari ini 
terbentuk dalam jangka waktu jutaan 
tahun, atau dalam waktu yang relatif 
singkat?

Lapisan-lapisan batu sedimen 

seperti gambar di atas dapat 
ditemukan praktis di seluruh dunia. 
Para ilmuwan Evolusi menganggap 
bahwa strata tersebut terbentuk 
melalui proses yang sama dengan 
yang terjadi umumnya pada hari ini, 
yaitu erosi, pemindahan, dan 
pengendapan material yang terjadi 
secara gradual. Mereka percaya 
bahwa proses ini telah berlangsung 
secara relatif konstan selama jutaan 
tahun dan semua fenomena yang 
dapat kita obervasi hari ini adalah 
hasil dari proses ini. 

Geologi dan Alkitab
 Namun Alkitab bersaksi bahwa 
Allah menciptakan Bumi dan segala 
isinya dalam 6 hari, bukan jutaan 
tahun. Dan jikalau catatan Alkitab 
mengenai Adam dan Hawa sebagai 
manusia pertama benar, maka Bumi 
kita tidak mungkin berusia puluhan 
ribu tahun, apalagi miliaran tahun. 
Jika Alkitab benar, maka seharusnya 
Alkitab, dan bukan hanya Alkitab 
melainkan alam ini juga seharusnya 
memberikan bukti bagi kita. Nah, 
seandainya seseorang melakukan 
penyelidikan tanpa prejudis keperca-
yaan, maka ia akan menemukan 
bahwa bukti-bukti di lapangan sulit 
dijelaskan oleh teori Evolusi namun 
konsisten dengan catatan Alkitab.

 Alkitab mencatat dalam Kejadian 
7:11, “...pada hari itulah terbelah 
segala mata air samudera raya yang 
dahsyat...” Ini tampaknya adalah 
deskripsi dari suatu peristiwa 
geologis (seperti gempa, letusan 

gunung, patahan, dsb.) 
y a n g  m e m e c a h  
lapisan-lapisan Bumi 
dan menumpahkan air 
yang tersimpan di 
dalamnya. Air bah 
t e r s e b u t  m e l i p u t i  
seluruh Bumi dan 
m e n u t u p i  s e m u a  
daratan (ayat 19). Air 
b a h  t e r s e b u t  
memat ikan semua 
yang hidup di atas 
permukaan tanah (ayat 
21-22). Dan air bah itu 
berlangsung paling 
sedikit selama 5 bulan 
h ingga  leb ih  dar i  
setahun. Jika musibah 
supranatural ini benar 
terjadi, maka air bah ini 

dapat menjelaskan fenomena 
geologis yang kita lihat hari ini.

Grand Canyon

 Mari kita lihat fakta yang ada di 
lapangan. Grand Canyon, USA, 
adalah salah satu situs terbaik untuk 
mempelajari strata geologi, di mana 
terdapat strata sedimen yang 
berlapis- lapis.  Para i lmuwan 
mengerti bahwa endapan yang 
terbentuk pelan-pelan biasanya 
menipis dan menebal secara tidak 
m e r a t a ,  d a n  p r a k t i s  t i d a k  
mengandung fosil sama sekali, 
seperti pada delta sungai. Namun di 
Grand Canyon, lapisan-lapisan 
sedimennya tebal dan rata, serta 
mengandung banyak fosil, suatu 
karakteristik dari endapan yang 
terbentuk dalam waktu singkat oleh 
suatu banjir yang besar. Dan skala 
dari Grand Canyon yang luar biasa 
besar menunjuk pada suatu banjir 
yang amat besar, seperti yang 
dicatat dalam Alkitab.

Kuburan Fosil Massal

 D i  s e l u r u h  d u n i a  d a p a t  
ditemukan kuburan fosil massal. 
Hanya diperlukan logika yang 
sederhana untuk menyimpulkan 
bahwa fenomena ini hanya dapat 

AIR BAH DAN BUMI MODERN
Oleh dr. Andrew Liauw, M.Th.

Bersambung ke hal.8
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Sambungan dari hal.3

masing bintang, telah menemukan 
bahwa memang ada variasi yang 
cukup besar antara satu bintang 
dengan bintang lain. Matahari kita 
sendiri tergolong bintang yang “biasa,” 
berwarna kuning, dengan ukuran dan  
temperatur standar (untuk ukuran 
bintang). Ada bintang yang disebut red 
giant, giant blue, blue dwarf, dan 
banyak lagi variasi lainnya. Tentu 
Tuhan yang menciptakan semua itu 
sudah tahu terlebih dahulu, dan 
menyebutnya dalam KitabNya. 
 Beralih ke bidang biologi dan 
medis, para penulis Alkitab memiliki 
informasi yang jauh lebih maju dari 
pada orang-orang sezaman mereka. 
Bahkan di dalam Kejadian pasal 1, 
Tuhan sudah memberitahu bahwa 
s e t i a p  m a k h l u k  h i d u p  a k a n  
berkembang biak sesuai dengan jenis 
mereka (dalam KJV: after his kind atau 
after their kind, lihat KJV Kejadian 1:11, 
12, 21, 24, 25). Berarti, jenis kucing 
akan melahirkan kucing, bukan anjing. 
Jenis kuda akan melahirkan jenis kuda, 
bukan gajah. Kemantapan ini akhirnya 
dipahami benar setelah pengetahuan 
genetika manusia bertambah. Justru 
teori evolusi yang berimajinasi bahwa 
satu jenis makhluk hidup bisa berubah 
menjadi jenis makhluk hidup lainnya 
sama sekali tidak memiliki dukungan 
ilmiah, dan tidak pernah diobservasi. 

 Selain itu berbagai perintah 
dalam hukum Taurat memberikan 
bangsa Israel, 3500 tahun yang lalu, 
standar higienisitas yang tinggi, jauh 
lebih tinggi daripada bangsa-bangsa 
sekitar mereka. Jika kita membaca 
Imamat pasal 15, misalnya, kenajisan 
manusia harus dicuci dengan air. 
Demikian juga dalam Bilangan 
19:11dst, seseorang yang menyentuh 
mayat haruslah membasuh dirinya 
dengan air. Sampai dengan abad 19, 
rumah sakit di Eropa masih belum tahu 
man faa t  mencuc i  t angan .  D i  
pertengahan tahun 1800an, dokter 
Semmelweis menemukan bahwa ibu-
ibu melahirkan yang ditolong oleh 
dokter lebih banyak yang mati daripada 
ibu-ibu yang ditolong oleh bidan. Hal ini 
sangat mengherankan bagi dirinya. 
Akhirnya, setelah menyingkirkan 
semua faktor lain, dia menemukan 
bahwa perbedaannya adalah para 
dokter pada pagi hari belajar anatomi 
dengan memegang mayat, sebelum 
siang harinya menolong persalinan. 
Semmelweis lalu mengharuskan 
semua dokter yang memegang mayat 
untuk mencuci tangan sebelum 
memegang pasien (sesuatu yang aneh 
pada waktu itu), dan walaupun banyak 
ditentang, hasilnya segera nyata. 
Tingkat kematian ibu-ibu yang ditolong 
dokter menurun drastis menjadi sama 
dengan yang ditolong bidan. Andai saja 
mereka mengikuti petunjuk Alkitab 

bahwa orang yang memegang mayat 
harus membasuh diri, maka korban 
akan lebih sedikit. Jelas standar 
kebersihan Alkitab sangat tinggi. Orang 
Israel yang berperang pun haruslah 
membawa sekop kecil (Ul 23:12-13) 
untuk mengubur kotoran mereka. 
Padahal, orang Mesir kuno dulu malah 
memakai kotoran sebagai obat karena 
tahayul dan tradisi mereka! 

 Pengetahuan Tuhan yang 
menciptakan tubuh manusia juga 
terlihat jelas dalam Perjanjian sunat 
yang Allah buat dengan Abraham dan 
bangsa Israel. Allah menyuruh 
Abraham untuk menyunat semua 
keturunan laki-lakinya pada hari 
kedelapan (Kej. 17:12). Mengapakah 
Tuhan memilih hari kedelapan? Ilmu 
kedokteran modern menemukan 
bahwa pada hari kedelapan, seorang 
bayi memiliki tingkat protrombin yang 
pal ing t inggi  dalam darahnya 
dibandingkan hari-hari lain. Protrombin 
adalah salah satu zat yang dibutuhkan 
agar darah mengental ketika terjadi 
perdarahan. Artinya, ketika kita terluka 
dan mengeluarkan darah, ada zat-zat 
dalam darah yang perlu bereaksi 
sehingga darah menggumpal dan 
berhenti keluar. Zat-zat ini disebut
faktor pembekuan darah, dan 
protrombin adalah salah satu faktor 
krusial. Jika proses pembekuan darah 
gagal terlaksana, maka sedikit luka 
kecil saja bisa berakibat fatal pada 
seseorang karena ia tidak bisa berhenti 
berdarah, seperti yang terjadi pada 
kasus penyakit bawaan hemofilia. 
Dalam kasus sunat bayi, jika sunat 
dilakukan sebelum hari kedelapan, 
maka resiko perdarahan lebih tinggi. 
Tetapi bagaimanakah Abraham atau 
Musa bisa tahu akan hal ini? 
Bagaimana mereka bisa tahu tentang 
tingkat protrombin dalam darah? Tentu 
mereka tidak tahu, tetapi Allah yang 
menciptakan tubuh manusia sudah 

pasti tahu.
 Alkitab juga sudah sejak ribuan 
tahun yang lalu menggambarkan siklus 
air. “Semua sungai mengalir ke laut, 
tetapi laut tidak juga menjadi penuh; ke 
mana sungai mengalir, ke situ sungai 
mengalir selalu” (Pengkhotbah 1:7). “Ia 
menarik ke atas titik-titik air, dan 
memekatkan kabut menjadi hujan, 
yang dicurahkan oleh mendung, dan 
disiramkan ke atas banyak manusia” 
(Ayub 36:27-28). Siklus air barulah 
dirumuskan secara modern oleh 
Bernard Palyssi di abad 16 Masehi, 
tetapi sudah diketahui oleh Salomo dan 
Ayub jauh sebelumnya.

 Artikel ini tidak membahas 
semua keakuratan ilmiah Alkitab, tetapi 
hanya bertujuan untuk memberikan 
sekelumit contoh, bahwa Alkitab 
sungguh dapat dipercaya secara 
ilmiah. Memang benar bahwa Kitab 
Suci diberikan oleh pengilhaman dari 
Tuhan yang mahatahu dan yang 
menciptakan langit dan bumi, dan 
tentunya mengetahui semua hukum-
hukumnya. Orang Kristen dapat 
dengan mantap mempercayai semua 
yang tertulis dalam Alkitab, mengenai 
topik apapun.
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 Tgl. |     Hari |     Bulan | Acara     

13  Senin   Januari  - Tes Masuk GITS (diikuti satu  minggu OSPEK)    
18  Sabtu   Januari  - Kebaktian Pembukaan Semester Genap GITS
        kelas dimulai Senin tanggal 20 Januari 2013
        mahasiswa baru semester genap harus sudah tiba 7 Januari 2013  
20-25  Senin - Sabtu  Januari  - Block Class Tiga Doktrin di GITS oleh Dr. Suhento Liauw   
20-25   Senin - Sabtu  Januari  - Block Class di RITS    

15  Sabtu   Februari  - Acara HUT Panti Asuhan Karena Kasih ke-21 
17  Senin   Februari  - HUT ke-3  RBC (Panti Asuhan Ci Xin, GBIA Remnant)  
17-22  Senin- Sabtu   Februari  - Block Class di RITS  (Kal-Bar) Dr. Liauw     

17-22  Senin-Jumat   Maret  - Midterm Test GITS       
17-22      Senin-Jumat   Maret  - Block Class di RITS       
31   Senin   Maret  - Seminar Doktrin Keselamatan  oleh Dr. Suhento Liauw  

                 
16  Rabu   April  - Peringatan Penyaliban Yesus 
          (Kristus disalib hari Rabu bukan Jumat. Perjamuan Tuhan) 
19  Sabtu    April  - Seminar ttg Alkitab danIlmu Pengetahuan Oleh Dr. Steven  i
21-26  Senin-Jumat   April  - Block Class di RITS (Kal-Bar)    

3, 10   Sabtu   Mei  - Kontes Khotbah    
11  Minggu   Mei  - Minggu peringatan hari Ibu      
15  Kamis   Mei  - Seminar Tentang Alkitab Oleh Dr. Suhento Liauw    Haris & A-That
12-16  Senin-Jumat   Mei  - Final Test GITS dan Block Class di RITS     
17  Sabtu   Mei  - Kebaktian Tutup Tahun Ajaran GITS     
19-24  Senin-Sabtu   Mei  -Block Class di GITS (Kontemporer Theology & Psiko. Anak) 
29  Kamis   Mei  - Kebaktian Kenaikan Yesus Kristus    

7   Sabtu   Juni  - Seminar ttg Nama Sang Pencipta (mulai jam 13.00 - 17.00) 
15  Minggu   Juni  - Minggu peringatan hari Ayah      
22  Minggu   Juni  - HUT GBIA GRAPHE XIX  Sekaligus Peringatan Natal Kristus 
26-28   Kamis-Sabtu   Juni  - Camp/Retreat Remaja (Usia SMP & SMA, masa libur sekolah)

1  Jumat    Agustus  - Tour-Persahabatan (masih suasana libur lebaran)   
2  Sabtu   Agustus  - Pembukaan Tahun Ajaran Baru   RITS     
4-12  Senin- Sabtu   Agustus  - Block Class Tiga Doktrin di RITS oleh Dr. Suhento Liauw 
9  Sabtu   Agustus  - Kebaktian Pembukaan Th Ajaran Baru GITS Kelas dimulai Senin tgl. 11    
16   Sabtu   Agustus  - Seminar Doktrin Gereja oleh Dr. Suhento Liauw (13.00 - 20.00) 

8-13  Senin-Sabtu   September - Block Class Tiga Doktrin di GITS oleh Dr. Suhento Liauw  
15-17  Senin - Rabu  September - Kongres Kristen Fundamentalis      
17  Rabu   September - Wisuda GITS  ke-17  & Pengutusan     

13-18  Senin-Jumat   Oktober  - Midterm Test GITS       
25   Sabtu   Oktober  - Seminar ttg Keluarga Alkitabiah ( jam 13.00-17.00)

  
8-12  Senin-Jumat   Desember - Final Test GITS         
13  Sabtu   Desember - Kebaktian Tutup Semester  GITS     
31  Rabu   Desember - Acara Tutup Tahun 2014      

ACARA YANG DAPAT DIIKUTI PEMBACA PEDANG ROH 
KALENDER  PROGRAM   TAHUN 2014

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

Seminar Ekklesiologi (5 November 2013) merupakan seminar terakhir di tahun 2013 Final lomba hafal ayat di akhir tahun 2013
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dijelaskan dengan adanya suatu 
penguburan dan pembatuan yang 
cepat. Jika seekor binatang mati 
secara biasa, maka bangkainya 
akan membusuk dan hancur dulu 
sebelum mengalami fosilisasi. Itulah 
sebabnya hari ini kita tidak melihat 
terjadinya pembentukan fosil dalam 
skala seperti yang kita temukan. 
Sebagai contoh, di Karoo, Afrika, ada 
kuburan fosil seluas ribuan kilometer 
persegi dengan kedalaman ribuan 
meter yang diperkirakan mengan-
dung 800 milyar fosil binatang 
bertulang belakang. Kuburan fosil 
semacam ini dapat ditemukan di 
banyak tempat di seluruh dunia, 
walaupun tidak sebesar di Karoo. 
S a n g a t  m a s u k  a k a l  u n t u k  
menyimpulkan bahwa kuburan-
kuburan massal ini merupakan hasil 
dari air bah yang sangat besar.

Fosil-Fosil Polistrata
 Stratifikasi (pelapis-lapisan) 
adalah ciri khas dari batuan sedimen. 
Suatu stratum terbentuk dari 
endapan dalam kondisi air yang 
konstan dan merata.  Ket ika 
pengendapan berhenti sebentar 
s e b e l u m  m e m u l a i  p r o s e s  
pengendapan  berikutnya, akan 
tampak suatu garis/permukaan yang 
membedakan lapisan baru dengan 
lapisan lama. Strata yang berbeda 
dapat terbentuk tergantung dari 
kecepatan aliran air atau faktor-
faktor lainnya.
 Tidak jarang, ditemukan 
fosil-fosil hewan dan tumbuhan, 
terutama pohon-pohon, yang 
terkubur dalam beberapa strata. Jika 
lapisan-lapisan sedimen tersebut 
terbentuk melalui ribuan tahun, 
bahkan jutaan tahun, bagaimana 
fosil-fosil tersebut tidak hancur? 
Jawabannya adalah karena lapisan-
lapisan sedimen tersebut bukan 
melambangkan jutaan tahun, karena 
mereka terbentuk dengan cepat, dan 
mengubur makhluk-makhluk hidup 
dengan cepat pula. Ini konsisten 
dengan kisah air bah dalam Alkitab.

Fosil-Fosil “Lunak”
 Biasanya, bagian makhluk 
hidup yang memfosil adalah bagian 
yang keras. Namun hari ini dapat 
ditemukan fosil-fosil “lunak” yang 
memelihara bentuk dari ubur-ubur, 
dan jejak kaki hewan, bahkan jejak 
cacing. Observasi sederhana dapat 
memberitahukan kita bahwa bekas-
bekas seperti ini sangat mudah 
terhapus oleh arus air atau angin, 
atau oleh erosi dan sedimentasi 

selanjutnya. Maka kesimpulan yang 
sederhana adalah bahwa fosil-fosil 
tersebut terkubur dan membatu 
dalam waktu yang sangat singkat. Ini 
tidak cocok dengan jutaan tahun 
teori Evolusi, namun cocok dengan 
kisah air bah dalam Alkitab.

Air Bah Alkitab, Atau Banyak Air 
Bah Lokal?
 Saking besarnya penolakan 
terhadap kesaksian Alkitab, para 
Evolusionis rela menerima hipotesa 
m a n a p u n ,  a s a l k a n  d a p a t  
memberikan alternatif dibanding 
Alkitab. Jadi, diusulkanlah bahwa 
semua fenomena tersebut adalah 
hasil dari banjir-banjir besar yang 
terjadi berkali-kali di berbagai 
belahan dunia secara lokal, selama 
rentang waktu jutaan tahun. Yang 
manakah yang benar, satu air bah 
global, atau banyak air bah lokal?
 Alkitab mencatat kisah yang 
konsisten dengan satu air bah yang 
global, karena: (1) air bah menutupi 
semua gunung yang tinggi (Kej. 
7:19), dan ini berarti seluruh Bumi 
tertutup air; (2) kata-kata yang 
d i p a k a i  m e n u n j u k k a n  
universalitasnya; (3) tujuannya 
adalah untuk memusnahkan semua 
manusia, yang tidak akan terjadi jika 
banjir bersifat lokal saja; (4) ukuran 
bahtera yang luar biasa besar, yang 
diperuntukkan bagi sepasang dari 
semua binatang yang tinggal di 
permukaan tanah dan di udara dan 
manusia, plus makanan mereka 
untuk satu tahun (sangat tidak 
masuk akal repot-repot melakukan 
segala usaha itu hanya untuk 
menghindari suatu banjir lokal saja); 
(5) janji Allah bahwa Ia tidak akan lagi 
mengulangi apa yang baru saja Ia 
perbuat, air bah yang memusnahkan 
Bumi dan isinya (Kej. 8:21; 9:11-17).
 Dan jika data di lapangan 
ditafsirkan tanpa bias religius, maka 
akan jelas bahwa bukti-bukti 
m e n d u k u n g  A l k i t a b .  U n t u k  
men je laskan  beg i tu  banyak  
kejanggalan dalam data di lapangan, 
ilmuwan Evolusionis mengajukan 
hipotesa demi hipotesa untuk 
men je laskan mas ing-mas ing  
kejanggalan. Ada suatu prinsip yang 
disebut Pisau Ockham, yang 
menyatakan bahwa di antara 
h i p o t e s a - h i p o t e s a  y a n g  
dipertimbangkan, sebaiknya memilih 
hipotesa yang paling sederhana, 
yang membutuhkan asumsi paling 
sedikit. Misalnya dalam bidang 
kedokteran, ini dikenal dengan 
prinsip hemat diagnostik, yaitu ketika 
mendiagnosa suatu penyakit, dokter 

sebaiknya berupaya mencari  
sesedikit mungkin penyebab yang 
dapat menjelaskan semua gejala. 
Jika ini diterapkan pada geologi, 
dengan singkat para ilmuwan akan 
sampai pada kesimpulan bahwa satu 
air bah global adalah penjelasan 
yang lebih baik untuk menginter-
pretasi data lapangan.
 Dan fakta bahwa di seluruh 
dunia lapisan-lapisan sedimen 
terbentuk dengan konformitas 
(mengendap satu setelah yang lain 
tanpa terputus, tanpa selang waktu 
yang signifikan), menunjukkan 
bahwa semua lapisan tersebut 
terbentuk dalam satu air bah, bukan 
beberapa air bah yang terpaut jauh 
zamannya. Konformitas lapisan 
sedimen yang didapati di seluruh 
dunia mendukung air bah yang 
global.

Kesimpulan
 Peristiwa-peristiwa yang 
tercatat dalam Kejadian 1-11 dapat 
men je laskan  banyak  seka l i  
fenomena-fenomena yang kita 
observasi zaman modern ini. 
Mengapa terdapat gunung yang 
tinggi dan palung yang sangat 
dalam? Mengapa terdapat begitu 
banyak fosil yang terpelihara dengan 
begitu menakjubkan? Mengapa 
kerak Bumi kita tersusun demikian? 
Semua hal tersebut dapat dimengerti 
jika seseorang menerima catatan 
Alkitab sebagai catatan historis. Dan 
fakta-fakta di lapangan tampaknya 
cocok dengan Alkitab. Hanya orang 
yang bodoh, atau yang mati-matian 
tidak mau menerima Alkitab, yang 
menolak untuk mempertimbangkan 
A l k i t a b  s e b a g a i  j a w a b a n .  
Sebaliknya, orang Kristen jangan 
merasa panik dan berkompromi, 
karena Alkitab yang ditafsirkan 
secara literal bukan saja terbukti oleh 
ilmu pengetahuan, tetapi justru lebih 
baik dibandingkan teori-teori lain.

Program baru!

Renungan Harian 

Tiap-Tiap Hari Menelusuri 

SEJARAH BAPTIS
Kini Hadir di Radio Berita Klasik

Pukul 05.00 dan 19.00

Juga tersedia dalam bentuk buku, 
untuk memesan hub 021-64714156 
atau 0897-972-8557

AM 828
RADIO BERITA KLASIK
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Seminar Saksi Jehovah
di Pontianak

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)

Acara Tutup Tahun 2012

Drama oleh Remaja GRAPHE
Jl. Danau Agung 2 No. 7, Sunter Agung, Jakarta Utara. 

Gedung GRAPHE, Seberang BCA Danau Sunter 

Dr. Liauw bersama mahasiswa/i RITS dan anak panti Murah Hati di Ambawang

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. Mitorya 

Ev. Rian Basuki

Ev. Teguh Sujarwo

Ev. Christian Victor Kay

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. Suandi R.

Ev. Suwandi

Ev. Mulyono

Ev. Andarsono

Ev. Simson

Ev. Ration 

Ev. Anyut

Ev. Agus

Ev. Markus Bumbun

Ev. Supriadi

Ev. Johnny T.

Ev. Zerfius Papuas

Ev. Dance Suat

Ev. Barnabas

Gbl. Tumbur

Ev. Timotius Ussay

LOKASI

Sunter

Sunter

Bekasi Timur

Cengkareng-Jakarta barat

Depok

Serpong-Tangerang

Harapan Indah - Bekasi

Taman Mini - Pondok Gede

Semarang

Yogyakarta - Jawa Tengah

Solo

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

Sungai Ayak SP 10-Kalbar

RITS, Ambawang-Kalbar

RITS, Ambawang-Kalbar

Bengkayang-Kalbar

Nanga Mau-Kalbar

Nanga Pinoh-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

0852-8428-5014

0813-8463-3040

0813-9805-6419

0812-7560-0102

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

0852-8457-3397

0856-5000-777

0813-3947-1549

0813-4526-5994

0852-5230-0383

0813-4578-4698

0813-8373-7386

0852-1553-9480

0852-5255-9250

0813-8615-2656

0852-1558-7717

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
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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.-

BUKU BESAR Ukuran 21 X 14 cm

BUKU SAKU Ukuran 16 X10.5 cm 
1. Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
2.  Membangun Jemaat Yang Berkualitas
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
3. Mengapa Harus Mengembalikan Persepuluhan?
 Tebal: 32 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
4. Wanita Kristen Yang Memuliakan Allah
 Tebal: 62 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
5. Apakah Gerakan Ekumene Itu Alkitabiah?
 Tebal: 52 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
6.  Apakah Gerakan Kharismatik Itu Alkitabiah?
 Tebal: 52 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
7. Sudahkah Anda Menerima Baptisan Alkitabiah?
 Tebal: 44 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
8.  Manakah Yang Benar, Perjamuan Kudus atau 
 Perjamuan Tuhan?
 Tebal: 40 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
9.  Memahami & Menjelaskan Allah Tritunggal Secara 
 Alkitabiah.
 Tebal: 40 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
10.  Tata Cara Ibadah Yang Alkitabiah
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
11.  Apakah Semua Agama Sama?
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
12. Apakah Semua Gereja Sama?
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
13. Apakah Baptisan & Pengurapan Roh Kudus Itu?
 Tebal: 74 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
14. 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 Lubang 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. Nubuatadll Masih Adakah 
 Tebal: 194 Halaman Harga Rp. 30.000.-
6. Kewajiban Utama Orang Kristen
 Tebal: 70 halaman  Harga: Rp. 20,000.-
7. Bukti Saya Telah Lahir Baru
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 20,000.-
8. Tak Kenal Maka Tak Cinta
 Tebal: 52 halaman  Harga: Rp. 20,000.-
9. Hakekat Kebebasan Beragama
 Tebal: 54 halaman  Harga: Rp. 20,000.-
10.  Pendeta, Gembala, Majelis, Diaken, manakah
 yang benar?
 Tebal: 48 halaman  Harga: Rp. 20,000.-
11. Domba Korban
 Tebal: 40 halaman  Harga: Rp. 20,000.-
12.  Kesalahan Kain, Bileam & Korah
 Tebal:  92 Halaman Harga Rp. 25.000,-
13.  Sikap Alkitabiah Orang Kristen Terhadap
 Pemerintah
 Tebal: 62 halaman  Harga: Rp. 20,000.-

Kesalahan 
Kain, 
Bileam & 
Korah

Oleh: Dr. Suhento Liauw

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

AM

828

RBK

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

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

(Berita Mingguan GITS 30 November 2013)

Pada tanggal 28 November 2013, 
dunia astronomi menahan nafas 
bersama menyaksikan komet ISON 
bergerak mengelilingi matahari. Komet 
ISON ini baru ditemukan pada tahun 
2012 oleh Nevski dan Novichonok, dan 
mencapai perihelion (jarak terdekatnya 
dengan matahar i )  pada akhi r  
November 2013. Banyak orang sangat 
tertarik dengan komet ini, dengan 
harapan bahwa begitu komet ini 
selesai memutar matahari, ia akan 
terlihat terang dari bumi. Tetapi, 
harapan tersebut terkubur pada 
tanggal 28 November, ketika komet 
tersebut sempat menghilang setelah 
memutari matahari. Banyak astronom 
yang menyimpulkan bahwa komet 
tersebut mati. Hal ini bisa terjadi karena 
komet terdiri dari campuran batu, debu, 
dan es. Ketika mendekati matahari, 
radiasi solar akan menguapkan 
sebagian mater i  komet ,  yang 
menyebabkan komet itu nampak 
berpendar dan memiliki ekor (yang 
disebut koma dan ekor komet). Pada 
saat itulah komet akan terlihat dari 
bumi. Walaupun spektakuler, tetapi 
setiap kali komet melakukan ini, ia akan 
kehilangan sebagian massa tubuhnya. 
Oleh sebab itu, setelah sekian kali 
melewati matahari, komet akan habis, 
atau mati. Berapa kali ia bisa melewati 

matahari tergantung massa awalnya, 
dan seberapa dekat ia melewati 
matahari. Komet yang besar bisa 
melewati matahari berkali-kal i ,  
sedangkan yang kecil bisa saja mati 
seketika, apalagi jika ia melewati 
matahari dari jarak yang dekat. Jadi, 
komet ISON yang diperkirakan akan 
nampak terang dari bumi, ternyata 
kehilangan banyak massa, dan bisa 
dikatakan mati ketika ia memutari 
matahari.
Komet menjadi masalah bagi kaum 
evolusionis yang percaya bahwa tata 
surya kita sudah milyaran tahun tuanya 
(bumi dikatakan 4,5 milyar tahun). Jika 
tata surya kita benar sudah milyaran 
tahun, maka mestinya tidak ada komet 
lagi, karena semua komet sudah habis 
terbakar. Dalam milyaran tahun, 
semua komet mestinya sudah sering 
sekali memutari matahari, apalagi 
komet-komet jangka pendek, yaitu 
komet-komet yang periode revolusinya 
kurang dari 200 tahun. Salah satu 
contoh komet jangka pendek yang 
paling terkenal adalah komet Halley, 
yang memutari matahari setiap 75-76 
tahun. Tentunya jika tata surya kita 
sudah milyaran tahun, sudah sejak 
lama habis komet Halley dan semua 
komet jangka pendek lainnya. Saat ini 
ada ratusan komet dengan periode 
waktu kurang dari 200 tahun. 
Eksistensi mereka membuktikan 

bahwa tata surya kita berusia muda.
Sadar akan implikasi ini, kaum 
evolusionis mencoba untuk membuat 
teori bahwa ada pabrik komet yang 
terus mencetak komet. Mereka 
menyebut dua tempat, yaitu sabuk 
Kuiper (Kuiper belt), dan awan Oort. 
Evolusionis berkata bahwa komet baru 
terus menerus dihasilkan di kedua 
tempat itu. Tetapi sebenarnya tidak ada 
yang pernah mengobservasi hal ini, 
dan teori ini hanya diluncurkan untuk 
menjelaskan eksistensi komet. Sabuk 
Kuiper letaknya adalah di luar orbit 
Neptunus, dan penelitian terakhir 
mendapatkan bahwa bebatuan di 
Sabuk Kuiper bersifat stabil, tidak 
cocok sebagai penghasil komet. Awan 
Oort dikatakan berjarak sekitar satu 
tahun cahaya dari matahari, dan murni 
ada lah  has i l  ima j i nas i  kaum 
evolusionis. Awan Oort ini hanya 
hipotesis untuk menjelaskan komet, 
dan eksistensinya sama sekali tidak 
dapat dibuktikan.
Bagi orang percaya, komet adalah 
salah satu ciptaan Tuhan bagi 
manusia. Karena kita percaya bumi kita 
masih muda, ribuan tahun umurnya, 
maka komet-komet yang Tuhan 
ciptakan sekitar 6000 tahun lalu masih 
bisa kita lihat hari ini. Sungguh langit 
menceritakan kemuliaan Tuhan.***

KOMET DAN PENCIPTAAN

Kesaksian2 pada acara tutup tahun 2013 di GRAPHE

AM 828
RADIO BERITA KLASIK



PEDANG ROH

Buletin Tribulanan Yayasan PEKA /
GRAPHE International Theological Seminary

 Terdaftar: Kanwil Depag. WJ/7/BA.01.1/6383/1995

Pelayanan:

Alamat Redaksi:
Jl. Danau Agung 2, No. 5-7 

Sunter Podomoro, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471-4156, 6471-4540 

Fax. (021) 6450-786 
Website: www.graphe-ministry.org

E-mail: church@graphe-ministry.org 

  Kirimkan Sumbangan Anda ke
Rekening Bank Yayasan GRAPHE

BCA (KPC Sunter Danau) 419-3002971

UNTUK KALANGAN SENDIRI 
MELALUI SUMBANGAN DARI PEMBACA

AM 828
RADIO BERITA KLASIK

Kirimkan jawaban anda dengan kartu 
pos selambat-lambatnya 20 Maret 
2014. 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 0897-972-8557
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)

Lokasi:   JL. Trans-Kalimantan Km.45, 
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 77
1. Di ayat mana terdapat resep panjang umur di Alkitab? Efesus 

6:2-3
2. Sebutkan tiga syarat utama janda yg boleh dipelihara jemaat? 

umurnya lebih dari 60 tahun sebatang kara, 1x bersuami, 
terbukti melakukan pekerjaan baik

3. Putri siapakah yg mempersembahkan hidupnya (tidak 
menikah) untuk melayani Tuhan? Putri Yefta

4. Siapa nama wanita yg pernah memimpin perang melawan 
Raja Sisera, orang Kanaan? Debora 

5. Di ayat mana yang memerintahkan istri tunduk suami dan 
suami mengasihi istri? Efesus 5:22-25; Kolose 3:18-19
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1.  Hukum alam manakah yang mengatakan bahwa entropi  
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2.  Apa sebutan fosil yang terkubur dalam lebih dari 1 strata 

geologis!
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oleh Kaum Evolusionis?
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