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 Pada tahun 1995, ketika GRAPHE 
berdiri, GRAPHE segera dengan tegas 
mengumandangkan kebenaran alkitabi-
ah melalui berbagai sarana. Semangat 
GRAPHE memberitakan Injil dan me-
maparkan kebenaran bukan hanya 
menggetarkan iblis namun juga meng-
goncang rasa percaya diri pemimpin 
gereja-gereja di sekitarnya.
 Pemimpin gereja yang ketakutan 
anggotanya akan meninggalkan gereja-
nya karena doktrinnya yang salah, me-
ngeluarkan pernyataan, “orang yang 
pergi ke GRAPHE adalah pengikut 
Suhento Liauw, sedangkan yang tinggal 
adalah pengikut Tuhan.” Sekilas terde-
ngar sangat hebat dan benar sehingga 
anggotanya yang bodoh tentu akan te-
tap tinggal sebagai tindakan keputusan-
nya untuk menjadi pengikut Tuhan. 
Mereka pasti akan berpikir, daripada jadi 
pengikut Suhento Liauw, tentu lebih 
benar untuk menjadi pengikut Tuhan.

Pada Zaman Sekarang Tidak Ada 
Pengikut Langsung Yesus Kristus.
 Para Rasul dan sekitar 120 orang 
murid adalah pengikut langsung Tuhan 
Yesus. Ketika para Rasul mencari 
seorang untuk menggantikan posisi 
Yudas, mereka menetapkan syarat 
bahwa orang tersebut adalah orang 
yang senantiasa bersama dengan 
mereka sejak pembaptisan Yohanes. 
Artinya orang tersebut bersama-sama 
dengan mereka secara langsung men-
jadi pengikut Yesus Kristus. Mereka 
semua adalah saksi mata atas segala 
sesuatu yang diperbuat oleh Yesus 
Kristus.
 Rasul Paulus, yang tadinya berna-
ma Saulus, dipanggil langsung oleh 
Yesus Kristus dan diajar langsung oleh 
Yesus Kristus. Rasul Paulus tidak diajar 
oleh para Rasul yang menjadi pengikut 
langsung Yesus Kristus. Ia dipanggil 
langsung oleh Yesus Kristus dan diajar 

langsung serta diutus langsung oleh 
Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam 
pembukaan suratnya ia selalu berkata 
bahwa Ia adalah Rasul Yesus Kristus.
 Setelah kepulangan Kristus ke 
Sorga, para Rasul berpencar membe-
ritakan Injil, dan memberi kesaksian 
tentang Yesus Kristus yang telah mati 
bagi dosa manusia, dan telah bangkit 
serta telah kembali ke Sorga. Mereka 
adalah saksi mata atas semua peristiwa 
tersebut. Mereka adalah utusan lang-
sung Yesus Kristus, itulah sebabnya 
mereka menyandang nama Rasul 
Yesus Kristus.
 Setelah Yesus Kristus kembali ke 
Sorga, hanya Rasul Paulus yang dipilih 
langsung, diajar langsung serta diutus 
langsung oleh Yesus Kristus. Itulah 
sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa 
ia adalah orang terakhir yang melihat 
Yesus Kristus (I Kor.15:8). Sesudah 
Rasul Paulus, tidak ada satu orang pun 
yang bertemu Yesus Kristus, atau diutus 
Yesus Kristus, apalagi dibawa ke Sorga 
dan lain sebagainya.
 Rasul-rasul menyampaikan cerita 
bukan berdasarkan pada ingatan mere-
ka, melainkan diingatkan oleh Roh Ku-
dus (Yoh.14:26). Dan semua pengajar-
an mereka adalah pengajaran yang 
diberikan Tuhan kepada mereka melalui 
pewahyuan (Ef.3). Dan Tuhan mengga-
ransi pengajaran para Rasul adalah 
pengajaranNya melalui memberikan 
kepada mereka karunia melakukan mu-
jizat. Itulah sebabnya karunia melaku-
kan mujizat adalah karunia khusus 
Rasul (II Kor.12:12), dan yang bukan 
Rasul sudah pasti tidak diberikan 
karunia melakukan mujizat.
 Selain bersaksi secara lisan, para 
Rasul digerakkan untuk menuliskan 
sebagian pengajaran mereka. Yang 
mereka sampaikan secara lisan tentu 
jauh lebih banyak dari yang tertulis. 
Firman tertulis adalah yang Tuhan 
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KRISTEN ARTINYA
PENGIKUT KRISTUS

 Tidak terasa kita sudah hampir men-
jalani seperempat dari tahun 2014. Dan 
pada tahun 2014 ini kita akan mengha-
dapi pemilihan anggota legislatif dan 
Presiden. Dr. Hasan Karman, SH,MM., 
anggota jemaat GRAPHE, mencalon-
kan diri sebagai anggota DPR RI untuk 
daerah pemilihan Kalimantan Barat.
 Pembaca Pedang Roh di seluruh 
Indonesia, berpolitik itu sesuatu yang 
kita tidak bisa hindarkan. Sebab kalau 
kita tidak memilih, berarti kita menyerah-
kan nasib kita kepada orang lain. Kita 
harus memilih, bahkan harus memilih 
secara cerdas. Pilihlah orang atau partai 
yang memperjuangkan sikap anti-diskri-
minasi, baik secara suku maupun aga-
ma. Pilih orang atau partai yang menjun-
jung tinggi penegakan hukum.
 Pada tanggal 31 Maret 2014 di 
Auditorium Graphe diselenggarakan 
seminar tentang Keselamatan (soterio-
logi). Acara dimulai jam 09.00 hingga 
15.00, gratis dengan makan siang. Dan 
di tempat yang sama pada tanggal 19 
April 2014, juga mulai jam 09.00 hingga 
15.00, dan juga gratis, diselenggarakan 
seminar tentang Alkitab dan Ilmu 
Pengetahuan. Silakan daftarkan diri 
Anda ke (021) 6471 4540, atau 0816 
1402354. 
 Acara Graphe tahun 2014 terdapat 
di halaman 7, silakan menandai kalen-
der Anda untuk acara yang Anda ingin 
ikuti. Untuk menjadi orang Kristen yang 
melek dan cerdas seseorang memer-
lukan seminar doktrinal.***
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ilhamkan kepada mereka agar tersim-
pan dan menjadi standar kebenaran 
kekal sepanjang masa.
 Rasul Paulus memberitakan Injil di 
Asia Kecil, Petrus di Palestina, dan 
menurut tradisi Thomas sampai ke 
India. Mereka menyampaikan kesaksi-
an mereka sesuai yang mereka dengar 
dan lihat. Tentu tidak ada lagi orang 
yang langsung mengikuti Kristus Yesus 
melainkan semua orang selanjutnya 
adalah mengikuti utusan Yesus Kristus, 
yaitu para Rasul Kristus.

Mengikut Orang Yang 
Mengikut Kristus
 Ketika Rasul Paulus memberita-
kan Injil di Asia Kecil dan Yunani, ia me-
nyampaikan semua yang diberitahu-
kan oleh Yesus Kristus. Tidak ada satu 
pun orang di Yunani, atau di Makedo-
nia, yang langsung menjadi pengikut 
Yesus Kristus, tanpa melalui mengikuti 
Rasul Paulus. Rasul Paulus sadar 
akan hal itu oleh sebab itu kepada 
jemaat di Korintus ia menulis, “Jadilah 
pengi-kutku, sama seperti aku juga 
menjadi pengikut Kristus.” (1 Kor. 11:1).
 Orang-orang di Palestina atau di 
Babilon yang mendengarkan kesak-
sian dan pengajaran Petrus, akan men-
jadi pengikut Petrus sama seperti Pe-
trus menjadi pengikut Kristus. Demiki-
an juga dengan orang-orang di India 
yang mendengarkan kesaksian dan 
pengajaran Thomas.
 Sambil para Rasul bersaksi dan 
mengajar, Tuhan mengilhami mereka 
menulis agar murid-murid berikut me-
miliki standar kesaksian dan pengajar-
an. Sebab jika sebuah kesaksian dan 
pengajaran diestafetkan secara lisan 
dengan mata rantai yang terlalu pan-
jang, maka pasti akan terjadi pengu-
rangan atau penambahan. Bahkan 
setelah memiliki firman yang tertulis, 
pun masih ada kemungkinan terjadi pe-
nyimpangan penafsiran atau penam-
bahan firman.
 Ketika proses pewahyuan dan 
pengilhaman sampai pada kitab 
Wahyu pasal terakhir ayat terakhir, dan 
kepada Rasul terakhir, yaitu Yohanes, 
maka Tuhan tidak menambahkan wah-
yu lagi. Selanjutnya proses pemuridan 
dilaksanakan berdasarkan pada wah-
yu yang telah tertulis. Pengajaran 
murid-murid berikut tidak boleh me-
nyimpang dari pengajaran para Rasul 
yang telah mereka tuliskan. 
 Seandainya tulisan para Rasul dan 
para Nabi, yaitu Alkitab, jatuh ke tangan 
seseorang, dan setelah membacanya 
orang tersebut menjadi percaya, toh ia 
bukan pengikut langsung Yesus Kris-
tus, melainkan pengikut Yesus Kristus 
melalui tulisan Rasul-rasul, artinya ia 
sesungguhnya adalah pengikut para 
Rasul. Namun yang demikian jarang 

sekali bahkan hampir tidak ada. Bagai-
mana mungkin ada orang yang perca-
ya tanpa orang lain terlibat, karena 
orang tersebut tetap perlu dibaptiskan 
oleh seseorang. Ia perlu mendapatkan 
gereja atau menyurati pemimpin sebu-
ah gereja untuk membaptis dirinya.

Pengikut Kristus Setelah 
Zaman Rasul-rasul
 Setelah semua Rasul pulang ke 
Sorga, maka pemuridan selanjutnya 
dilaksanakan oleh murid langsung para 
Rasul. Kita bisa membaca nama seba-
gian mereka dari surat para Rasul. Dan 
dalam sejarah awal kekristenan juga 
bisa kita dapatkan nama-nama mere-
ka. Selain Timotius, Titus, Lukas dan 
lain-lain, kita dapatkan Polycarpus, Ire-
nius dan masih banyak nama lain lagi.
 Orang-orang yang diselamatkan 
oleh Timotius adalah pengikut Timo-
tius, yang adalah seorang pengikut 
Rasul Paulus, dan seorang pengikut 
Kristus. Karena orang tersebut tahu 
kebenaran dari Timotius, tentu tidak 
benar jika orang tersebut berkata bah-
wa ia bukan pengikut Timotius melain-
kan ia pengikut Paulus, atau bahkan ia 
berkata bahwa ia pengikut Yesus 
Kristus. Benar sekali bahwa ia seorang 
pengikut Yesus Kristus melalui mengi-
kuti Timotius yang adalah seorang 
pengikut Rasul Paulus yang adalah 
seorang pengikut setia Yesus Kristus.
 Setelah ratusan bahkan ribuan 
tahun, jenjang murid-murid telah ber-
puluh-puluh generasi, proses pemu-
ridan menjadi lebih kompleks. Misalnya 
Nestorius, seorang rahib yang membe-
ritakan Injil ke semenanjung Jazirah 
Arab menghasilkan kekristenan yang 
disebut Nestorian. Salah satu doktrin 
sesat yang diajarkan oleh Nestorius 
ialah unitarianisme, yaitu penolakan 
ketritunggalan Allah. Keluarga Muham-
mad hampir semuanya adalah anggota 
gereja Nestorian yang tidak percaya 
pada doktrin tritunggal. Mereka menja-
di murid Kristus melalui menjadi murid 
Nestorius yang sesat.
 Pada zaman kejayaan Katholik, 
dibangun banyak biara dengan pemim-
pin-pemimpin biara mereka. Sekalipun 
pengajaran mereka disatukan secara 
paksa, toh ada perbedaan pengajaran 
dan kebijaksanaan antara rahib biara 
Agustinus dengan yang lain.
 Di tengah-tengah kekejaman Ka-
tholik bangkit pemimpin kaum ana-
baptis seperti Paulisian, Waldensis, 
dan di abad pertengahan ada Michael 
Sattler, Menno Simon dan lain-lain. Se-
mua pemimpin sesudah Rasul meme-
gang Alkitab di tangan dan mengajar 
kepada pengikut-pengikut mereka 
untuk menaati Yesus Kristus. Jadi, ada 
kaum ana-baptis yang menjadi murid 
Yesus Kristus melalui Michael Sattler, 

atau melalui Menno Simon. Dan sete-
lah Martin Luther protes, banyak orang 
Katholik yang menjadi pengikutnya.
 Jika kita persempit pengamatan 
kita ke dalam lingkup kekristenan In-
donesia, maka sulit untuk menyangkal 
bahwa semua jemaat HKBP sesung-
guhnya adalah pengikut Nomensen. 
Mungkin ada yang membantah sambil 
berkata bahwa ia bukan pengikut 
Nomensen melainkan pengikut Yesus 
Kristus. Tetapi jika direnungkan dengan 
tenang dan sabar maka sulit untuk 
membantah bahwa mereka adalah 
pengikut Kristus melalui Nomensen. 
Atau kalau saat sekarang sebenarnya 
lebih tepat untuk mengatakan bahwa 
mereka mengikuti Gembala gereja 
lokal mereka dan Gembala gereja lokal 
mereka adalah pengikut Nomensen.
 Semua gereja yang bermerek 
Reformed dan Presbyterian adalah 
pengikut John Calvin, karena Calvinlah 
pendiri pertama gereja dengan nama 
Refromed atau Presbyterian. Bisa saja 
ada pemimpin gereja Reformed terten-
tu yang bersikeras berkata bahwa 
mereka bukan pengikut Calvin. Tetapi 
orang akan sangat heran alasan 
mereka memakai nama Reformed. 
Sesungguhnya anggota jemaat gereja 
Reformed adalah pengikut Gembala 
mereka, dan Gembala mereka adalah 
pengikut Calvin.
 Dua contoh di atas kiranya cukup 
untuk menghantar pembaca mengerti 
bahwa di zaman sekarang tidak ada 
orang yang langsung mengikuti Tuhan 
Yesus tanpa ada pengaruh dari manu-
sia lain. 

Pengikut Membabi Buta Atau
Pengikut Dengan Melek
 Menjadi pengikut seseorang tentu 
sama sekali tidak salah karena seperti 
kata Rasul Paulus, “Jadilah pengikut-
ku, sama seperti aku juga menjadi 
pengikut Kristus. (1 Kor. 11:1). Tidak 
mungkin bagi orang Korintus untuk 
tidak menjadi pengikut Paulus melain-
kan ingin langsung menjadi pengikut 
Kristus. Mereka tahu tentang Kristus 
dari Rasul Paulus, dan menerima pe-
ngajaran doktrinal dari Rasul Paulus 
juga.
 Tetapi ada perbedaan antara 
mengikuti seseorang secara membabi 
buta dengan secara melek. Mengikuti 
secara membabi buta itu artinya tanpa 
berpikir sama sekali. Bahkan ada 
pengikut yang sekalipun menyadari 
mentornya salah toh masih tetap ikut 
terus. Seorang teman yang dulu adalah 
anggota bahkan pelayan Kemah Injil, 
setelah mendapat support akhirnya 
bergabung ke gereja Presbyterian. 
Saya bertanya kepadanya apakah dia 
sekarang sudah setuju pembaptisan 
bayi, dia terdiam. Ternyata banyak 
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orang sesungguhnya bukan pengikut 
Paulus atau Tuhan Yesus melainkan 
pengikut sponsornya. 
 Pengikut membabi buta biasanya 
adalah pengikut sejak lahir. Ada orang 
yang telah dilahirkan di gereja Refor-
med atau Presbyterian. Mereka secara 
membabi buta mengaminkan bahwa 
orang sudah dipilih masuk Sorga atau 
Neraka sejak dunia belum dijadikan. 
Ada yang dilahirkan oleh orang tua 
yang bergereja di Protestan atau 
Lutheran. Mereka tanpa banyak 
berpikir melainkan setuju saja pada 
pembaptisan bayi dan penyatuan 
gereja dengan negara. Ada yang 
dilahirkan oleh orang tua yang berge-
reja di Katholik, dan dari kecil sudah 
berdoa kepada Maria. Mereka tidak 
berpikir bahwa Maria adalah manusia 
yang dipakai oleh Allah untuk mengha-
dirkan Juruselamat, dan Maria pun 
harus percaya kepada Yesus Kristus 
untuk memperoleh pengam-punan 
atas dosa-dosanya.
 Sekali lagi, tidak ada salahnya 
menjadi pengikut seseorang. Tetapi 
Tuhan tidak mau kita menjadi pengikut 
yang membabi buta. Tuhan mau kita 
menjadi pengikut orang yang sungguh-
sungguh mengikuti Dia.
 Itulah sebabnya Tuhan menyiap-
kan kita sebuah kitab tertulis yang da-
pat diamati baik oleh yang mengajar 
maupun yang diajar. Ibarat sebuah 
peta jalan, yang diamati oleh baik supir 
maupun penumpangnya. Semua yang 
ada di dalam mobil adalah pengikut 
sang supir, tetapi di tangan penumpang 
juga ada peta jalan sehingga jika supir 
sudah menyimpang, maka penumpang 
harus protes. Itulah fungsi Alkitab di 
tangan kita masing-masing. Gereja 
Katholik tidak menganjurkan umatnya 
memegang Alkitab dan memeriksa 
Alkitab melainkan menggantikannya 
dengan buku doa Madabakti. Dan 
banyak pemimpin gereja Protestan, 
Injili, Kharismatik, serta berbagai sekte 
tidak merangsang jemaat mereka 
untuk rajin memeriksa Alkitab. Sikap 
demikian tentu akan menyburkan 
pengikut membabi buta.

Yang Dilakukan GRAPHE 18 Tahun
 Dr. Suhento Liauw pulang dari USA 
setelah mendapatkan pengajaran yang 
sungguh-sungguh menyentaknya. 
Apakah Dr. Liauw pengikut para dosen 
di TBTS di Virginia? Tentu bisa dika-
takan benar, tetapi Dr.Liauw bukan 
pengikut yang membabi buta. Sikap 
sebagai pengikut melek menyebabkan 
adanya poin-poin pengajaran yang 
disetujui dan yang tidak disetujui.
 Misalnya mengenai once saved 
always saved (OSAS) yang calvinistik, 
hanya dua jabatan gereja yaitu Gem-
bala dan Diaken, saat dimulainya 
zaman gereja, sistem penggajian yang 
aneka ragam, sistem pentahbisan dan 

pengutusan, adalah di antara hal-hal 
yang dipikirkan ulang oleh Dr. Liauw. 
Dan perbedaan-perbedaan tersebut 
telah didiskusikan dengan para dosen 
di TBTS, bukan membangkangi mere-
ka secara diam-diam .
 Ketika memulai pelayanan di Indo-
nesia, awalnya Dr. Liauw bergabung 
dengan GBII yang telah ada di Indone-
sia. Tetapi sekitar tahun 1998, karena 
perbedaan doktrin tersebut terpaksa 
harus memisahkan diri dan menjadi 
GBIA (Gereja Baptis Independen Alki-
tabiah). Dan STT GRAPHE berubah 
menjadi Graphe International Theolo-
gical Seminary (GITS). 
 Melalui pengajaran di kelas, bule-
tin, buku-buku, seminar, dan lain seba-
gainya, mahasiswa diajar untuk menja-
di pengikut yang melek, intelek, dan 
kredibel dalam meneruskan pengajar-
an (doktrin) yang diajarkan kepada 
mereka.
 Bukan hanya mahasiswa diberi 
kebebasan untuk belajar dan bersikap, 
bahkan anggota jemaat Graphe pun 
selalu diserukan, jika mereka menda-
patkan gereja lain yang mengajarkan 
doktrin yang lebih benar dari Graphe, 
silakan pindah ke gereja tersebut. Dr. 
Liauw memiliki motivasi untuk menga-
jarkan pengajaran yang paling alki-
tabiah, agar setiap orang yang menjadi 
pengikutnya akan mendapatkan bah-
wa dirinya benar-benar adalah juga 
pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan jika 
mahasiswanya atau anggota jemaat-
nya merasa pengajarannya tidak se-
suai dengan Alkitab, mereka tentu 
bebas untuk bersikap. Sejak Graphe 
berdiri telah dibiasakan adanya acara 
tanya-jawab setiap kali sesudah ke-
baktian. Semua itu adalah karena moti-
vasi utama berdirinya Graphe bukan 
sekedar menghimpun orang melain-
kan untuk menuntun setiap orang men-
jadi pengikut Yesus Kristus.  
 Graphe tidak mengharapkan apa-
lagi mengarahkan mahasiswa dan 
anggota jemaatnya untuk menjadi 
pengikut yang membabi buta. Graphe 
mengajarkan semua mahasiswa dan 
anggota jemaatnya untuk menjadi 
pengikut yang melek, yang sanggup 
menjelaskan kepada siapa saja kom-
posisi imannya.
 Agar setiap mahasiswa dan ang-
gota jemaat sanggup menjelaskan 
komposisi iman yang mereka percayai 
dan yang akan mereka ajarkan kepada 
orang lain, maka sifat penyampaian di 
kelas dilakukan dengan suasana yang 
memberi kesempatan bagi mahasiswa 
untuk bertanya. Bahkan dalam semua 
pelajaran selalu ditampilkan pengajar-
an lain sebagai perbandingan. Setelah 
mengikuti pelajaran satu tahun, maha-
siswa dianggap sudah mendapatkan 
gambaran perbedaan ajaran (doktrin) 
yang disampaikan di Graphe dengan 
ajaran (doktrin) yang diyakini sebelum-

nya. Mahasiswa biasanya diberi ke-
sempatan untuk mengekspresikan 
sikapnya terhadap doktrin yang diajar-
kan oleh Graphe.
 Kepada setiap orang yang meneri-
ma pengajaran dari tamatan GITS, 
tentu juga diperlakukan sikap yang 
sama. Jangan ada orang yang menjadi 
pengikut alumni GITS secara membabi 
buta, melainkan jadilah pengikut yang 
melek. Bahkan bukan hanya terhadap 
alumni GITS saja, melainkan terhadap 
siapapun seseorang harus menjadi 
pengikut yang melek. 
 Di tangan kita masing-masing ada 
Alkitab, peta kebenaran dari Allah. 
Pembaca tidak boleh membiarkan 
supir memacu mobil sekehendaknya 
keluar dari peta jalan yang ada. Jangan 
sampai pem-baca mengikuti pemimpin 
yang berkata bahwa ia mendapatkan 
peta lain selain Alkitab. Joseph Smith 
berkata bahwa ia mendapatkan peta 
lain (kitab Mormon). Begitu juga 
dengan Ellen White (dapat penglihat-
an), Wiliam Seymour dan ju-ga Demos 
Shakarian (dapat penglihat-an), yaitu 
petunjuk-petunjuk yang di luar Alkitab.
 Pembaca tidak perlu malu untuk 
mengaku sebagai pengikut seseorang, 
karena pada zaman sekarang tidak 
ada orang yang langsung mengikuti 
Yesus Kristus, atau pengikut Rasul 
Paulus. Namun yang terpenting ialah 
bahwa orang yang Anda ikuti itu adalah 
orang yang sungguh-sungguh mengi-
kuti Kristus. Jika ia sungguh-sungguh 
mengikuti Kristus, dan setelah Anda 
menghidupkan akal sehat, Anda dapat-
kan bahwa  pengajarannya benar-
benar alkitabiah, Anda boleh bangga 
menjadi pengikutnya. Terlebih lagi jika 
yang bersangkutan juga menjalani 
hidup yang kudus dan yang patut 
diteladani. Kristen itu artinya pengikut 
Kristus. Semua orang Kristen bahkan 
dari denominasi yang sudah sangat 
sesat pun berkata bahwa ia pengikut 
Kristus. Berarti yang penting malah, 
pengikut Kristus yang melalui ikut 
siapa?  ***
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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.

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
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         6 : 13

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

AM
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RBK

Radio Internet!
www.graphe-ministry.org

 Setelah menjalani liburan pendek 
akhir tahun, mahasiswa GITS dan RITS 
kembali dalam rutinitas belajar. Mereka 
mempersiapkan diri sebaik mungkin 
dan mengambil perlengkapan senjata 
Allah selengkap mungkin untuk terjun 
ke ladang pelayanan.
 Dalam setahun pasti ada sekitar 
sepuluh kali seminar di Graphe, dan itu 
adalah kesempatan bagi mahasiswa 
GITS untuk belajar menjadi panitia dan 
lain sebagainya agar nanti ketika di 
ladang pelayanan akan handal dalam 
menyelenggarakan seminar.
 Selain itu GITS memiliki radio 
pemancar yang bernama Radio Berita 
Klasik, AM 828, sehingga seluruh ma-
hasiswa GITS bisa berlatih menjadi 
penyiar. Ini kesempatan yang sangat 
langka. Semua itu kiranya akan mening-
katkan mutu dan kredibilitas tamatan 
GITS.
 Jika pembaca sendiri ingin sung-
guh-sungguh menjadi pelayan Tuhan 
yang handal, atau tahu seseorang terbe-
ban untuk melayani Tuhan, ketahuilah 
bahwa GITS atau RITS adalah tempat 
untuk mempersiapkan diri yang paling 
tepat.
 Jika Anda tidak memiliki dana atau 
sponsor untuk belajar, itu bukan akhir 
dari keinginan Anda menjadi pelayan 
Tuhan. Anda hanya perlu menulis surat, 
atau e-mail ke Dr. Steven Liauw untuk 
menyatakan keinginan Anda. Kami 
akan berdoa dan berusaha menolong 
keinginan hati Anda untuk menjadi 
seorang pelayan Tuhan yang baik.
 Ladang sungguh-sungguh mengu-
ning dan kekurangan pekerja yang ber-
motivasi murni untuk menjadi pelayan. 
“Barangsiapa melayani Aku, ia harus 
mengikut Aku dan di mana Aku berada, 
di situpun pelayan-Ku akan berada. 
Barangsiapa melayani Aku, ia akan 
dihormati Bapa”. (Yoh 12:26).

Biaya Pendaftaran:
S1 = Rp. 200.000
S2 = Rp. 250.000
S3 = Rp. 300.000

Remnant International Theological Seminary (RITS)
Adalah Sebuah Berkat bagi Orang Kal-Bar.

Karena, Jika Anda Sungguh Terpanggil 
Dan Rajin, Anda Bisa Belajar Hingga Tingkat
Doktor Tanpa Bayar. Jadi, Sama Sekali Tidak

Ada Penghalang Masalah Dana.
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 Judul di atas terdengar lebih mem-
bebani pihak pencari kebenaran, bu-
kan pada pemimpin atau gereja yang 
menyediakan kebenaran. Sebenarnya 
jika tidak ada gereja yang betul-betul 
menyediakan kebenaran, maka penca-
ri kebenaran akan mengalami kesulitan 
untuk menemukan kebenaran. Kalau 
gereja tidak mendorong orang-orang 
yang datang untuk mengerti kebenaran 
dan menjadi pengikut yang melek, 
melainkan dengan sengaja membakar 
emosi mereka bahkan memanipulasi 
emosi hadirin maka pengunjung tidak 
mungkin menjadi pengikut yang melek, 
melainkan akan menjadi pengikut yang 
membabi buta.

Sifat Sebuah Gereja
 Sifat sebuah gereja sesungguhnya 
tergantung pada motivasi gereja itu 
didirikan. Sedangkan motivasi sebuah 
gereja didirikan tentu tergantung pada 
filosofi sang pendiri tentang gereja. 
Kalau bagi sang pendiri, gereja adalah 
institusi untuk menyelamatkan jiwa-
jiwa yang terhilang, dan tempat untuk 
mengajarkan kebenaran illahi, maka 
penekanan gereja tersebut akan pada 
Injil yang benar yang sungguh-sung-
guh akan menyelamatkan setiap orang 
yang mengimaninya, dan gereja terse-
but juga akan senantiasa mengede-
pankan pengajaran kebenaran.
 Tetapi jika motivasi dan filosofi pen-
diri gereja adalah untuk mendapatkan 
sesuatu yang bersifat materi, jasmani 
dan duniawi, maka Injil yang benar 
baginya tidak sangat penting, demikian 
dengan kebenaran berbagai doktrin 
lain. Pemimpin gereja demikian biasa-
nya akan memacu hadirin untuk me-
ngejar sesuatu yang bersifat jasmani, 
materi dan duniawi. Ia akan meng-
gembar-gemborkan kesembuhan 
jasmani, bukan rohani, dalam rangka 
menarik orang. Ia akan menawarkan 
berkat materi, bahkan dengan door-
prize agar semakin banyak yang 
tertarik. Sekali pemimpin menghantar 
hadirin mengejar perkara jasmani dan 
materi, sudah pasti hasilnya adalah 
orang Kristen duniawi.
 Sang pemimpin tidak peduli pada 
kebenaran Injil yang diberitakannya, 
dan biasanya tidak ada pengajaran 
doktrinal. Bahkan sang pemimpin sen-
diri tidak sekolah theologi, melainkan 
hanya berbekal pada kepintarannya 
berbicara. Biasanya untuk menutupi 
kekurangannya ia membeli gelar dok-

tor dan  lain sebagainya. Khotbahnya 
biasanya mengenai kehidupan sehari-
hari yang kalah jauh dari nasehat Mario 
Teguh. Agar lebih menarik orang untuk 
hadir mereka menyampaikan banyak 
kesaksian dan cerita lucu. Kesaksian 
mereka dibuat-buat bahkan terselip 
banyak kebohongan. Demi meyakin-
kan pendengarnya ada yang berkata 
kalau saya bohong biarlah saya ditu-
runkan ke Neraka. Padahal dia tahu 
bahwa dirinya sedang bohong. Menga-
pakah tidak Tuhan turunkan ke Nera-
ka? Tentu belum sekarang melainkan 
nanti pada saat Tuhan datang, dan 
Tuhan akan berkata, “enyahlah hai 
kamu sekalian pembuat kejahatan” 
(Mat.7:21-22). Dan tentu semua pengi-
kutnya juga dienyahkan bersama-
sama dengannya .
 Tetapi sifat gereja yang didirikan 
oleh pemimpin yang sungguh-sungguh 
ingin menyelamatkan jiwa, penekanan-
nya akan pada kebenaran. Dan ketika 
penekanannya adalah pada  kebenar-
an maka yang diutamakan ialah penga-
jaran atau doktrin. Kesaksian tidak bisa 
menyelamatkan orang melainkan 
doktrin tentang Keselamatan yang 
alkitabiahlah yang akan menyelamat-
kan orang.
 KKR mujizat, door-prize, doa mele-
paskan kutuk, dan lain sebagainya 
tidak akan membawa orang kepada 
kebenaran. Kebenaran diperoleh dari 
penelaahan Alkitab, bahkan bukan 
sekedar penelaahan melainkan harus 
sebuah usaha penelaahan yang 
sangat serius. Ada usaha menggali 
Alkitab sedalam-dalamnya hingga ke 
dalam bahasa aslinya.
 Setelah berhasil membuat kesim-
pulan yang benar dari hasil penyelidik-
an yang serius, itu diyakini dan diajar-
kan. Keyakinan bahwa kesimpulannya 
benar bahkan paling benar pasti 
dimiliki oleh penyelidik Alkitab yang 
serius. Karena ia telah menyelidiki 
Alkitab sedemikian rupa dan menda-
patkan kesimpulan yang diyakininya 
benar, maka segala kesimpulan lain 
yang berbeda apalagi bertentangan, 
akan dinyatakan salah bahkan sesat. 
Sikap demikian adalah efek dari 
sebuah keyakinan bahwa yang sedang 
dipercayainya adalah benar. Keyakin-
an bahwa yang dipercayainya benar 
tentu didasarkan pada usaha penyeli-
dikan yang sedemikian mendalam 
yang telah dilakukannya.
 Pemimpin gereja demikian tidak 
akan rela menarik orang dengan cara 

lain selain dengan kebenaran. Gereja 
demikian pasti akan memberitakan Injil 
yang benar, dan berusaha mengajar-
kan berbagai doktrin lain yang benar. 
Karena kebenaran dijunjung tinggi, 
maka yang dilakukan dalam mengko-
munikasikannya pasti akan memilih 
acara seminar daripada KKR mujizat.
 Menarik orang kepada kebenaran 
dengan menarik orang untuk dikeruk 
duitnya itu berbeda. Yesus Kristus 
adalah kebenaran, dan kebenaran 
tidak selalu menyenangkan. Banyak 
kali kebenaran bisa menyakitkan 
bahkan sangat menyakitkan.

Sifat Orang Ke Gereja
 Banyak orang pergi ke gereja 
secara membabi buta. Mereka bahkan 
tidak jelas mau menicari apa di gereja. 
Ada yang ke gereja untuk mencari 
kesembuhan jasmani. Jelas sekali 
bahwa Yesus Kristus menyem-buhkan 
orang sakit adalah untuk membuktikan 
bahwa Ia adalah Allah yang memberi 
kehidupan. Dan sesuai dengan Alkitab 
karunia melakukan mujizat hanya 
diberikan kepada Rasul (II Kor.12:12). 
Karena banyak orang sakit yang 
frustasi dan kekurangan dana terbaca 
oleh pemimpin gereja, mereka meman-
faatkan kesempatan dalam kesempit-
an orang, sambil memani-pulasi ayat-
ayat Alkitab untuk menarik orang. Tentu 
tepat sekali kalau Tuhan kemudian 
mengenyahkan mereka dan berkata 
bahwa mereka pembuat kejahatan 
(Mat.7:21-22). Seorang pengkhotbah 
yang selalu mengkhotbahkan kesuk-
sesan dan kesembuhan, istrinya harus 
secara sembunyi-sembunyi berobat ke 
Singapore. Jemaatnya berpikir bahwa 
keluarga pengkhotbah tidak pernah 
sakit padahal tidak berobat di Indone-
sia melainkan di Singapore.
 Ada juga yang ke gereja untuk 
mencari berkat materi. Karena banyak 
pengusaha yang mencium prospek 
bisnis rohani, ramai-ramai meninggal-
kan berbagai profesi dan memanfaat-
kan nama Tuhan untuk mengeruk ma-
teri.  Mereka mengklaim bisa mengu-
tuk kebangkrutan dan bisa mendatang-
kan berkat yang berlimpahan. Banyak 
orang yang kecapaian mencari uang, 
dan yang kekuatiran akan kebangkrut-
an, datang untuk mencoba kemujarab-
an omongan pengkhotbah yang penuh 
percaya diri itu. Sangat mudah untuk 
memprediksi dan mengamati bahwa 
mereka bukannya mendapatkan se-
suatu melainkan akan kehilangan ba-

MENJADI PENGIKUT YANG MELEK

Bersambung ke hal.6
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nyak. Alkitab dengan sangat jelas me-
nyuruh pemalas belajar dengan semut 
(Ams.6:6), dan orang yang tidak beker-
ja tidak boleh makan (II Tes.3:10). 
Sifat Pengikut Yang Melek
 Pembaca yang berhikmat, kalau 
motivasi awal seseorang pergi ke 
gereja bukan mencari kebenaran, 
maka sudah pasti ia tidak akan pergi ke 
gereja yang mengajarkan kebenaran. 
Ia tidak akan mencari gereja yang 
mengajarkan kebenaran, melainkan 
gereja yang menggembar-gemborkan 
kesembuhan jasmani dan yang berjanji 
akan memberikan berkat materi. 
 Orang Kristen yang datang ke 
gereja bukan karena kebenaran, walau 
berpuluh-puluh tahun ia tetap tidak 
mengerti kebenaran. Karena dari awal 
ia tidak mencari kebenaran sehingga ia 
tidak bertemu gereja yang mengajar-
kan kebenaran. Matanya bersinar-
sinar ketika mendengarkan kesaksian 
yang disampaikan oleh pemimpin 
mereka untuk lebih merangsang orang 
datang. Sebaliknya matanya mengan-
tuk ketika mendengarkan penguraian 
kebenaran. Ia akan lebih memilih 
menghadiri acara kesaksian daripada 
seminar doktrinal.
 Demikian juga dengan orang-
orang yang belajar di sekolah theologi. 
Bagi yang sungguh-sungguh mau 
belajar tentang kebenaran, agar nanti 
setelah tamat bisa mengajarkan 
kebenaran, akan memilih sekolah 
theologi yang betul-betul mengajarkan 
kebenaran. Tetapi bagi yang hanya 
mau mendapatkan pekerjaan melalui 
ijazah yang diakreditasi, ia akan 
mencari sekolah yang akreditasi, 
sekalipun tidak ada mutu sama sekali, 
bahkan belajar hanya sekadarnya. 
Tidak sedikit di antara pemimpin yang 
membeli ijazah, bahkan membeli titel 
doktor. Padahal seseorang yang 
menyandang titel doktor namun tidak 
mengerti bahasa Ibrani dan Yunani 
sebenarnya malah akan memperma-
lukan dirinya sendiri. Hamba Tuhan 
yang tidak mencari kebenaran melain-
kan hanya mencari ijazah, atau titel, 
tidak akan mendapatkan kebenaran, 
karena ia memang tidak mencarinya. 
 Tetapi walaupun tidak banyak, 
pasti ada orang yang mencari kebenar-
an. Pasti ada mahasiswa theologi yang 
benar-benar lahir baru yang sungguh-
sungguh ingin melayani Tuhan. Dan 
ada orang Kristen tulus yang pergi ke 
gereja untuk mencari kebenaran 
rohani. Orang-orang demikian akan 
dituntun Tuhan untuk mendapatkan 
kebenaran.
 Sekitar pertengahan tahun 2013, 
seorang ibu yang telah berumur 82 
tahun, datang ke kantor saya sambil 
memegang buku saya yang berjudul 

Nubuatan, Bahasan Lidah, Karunia 
Mujizat & Usir Setan, Masih Adakah? 
Beliau datang dari Kendari dalam 
rangka mengunjungi anaknya yang di 
Jakarta. Sambil memegang buku 
tersebut beliau berkata, “dari dulu saya 
tahu bahwa mereka yang bernubuat, 
bertemu Tuhan, dan melakukan muji-
zat itu tidak benar. Namun saya tidak 
tahu penjelasan ketidakbenaran mere-
ka. Dan setelah saya membaca buku 
ini, kini saya sudah mengerti alasan 
bahwa mereka salah.”
 Ada seorang bapak yang seluruh 
keluarganya pergi ke gereja Katholik 
dan tinggal di Kemayoran. Bapak ini 
sudah pensiunan dan sangat hobi 
mende-ngarkan cerita wayang. Ketika 
bapak ini memutar tuner radionya 
untuk mencari siaran cerita wayang, ia 
tersangkut di AM 828 Radio Berita 
Klasik (RBK). Firman Tuhan yang 
gamblang dan tegas menyentaknya. Ia 
meminta istri dan anak-anak untuk ikut 
mendengar pembahasan Alkitab 
Through the Bible  dari Matius hingga 
Wahyu. Anak lakinya ikut tertarik tetapi 
istri dan putrinya sama sekali tidak. 
Ketika memberi diri dibaptis di Graphe, 
kesaksian beliau adalah, “saya sudah 
menghadiri gereja Katholik puluhan 
tahun. Setiap kali ketika saya akan 
dibaptiskan, saya mengajukan syarat 
kepada Pastor, kalau dia bisa menja-
wab pertanyaan saya, maka saya mau 
dibaptis, tetapi kalau tidak maka saya 
tidak jadi dibaptis. Dan setiap kali akan 
dibaptis, Pastor tidak bisa menjawab, 
sehingga puluhan tahun saya tidak jadi 
dibaptis.”
 Pembaca yang terkasih, pada 
zaman sekarang tidak ada orang yang 
langsung menjadi pengikut Tuhan 
Yesus tanpa melalui orang lain. Kita 
akan dapatkan kenyataan bahwa kita 
betul-betul ikut Tuhan Yesus adalah 
jikalau orang yang kita ikuti ternyata 
betul-betul ikut Tuhan Yesus. Dan 
hendaknya kita tidak menjadi pengikut 
yang membabi buta. Ibarat menum-
pang mobil, kita tahu bahwa supirlah 
yang memegang setir mobil, tetapi kita 
harus tahu jalan, atau setidaknya kita 
harus selalu memperhatikan peta jalan 
(Alkitab) yang di tangan kita. Boleh saja 
kita duduk di dalam mobil tetapi jangan 
lalu tertidur lelap, melainkan selalu 
melek bahkan selalu mengamati jalan-
jalan yang dilalui. Kalau sudah 
menyimpang dari kebenaran, tidak ada 
pilihan maka kita harus memberi tahu 
supir bahwa jalannya sudah salah, dan 
kalau si supir ngotot, tidak ada pilihan 
lain kita harus turun dan mencari mobil 
(gereja) lain.
 Saya banyak kali menjumpai feno-
mena yang aneh. Ada orang yang telah 
menyadari kesalahan gerejanya, tetapi 

karena hutang budi, karena perteman-
an, karena berbagai hal, ia betah tetap 
tinggal di dalam “mobil” yang dia tahu 
sudah menyimpang dari peta jalan 
yang benar. Pengikut demikian adalah 
pengikut yang membabi buta. Dia tidak 
tahu resiko dari akhir perjalanannya. 
Mungkin ia belum pernah baca Amsal 
14 ayat 12 yang berbunyi, “ada jalan 
yang disangka orang lurus, tetapi 
ujungnya menuju maut.”

Kesimpulan kita
 Pembaca yang penuh hikmat, 
untuk menjadi pengikut yang melek, 
pertama diperlukan adanya gereja 
yang benar-benar mengajarkan kebe-
naran. Jika tidak ada gereja yang 
mengajarkan kebenaran, pencari 
kebenaran akan mengalami kesulitan. 
Oleh sebab itu gereja yang benar harus 
berjuang keras untuk memproduksi 
gereja-gereja yang benar agar memu-
dahkan para pencari kebenaran.
 Selain adanya gereja yang benar, 
tentu pengikut yang melek adalah 
pengikut yang sungguh-sungguh men-
cari kebenaran dan yang berani 
membayar harga kebenaran. Dalam 
perumpamaan Tuhan tentang ladang 
yang ada harta terpendam di dalam-
nya, Tuhan berkata bahwa yang mene-
mukannya menjual seluruh hartanya 
dan membeli ladang itu. Artinya jika 
pembaca mendapatkan gereja yang 
benar alkitabiah, layak bagi pembaca 
untuk menjual seluruh harta dan 
pindah ke lokasi gereja tersebut. 
Sedangkan dalam perumpamaan ten-
tang mutiara yang indah Tuhan kata-
kan penemunya menjual seluruh 
hartanya dan membeli mutiara itu, dan 
tentu dibawa pulang. Artinya jika 
seseorang menemukan kebenaran 
maka ia harus berani bayar harga 
untuk membawa kebenaran itu pulang 
yaitu mendirikan gereja yang benar di 
tempatnya. Hanya ada dua pilihan, 
pindah ke lokasi gereja yang benar 
atau pindahkan gereja yang benar ke 
tempat Anda. Jadilah pengikut Tuhan 
atau pengikut Gembala atau dosen 
secara melek, jangan membabi buta.
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 Tgl. |     Hari |     Bulan | Acara     

                 
16  Rabu   April  - Peringatan Penyaliban Yesus 
          (Kristus disalib hari Rabu bukan Jumat. Perjamuan Tuhan) 
19  Sabtu    April  - Seminar ttg Alkitab dan Ilmu Pengetahuan Oleh Dr. Steven  
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    
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 

Buku Baru terbitan GRAPHE tulisan Dr. Suhento Liauw
Dapatkan segera!!! Jangan sampai kehabisan!!!

Bagi yang berminat silakan hubungi 0816-140-2354

Rp. 30.000

Rp. 25.000

Rp. 25.000

Rp. 35.000

Rp. 30.000

Rp. 30.000
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 Tanggal 18 Juni 1995, Dr. Suhento 
Liauw sekeluarga tiba di Jakarta, 
setelah belajar di USA. Ketika sedang 
belajar, beliau diminta untuk melayani 
di sebuah Chinese Baptist Church dan 
tidak pulang ke Indonesia. Namun 
karena terbeban untuk kembali ke 
Indonesia beliau menolak tawaran 
tersebut. Ketika dalam perjalanan 
pulang, teman-teman di Los Angeles 
mengusulkan untuk tidak pulang mela-
inkan mendirikan gereja di LA. Beliau 
menolak dan melanjutkan perjalanan 
hingga tiba di Taipe, dan teman-teman 
di Taiwan juga mengusulkan untuk ti-
dak pulang ke Jakarta melainkan mem-
buka gereja di Taipe. Beliau menolak 
dan melanjutkan perjalanan ke Hong-
kong. Ketika khotbah di Gereja Kristen 
Indonesia Hongkong yang tidak ada 
Gem-bala, hadirin sangat meminta Dr. 
Liauw tinggal di Hongkong untuk men-
jadi Gembala mereka. Namun Dr. 
Liauw tetap menolak dan berkomitmen 
untuk kembali ke Indonesia.
 Selama kurang lebih seminggu Dr. 
Liauw menyebarkan undangan, dan 
tanggal 25 Juni 1995, jam 09.00, 
kebaktian pertama GRAPHE dilaksa-
nakan di Sunter dan dihadiri belasan 
orang. Orang bertanya, “mengapakah 
Dr. Liauw begitu nekad kembali ke Ja-
karta untuk mendirikan gereja? Apakah 
di Indonesia kekurangan gereja?
 Di Indonesia sudah ada banyak 
gereja. Di Indonesia hanya kekurangan 
bahkan tidak ada gereja yang benar-
benar alkitabiah. Bukankah pernyata-
an demikian sangat mendiskreditkan 
gereja-gereja yang sudah ada? Jawab-
annya, sesungguhnya tidak mendis-
kreditkan, melainkan menantang gere-
ja-gereja yang sudah ada untuk meme-
riksa dan merenungkan ulang penga-
jaran-pengajaran dan tindakan-tindak-
an mereka.
 Di kota Moskow, di lapangan 
Merah, terdapat sebuah jam dinding 
yang besar sekali. Orang Rusia 
berkata bahwa itu adalah jam patokan 
bagi seluruh orang Rusia. Kalau jam di 
kota mereka atau yang di tangan 
mereka perlu dikoreksi, maka patokan-
nya adalah jam di lapangan Merah itu. 
 Graphe hadir untuk mengajak 
gereja-gereja menyocokkan doktrin 
yang diajarkan mereka dengan Alkitab. 
Graphe bukan standar kebenaran, 
melainkan Alkitablah standar kebenar-
an. Tentu tidak ada pihak yang perlu 
tersinggung dengan ajakan Graphe.
 Graphe mengumandangkan pe-
ngajarannya, dan mematuhi Alkitab 
yang berkata, “Beritakanlah firman, 

siap sedialah baik atau tidak baik 
waktunya, nyatakanlah apa yang 
salah, tegorlah dan nasihatilah dengan 
segala kesabaran dan pengajaran (II 
Tim 4:2). Graphe meyakini jika sebuah 
gereja atau pelayanan mau benar di 
hadapan Tuhan, maka tiga doktrin 
utama berikut harus benar, yaitu 
doktrin tentang Keselamatan, doktrin 
tentang Alkitab, dan doktrin tentang 
Gereja.
 Ada banyak gereja yang salah bah-
kan sesat pada doktrin Keselamatan 
mereka. Mereka tidak bisa menjawab 
dengan tegas, apakah bayi, orang 
yang lahir cacat mental, orang yang 
tidak dengar Injil di hutan, kalau mati 
akan masuk Neraka? Mereka juga 
tidak bisa memberi ketegasan tentang 
orang masuk Sorga karena dipilih atau 
harus mendengar Injil dan bertobat. 
Apakah cukup bertobat dan percaya 
Injil atau perlu dibaptiskan untuk masuk 
Sorga? Apakah orang Kristen yang 
jatuh ke dalam dosa lalu mati masih 
akan masuk Sorga? Apakah sekali 
selamat apapun yang terjadi, pindah 
iman lain, sudah pasti selamat? Dan 
masih banyak lagi hal-hal penting 
tentang keselamatan.
 Ada banyak gereja yang doktrin 
Alkitabnya kacau-balau. Mereka tidak 
tahu apakah mereka percaya Alkitab 
sebagai kanon tertutup atau terbuka. 
Masih adakah proses pewahyuan 
sesudah Alkitab selesai dituliskan? 
Mengapakah tulisan para Rasul diteri-
ma sebagai firman Allah? Apakah 
alasan Rasul-rasul diberi karunia 
melakukan mujizat? Apakah selain 
para Rasul ada murid lain yang diberi 
karunia melakukan mujizat? Mengapa-
kah kitab PL 39 kitab dan kitab PB 27 
kitab? Siapakah yang memasang 
pasal dan ayat di Alkitab? Dan masih 
banyak hal lain lagi tentang Alkitab 
yang harus diketahui dan diajarkan 
kepada anggota jemaat.
 Tentang doktrin Gereja lebih ba-
nyak lagi gereja yang salah sehingga 
ada gereja yang seperti perusahaan 
dan ada yang seperti pemerintahan 
sebuah negara. Manakah jabatan-
jabat-an gereja yang masih ada? 
Apakah masih ada jabatan Nabi dan 
Rasul? Apakah perempuan boleh 
menggem-balakan jemaat? Bagaima-
nakah sis-tem penggajian di gereja 
yang sesuai Alkitab? Ibadah orang 
Kristen itu jasmaniah atau rohaniah? 
Orang Yahudi sembahyang mengha-
dap Yerusalem, orang Islam mengha-
dap Mekah, mengapakah orang Kris-
ten tidak menghadap ke suatu arah? 

Apakah gereja perlu acara doa puasa 
dan doa semalam suntuk? Musik apa-
kah yang menyenangkan hati Tuhan? 
Dan masih banyak hal lagi yang 
berhubungan dengan doktrin tentang 
Gereja.
 Graphe hadir untuk memberikan 
jawaban yang tegas atas segala hal 
dalam kekristenan sesuai dengan ayat-
ayat Alkitab dan akal sehat. Jika Gra-
phe tidak memberikan jawaban yang 
tegas dan mantap atas isu-isu theolo-
gis doktrinal kekristenan, maka keha-
diran Graphe tidak ada arti apapun. 
Bahkan Graphe melihat tumpulnya 
kesaksian gereja-gereja di Indonesia 
terhadap umat agama lain ialah karena 
gereja-gereja tidak memberikan 
jawaban yang alkitabiah dan logis 
kepada umat agama lain.
 Agar berfungsi dengan maksimal, 
Graphe mengadakan seminar doktrinal 
dalam setahun lebih dari sepuluh kali 
baik di Auditorium Graphe maupun ke 
berbagai daerah. Total Graphe telah 
mengadakan seminar doktrinal lebih 
dari seratus kali.
 Selain seminar Graphe menerbit-
kan berbagai buku doktrinal untuk 
mengkomunikasikan doktrin-doktrin 
alkitabiah. Total Graphe telah menerbit-
kan 50-an judul buku, Dr. Liauw sendiri 
telah menulis 41 judul buku. Selain 
buku, juga diterbitkan CD, VCD, DVD, 
tentang seminar dan khotbah-khotbah.
 Buletin tiga bulanan dibagikan 
secara gratis ke seluruh Indonesia, dan 
Radio Berita Klasik, AM 828, mulai dari 
jam 05.00 hingga 23.00 menguman-
dangkan pembahasan Alkitab dan 
khotbah.
 Dr. Liauw sendiri telah enam kali 
melakukan debat dengan kalangan 
Muslim. Dr. Steven Liauw melakukan 
debat dengan kelompok Yahweh, dan 
terakhir berdebat dengan kelompok 
Calvinis.
 Semua itu dilakukan sambil me-
ngajar mahasiswa GITS bahwa Gra-
phe hadir di Indonesia karena ingin 
menumbuhkan dan menggerakkan 
kekristenan alkitabiah. Graphe sangat 
yakin bahwa yang alkitabiah adalah 
yang paling logis karena Alkitab adalah 
firman Allah dan otak manusia adalah 
ciptaan Allah. Dengan hadirnya 
Graphe, dan gerakan alkitabiah, maka 
orang-orang yang cinta kebenaran 
memiliki kesempatan menemukan 
gereja alkitabiah. Terlebih ketika 
tamatan GITS pergi ke berbagai 
daerah untuk membangun gereja-
gereja yang alkitabiah juga.***

SEBUAH GERAKAN ALKITABIAH



Seminar Saksi Jehovah
di Pontianak
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Anda ingin mengikuti kebaktian dalam bahasa Inggris?

GRAPHE 
	Independent	Biblical	Baptist	Church

will have English service every Sunday at 5 pm!

Enjoy ou
r:

Traditional 

hymns

Sound Preaching 
from KJV

Great fellowship

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

Panti Asuhan

Karena Kasih

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

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

Jika anda tergerak untuk membantu 
Rekening Bank Yayasan PEKA: 

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

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

mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak 
dicemarkan oleh dunia.” (Yakobus 1:27)

Seminar Kalvinisme dengan tema “Membandingkan Kalvinis dengan Alkitab”

Acara Tutup Tahun 2012

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

Gedung GRAPHE, Seberang BCA Danau Sunter 

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.  Pendeta, Gembala, Majelis, Diaken, manakah
 yang benar?
 Tebal: 48 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.

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. Nubuatan dll 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.  Apakah Semua Agama Sama?
 Tebal: 64 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.-
14. Misteri Kerajaan Sorga
       Tebal: 166 halaman Harga: Rp. 30,000.-

Orang Kristen Alkitabiah 
Tidak Memakai Kuasa Pemerintah Untuk 

Mem-back-up atau Memajukan Pelayanannya.

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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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

 Tuhan berkata kepada murid-
muridNya, “Adalah lebih berguna bagi 
kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku 
tidak pergi, Penghibur itu tidak akan 
datang kepadamu, tetapi jikalau Aku 
pergi, Aku akan mengutus Dia kepada-
mu” (Yoh 16:7). Setelah Tuhan kembali 
ke Sorga, selang kita-kira sepuluh hari 
kemudian Roh Kudus, Roh Penghibur, 
Roh Yesus Kristus, datang.
 Roh Kudus mengingatkan para Ra-
sul segala sesuatu yang pernah Tuhan 
katakan kepada mereka. “tetapi Peng-
hibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diu-
tus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah 
yang akan mengajarkan segala sesu-
atu kepadamu dan akan mengi-
ngatkan kamu akan semua yang telah 
Kukatakan kepadamu. (Yoh. 14:26). 
Jadi, Roh Kudus mengingatkan para 
murid segala sesuatu yang pernah 
mereka dengar bahkan yang belum 
mereka dengar.  Rasul Paulus meneri-
ma banyak pewahyuan. Banyak sekali 
rahasia illahi disingkapkan kepada 
Rasul Paulus. Ini  disebut pewahyuan 
(revelation). Pewahyuan (revelation) 
itu artinya penyingkapan, dan ia bisa 
berupa suara, penglihatan, mimpi, 
bahasa lidah, kedatangan malaikat dan 
apa saja yang intinya menyingkapkan 
sesuatu.
 Kemudian Rasul-rasul digerakkan 
oleh Roh Kudus untuk menuliskan 
sebagian wahyu yang mereka terima. 

Gerakan untuk menulis ini disebut 
pengilhaman (inspiration). Tidak 
semua yang disingkapkan kemudian 
dituliskan, melainkan hanya yang akan 
menjadi patokan kebenaran kekal.
 Sejak pewahyuan (revelation) dan 
pengilhaman (inspiration) sampai kitab 
wahyu pasal 22:21 maka pewahyuan 
dan pengilhaman dihentikan. Alkitab 
menjadi sebuah kanon tertutup, 
artinya sebuah ukuran yang sudah 
pasti, yang tidak boleh dipanjangkan 
atau dipendekkan lagi. Alkitab adalah 
satu-satunya firman Allah, bukan salah 
satu. Jika pewahyuan masih jalan terus 
maka Alkitab adalah kanon terbuka dan 
salah satu firman Allah. Camkanlah!
 Selanjutnya Roh Kudus tinggal di 
hati para Rasul dan murid-murid 
pertama, dan bekerja bersama-sama 
mereka, menerangi hati manusia 
ketika firman Tuhan disampaikan baik 
tertulis maupun lisan. Roh Kudus 
bekerja,  Kata Tuhan, “Dan kalau Ia da-
tang. Ia akan menginsafkan dunia akan 
dosa, kebenaran dan penghakiman” 
(Yoh 16:8). Bagaimanakah cara Roh 
Kudus menginsafkan dunia? Melalui 
murid-murid Tuhan dengan firman 
tertulis yang ada di tangan mereka.
 Semua khotbah, cerita, seminar, 
penataran dan lain sebagainya, tidak 
boleh menyimpang dari firman tertulis 
yang telah Tuhan ilhamkan kepada 
para Rasul dan Nabi, yaitu Alkitab. Roh 

Kudus tinggal di dalam hati setiap 
murid yang telah bertobat dan percaya 
kepada Yesus Kristus, atau telah lahir 
baru. Roh Kudus memimpin hidup 
mereka, dan menerangi hati mereka, 
terutama ketika mereka membaca atau 
mempelajari Alkitab.
 Roh Kudus tidak akan memberikan 
pewahyuan (revelation) dan pengil-
haman (inspiration). Oleh sebab itu 
sejak penulisan Alkitab sampai Wahyu 
22:21, yang terjadi di pulau Patmos 
sekitar tahun 98 AD, selanjutnya tidak 
ada lagi ada orang yang melihat Yesus 
Kristus, melihat malaikat, mendapat 
penglihatan, mimpi, bahasa lidah dan 
lain sebagainya dari Tuhan. Siapapun 
yang mendapatkan hal-hal tersebut di 
atas sesudah Yohanes menuliskan 
Wahyu 22:21, itu pasti dari iblis. Cam-
kahlah!
 Jika Anda betul-betul telah lahir 
baru, maka Roh Kudus sudah tinggal di 
dalam hatimu, sehingga tidak perlu ada 
yang mengundang Roh Kudus hadir 
lagi. Roh Kudus akan memimpin Anda 
memahami Alkitab. Silakan men-
dengarkan penjelasan orang, namun 
tetap siuman, tidak membabi buta. 
Periksalah setiap penjelasan yang 
Anda dengar dengan ayat-ayat Alkitab 
dan akal sehat, karena Roh Kudus 
bekerja dengan Alkitab dan hati serta 
pikiran orang yang didiamiNya.***

ROH KUDUS MENERANGI & MEMIMPIN

Sabtu, 19 April 2014 
(09:00 - 15:00)

Jl. Danau Agung 2, No. 5-7, Sunter, Jak-Ut 14350

Tempat: Auditorium GITS

Registrasi: (021) 6471-4156, 
                     0897-972-8557, 
                     0816-140-2354

Pembicara: Dr. Steven Einstain, D.R.E., Th.D.

ALKITAB

ilmu pengetahuan

&

Apakah Alkitab bertentangan 
dengan sains?

Ikutilah Seminar dengan tema: 



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 Juni 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 0816-140-2354
Ketik: “Minta Pedang Roh,

 <nama> &  <alamat lengkap>”

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

Juga tersedia CD MP3
pembahasan Kitab Kejadian - Imamat bersama

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

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

melalui Radio Berita Klasik.
Dapatkan Segera!

TI SR

REMNANT INTERNATIONAL THEOLOGICAL SEMINARY

 (RITS)

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 78
1. Hukum alam manakah yang mengatakan bahwa entropi terus 

bertambah/energi semakin berkurang? Hukum Termodinamika II
2.  Apa sebutan fosil yang terkubur dalam lebih dari 1 strata geologis! 

Polistrata
3.  Apa sebutan untuk pabrik komet imajiner yang disebut oleh Kaum 

Evolusionis? sabuk Kniper dan Awan Oort.
4.  Dalam berapa harikah Allah menciptakan langit & bumi? dalam 6 

hari
5. Berapa harikah air berkuasa atas bumi, waktu Allah mengirim Air 

Bah? kurang lebih 5 bulan hingga lebih dari setahun.

Pemenang Kuis Pedang Roh Edisi 78
1. Sacrates Anugerah; Babelan, Bekasi Utara
 Vila Gading Harapan Blok Y8 No. 28 Bekasi
2. Linda Aprila; Jl. Perdamaian Gg. 2000 No. 9
 Kab. Kubu Raya; Kec. Sungai Kakap; Kel. Pal 

Sembilan; Kalbar

Pertanyaan Kuis Pedang Roh Edisi 79
1. Pada tanggal dan pukul berapakah kebaktian pertama 

GRAPHE dilaksanakan?
2. Siapa yang menggantikan posisi Yudas Iskariot?
3. Siapa orang terakhir yang melihat Yesus? Sebutkan 

ayat pendukungnya!
4. Siapa nama rahib yang mengajarkan doktrin sesat yang 

disebut unitarianisme?
5. Sebutkan ayat yang menyatakan bahwa karunia 

melakukan mukjizat adalah tanda kerasulan!


