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 Pada tahun 1292, Marco Polo mam-
pir di pulau Sumatera ketika mengantar 
putri Mongol untuk dinikahkan dengan 
putra mahkota Persia. Marco Polo 
dapatkan di pulau Sumatera sudah ada 
penduduk namun masih sangat primitif 
bahkan dalam catatannya menyatakan 
masih kanibal.
 Pada tanggal 23 Juni 1596, kapal 
dagang Belanda mampir di pulau Jawa, 
dan mendapatkan bahwa pulau itu 
sangat subur dan penuh dengan 
rempah-rempah yang sangat diinginkan 
masyarakat Eropa.
 Pada tahun 1619, Belanda mulai 
datang sebagai pedagang dengan peru-
sahaannya VOC (Vereenigde Oostin-
dische Compagnie) dalam bahasa Ing-
gris disebut Dutch East India Company 
(DEIC) untuk berdagang dengan 
pendu-duk kepulauan Nusantara. Dari 
berda-gang kemudian pemerintah 
Belanda mengir im gubernur dan 
pasukan yang awalnya untuk keamanan 
perusahaan dan akhirnya memerintah 
seluruh kepu-lauan Nusantara.
 Sekitar 200 tahun pemerintah 
Belanda tidak mengijinkan pemberitaan 
Injil di kepulauan Nusantara. Nederland-
sch Indische Kerk (Gereja Hindia Belan-
da) adalah gereja khusus untuk orang-
orang Belanda. Mereka bahkan tidak 
mengijinkan Pribumi menghadiri kebak-
tian mereka. 
 Pada tahun 1811 Napoleon Bona-
parte mengalahkan daratan Eropa 
termasuk Belanda. Sir Stamford Raffles, 
Gubernur koloni Inggris di India menge-
tahui situasi di Eropa dan memimpin 11 
ribu pasukan dari India menyerbu wila-
yah Hindia-Belanda (Indonesia) yang 
memiliki 18 ribu pasukan yang terdiri 
dari Belanda, Perancis dan Jawa. 
Raffles menang sehingga Indonesia di 
bawah Inggris.
 Raffles tercatat yang menemukan 
candi Borobudur yang telah tertutup 

tanah. Dan Ia sangat ingin orang-orang 
di kepulauan Nusantara mendengarkan 
Injil yang sudah terjadi di India oleh 
William Carey, sehingga ia menulis surat 
dan meminta misionari dari Inggris.
 William Carey, seorang tokoh misi 
Baptis dari Inggris, yang juga disebut  
"bapak misi modern" mendirikan British 
Missionary Society pada tahun 1792. 
Dalam tempo satu tahun, ia telah mem-
buka posnya di Kalkuta, India. Dari sa-
na, ia mengorganisasi misinya dan me-
ngirim banyak utusan ke semua sudut 
Asia, termasuk Jawa. Setelah Carey 
berkonsultasi dengan Raffles, tibalah 
waktunya untuk mengirim William 
Robinson sebagai misionari Baptis 
pertama ke Pulau Jawa. Robinson  tiba 
di Batavia pada 1 Mei 1813. Jadi semua 
orang Kristen di Indonesia perlu ingat 
bahwa selain gereja Belanda, Neder-
land Indische Kerk, maka gereja 
Baptis adalah yang pertama masuk 
ke Nusantara (Indonesia). 
 Pada tahun 1814, pusat misi Baptis 
di India mengirim lagi dua orang  misio-
nari untuk membantu Robinson. Mereka 
adalah James Reily dan William Milne. 
Namun William Milne memilih untuk 
menjadi misionari ke China dan segera 
berangkat ke China. Dan Misi Baptis 
tambah lagi anggota, Thomas Trowt, 
dan Thomas Philip. 
 Pada Mei 1815, J.C. Supper, 
Gottlob Bruckner, dan J. Kam, dikirim  
oleh London Missionary Society bekerja 
sama dengan Netherlands Missionary 
Society tiba di Nusantara. Mereka 
bekerja di gereja Indische Kerk, dan 
karena misionari Baptis memberitakan 
Injil kepada Pribumi, maka mereka pun 
ikut membuka diri memberitakan Injil 
kepada Pribumi.
 Joseph Kam ke Maluku, Gottlob 
Bruckner ke Semarang, dan Johann.C. 
Supper di Batavia. Berbeda dengan 
teman mereka dari misi Baptis yang 
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GEREJA AWAL 
DI NUSANTARA

 Gereja Baptis Independen Alkitabiah 
Graphe pada tanga l  22  Jun i  2014 
menyelenggarakan HUT ke-19. GBIA 
GRAPHE sesungguhnya meneruskan misi 
dan pengajaran misionari Baptis William 
Robinson yang datang ke Nusantara tahun 
1813. Pengajaran GBIA GRAPHE persis 
sama dengan pengajaran Robinson, 
demikian juga lagu-lagu yang dinyanyikan.
 Ketika Dr. Suhento Liauw belajar di 
USA, memahami pengajaran-pengajaran 
Baptis alkitabiah dan melihat gereja-gereja 
di Indonesia semakin bergeser dari Alkitab, 
maka beliau bertekad kembali ke Indonesia 
un tuk  mengumandangkan  kemba l i 
pengajaran-pengajaran yang pernah 
disampaikan oleh Robinson 201 tahun lalu. 
Demikianlah GBIA GRAPHE berdiri pada 
tanggal 25 Juni 1995. Karena setia kepada 
firman-Nya, maka berkat Tuhan sangat 
mel impah bagi  anak-anakNya yang 
mengasihi firmanNya.
 Pada tanggal 16 Agustus, akan ada 
Seminar Doktrin Gereja pada 13.00 - 20.00. 
Pada tanggal 8-13 September akan ada  
Block Class Tiga Doktrin di GITS oleh Dr. 
Suhento Liauw. Setelah itu, GBIA GRAPHE 
kembali akan menjadi tuan rumah untuk 
acara  Kongres Kristen Fundamentalis tgl 
15-17 September. Anda dapat mengikuti 
acara-acara di atas dan silakan hubungi 
0816-140-2354 atau 021-6471-4156.     

Dr. Liauw bersama jemaat yang hadir pada
kebaktian pertama tanggal 25 Juni 1995
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memberitakan Injil kepada penduduk 
asli, mereka bekerja di bawah gereja 
pemerintah Inggris/Belanda.
 Hal yang sangat menarik terjadi 
pada Gottlob Bruckner. Ketika tiba di 
Semarang ia merasa jemaat yang 
dilayaninya lesu tak bergairah. Ketika 
didiskusikannya dengan Robinson dan 
Twort, mereka sampai kepada kesim-
pulan, anggota jemaat yang tidak lahir 
baru karena doktrin yang salah. Dan 
setelah banyak diskusi ia menyadari 
bahwa baptisan bayi sesungguhnya 
adalah penyebab anggota jemaat tidak 
lahir baru. Dan kesalahan yang berpa-
sangan dengan baptisan bayi ialah 
baptisan percik.
 Pada tanggal 7 April 1816, Bruck-
ner meminta Thomas Twort membap-
tiskannya dengan baptisan alkitabiah 
yaitu selam setelah ia membuat penga-
kuan iman. Tentu satu minggu kemu-
dian Bruckner dipecat gerejanya, dan 
suport dananya dihentikan. Akhirnya ia 
terpaksa harus menumpang makan di 
rumah Twort.
 Teman-teman misi Baptis kemudi-
an harus pontang-panting mencarikan 
suport dana bagi Bruckner.  Setelah 
Twort bekerja selama 2 tahun di 
Semarang, di tempat dia menikmati 
sebuah hubungan yang baik dengan 
seorang pegawai Jawa, ia mampu 
melengkapi sepertiga bagian dari 
sebuah kamus Jawa-Inggris, sebelum 
ia mengalami nasib yang sangat 
mengenaskan. Dalam sebuah periode 
singkat, Trowt telah membuka sebuah 
sekolah untuk penduduk setempat dan 
telah mengembangkan sebuah hu-
bungan yang sangat dekat dengan 
Bupati Sura Adimenggala yang sangat 
terbuka terhadap pendidikan Barat. 
Adimenggala mengirim kedua putra-
nya, Saleh dan Shukur, untuk belajar 
dengan Marshman dari Serampore, 
dari tahun 1812 sampai 1814. Sekolah 
ini disponsori oleh misi Baptis. Trowt 
berdiskusi dengan Adimenggala, 
berencana untuk mendirikan sebuah 
sekolah, menerbitkan berbagai buku 
dalam Bahasa Jawa, dan mendirikan 
sebuah sekolah untuk orang Jawa di 
Semarang. Menurut Trowt, Adimeng-
gala sangat mendukung rencananya. 
 Trowt menderita disentri dan 
demam, dan selama 2 tahun ia terus 
menderita berbagai penyakit serius. Ia 
meninggal pada 25 Oktober 1816. 
Sebelum kematiannya, Trowt bisa 
berbahasa Melayu dengan lancar dan 
mulai menguasai Bahasa Jawa. Andai 
Trowt tidak meninggal terlebih dulu, 
misi Baptis di Semarang mungkin telah 
meninggalkan sebuah peninggalan 
yang sangat berharga.
 Thomas Philips, yang mengganti-
kan Trowt di Semarang, juga mening-
gal dini setelah mengalami penderitaan 

fisik dan mental. Nampaknya, kondisi 
kehidupan di negara tropis dan ling-
kungan sosial menghasilkan sebuah 
penghalang besar, yang pada akhirnya 
menghabiskan stamina fisik dan 
mental mereka. Minimnya fasilitas 
kesehatan, situasi politik yang tidak 
menentu, dan dana yang pas-pasan 
yang diberikan oleh badan misi, tidak 
cukup untuk membuat mereka memiliki 
peluang mendapatkan perawatan 
kesehatan yang memadai. Kebanyak-
an dari mereka terserang demam, 
malaria, tifus, dan disentri.
 Bruckner sangat berhasil dalam 
mempelajari bahasa Jawa, ia mene-
ruskan kamus yang dimulai oleh Twort. 
Bahkan ia berhasil menerjemahkan 
Alkitab ke bahasa Jawa. Tetapi menga-
lami kesulitan untuk mencetaknya 
karena Nusantara kembali diperintah 
oleh Belanda pada tahun 1816 yang 
tidak bersahabat dengan para pembe-
ritaan Injil.
 Sejak pemerintahan dikembalikan 
kepada Belanda dan secara bersama-
an pelarangan penyebaran agama 
Kristen kembali diadakan. Kebijakan 
keagamaan Raffles yang bebas men-
jadi terbatas oleh kebijakan otoritas 
Belanda yang sangat berhati-hati. Hal 
ini dilakukan demi menjaga keseim-
bangan dalam kehidupan keagamaan, 
namun terutama untuk menjaga agar 
tidak timbul guncangan dan hal-hal 
yang dapat memicu perlawanan pada 
komunitas Islam di Jawa. Satu-satunya 
misionari yang diizinkan oleh peme-
rintah Belanda untuk terus bekerja 
adalah Gottlob Bruckner. Hal ini tentu 
saja tidak disebabkan oleh keberha-
silannya dalam menyebarkan agama di 
antara para penduduk Jawa di Sema-
rang. Sebaliknya, mereka memberikan 
izin karena Bruckner adalah satu-
satunya misionari yang gaya beker-
janya diam-diam dan tidak menonjol.
 Bruckner bekerja di Jawa selama 
43 tahun, tanpa tercatat seorang pun 
sebagai `buah` dari tugasnya untuk 
memberitakan Injil. Ia tidak membaptis 
siapa pun. Namun sepanjang hidup-
nya, dengan stamina fisik dan mental 
yang luar biasa, Bruckner berhasil 
menerjemahkan Perjanjian Baru ke 
dalam bahasa dan tulisan Jawa. Ia 
menyelesaikan karyanya dalam waktu 
yang relatif singkat, sekitar 8 tahun. 
Walaupun ia diterima baik oleh pengu-
asa, ̀ buah` yang terpenting dari karya-
nya, yang dilakukan dengan bersema-
ngat, sangat terhalang. Atmosfer politis 
di seluruh Hindia Belanda mulai 
menunjukkan gejala kekacauan.
 Puncak kesulitan yang disebabkan 
oleh pemerintah Belanda selama 
periode ini, terutama kepada para 
misionari "non-Belanda" adalah penyi-
taan dan pelarangan penyebaran 

karya monumental Bruckner: Perjan-
jian Baru edisi Bahasa Jawa. Bruckner 
telah menyelesaikan manuskrip terse-
but pada 1823. Ia harus menunggu 
selama 5 tahun sebelum ia bisa pergi 
ke Serampore dengan seorang putra-
nya untuk mencetak teksnya, dan di 
sana, ia menunggu selama 3 tahun. 
Akhirnya, 3000 copy berhasil dicetak. 
Dengan sukacita, ia mengambil 2100 
copy untuk Batavia dan memberikan-
nya kepada Dutch Bible Society -- ia 
sendiri hanya menerima 300 copy. 
Sebelum membagikan Alkitab, direktur 
Dutch Bible Society merasa perlu untuk 
meminta izin Gubernur Jenderal. Ke-
putusan yang dibuat oleh Gubernur 
Jenderal sangat mengecewakan 
Bruckner, katanya: "Perang baru saja 
berakhir; situasi yang tidak mengun-
tungkan ini akan digunakan oleh orang 
untuk memberontak lagi jika kitab ter-
sebut dibagikan di kalangan pribumi!" 
Terjemahan bersejarah Perjanjian 
Baru "untuk sementara waktu ditahan, 
sampai keadaan memungkinkan." Sa-
yangnya, kebanyakan dari kitab terse-
but dimakan rayap ketika berada di 
gudang pelabuhan Tanjung Priok. 
Pada 1848, dan 17 tahun kemudian, 
sisa hasil terjemahan tersebut dibebas-
kan dari "penahanan".
 Fase pertama kepeloporan misi 
Baptis di Jawa, telah dihalangi dan 
menemui kegagalan. Iblis telah mema-
kai orang yang menyebut dirinya Kris-
ten untuk menghalangi Injil. Bahkan 
Bruckner, orang terakhir pada periode 
ini, tidak berhasil memenuhi harapan 
rekan-rekannya dari misi Baptis. Tidak 
ada seorang Jawa pun yang memilih 
untuk mendengar pesannya dan 
mengikuti jejak imannya. Namun, 
Bruckner telah memulai sebuah fase 
penting, sebuah fase yang diperlukan 
untuk pembentukan Gereja Kristen 
untuk orang Jawa: ia telah memper-
siapkan sebuah manuskrip suci yang 
akan dibaca oleh orang Jawa sebagai 
fondasi kehidupan kerohanian mereka. 
Ia telah melaksanakan sebuah tugas 
yang tidak dapat dilakukan oleh siapa 
pun juga. Orang Jawa tidak dapat 
melakukannya, orang Kristen dari misi 
Belanda juga tidak. Bruckner sendirilah 
yang menyelesaikan tugas ini, yaitu 
menerjemahkan Alkitab ke bahasa 
Jawa dengan tulisan Jawa tidak dapat 
dilakukan orang lain selain Gottlob 
Bruckner.
 Nederlandsch Bijbelgenootschap 
mengirim J. F. C. Gericke ke Jawa pada 
1826. Ia merupakan orang pertama 
dari kalangan misi yang memiliki bakat 
besar dalam linguistik, dan ia mende-
monstrasikan sebuah profesionalisme 
yang melampaui ke-mampuan Bruck-
ner. Gericke menggunakan terjemah-
an Bruckner sebagai sumber utama-
nya, dalam upayanya untuk menerje-
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mahkan Perjanjian Baru ke dalam Ba-
hasa Jawa. Periode keti-ga ini diakhiri 
dengan sepucuk surat dari Bruckner 
pada rekan-rekannya di pusat misi 
Baptis di Serampore, 2 bulan sebelum 
kematiannya pada 9 Juli 1857.
 Kisah pertama sejarah agama 
Kristen di Jawa dimulai dengan penuh 
antusiasme dan berakhir dengan 
kekecewaan. Karya Bruckner, pada 
paruh awal abad ke-19 merupakan 
representasi pergumulan para pelopor. 
Paruh kedua abad ke-19 merupakan 
kisah kedua dalam sejarah ini. Banyak 
badan misi baru muncul dengan ber-
bagai cara, sehingga terdapat peluang 
yang lebih besar untuk berhasil. Para 
aktor dan layarnya mungkin berganti, 
namun karya terjemahan Bruckner 
merupakan sebuah pilar dalam sejarah 
yang akan menjadi pendukung utama 
untuk masa perkembangan agama 
Kristen di Jawa pada periode selanjut-
nya.  (disadur dari buku: Mission at the 
Crossroads dan Java Saga).

Pemberitaan Injil ke Sumatera
 Samuel Munson lahir tanggal 23 
Maret 1804 di New Sharser Maine, 
sedang Henry Lyman lahir tanggal 23 
November 1809 di Northhampton, 
Amerika Serikat. Pada tanggal 9 Juli 
1833, para jemaat Baptis di Boston, 
Amerika Serikat, membuat perjamuan 
jemaat. Dalam pesta itu, semua perha-
tian tertuju pada dua pengkhotbah 
muda, Samuel Munson dan Henry 
Lyman dan istri mereka yang akan 
berangkat membelah samudera menu-
ju sebuah negeri jauh yang belum per-
nah mereka kunjungi sebelumnya.
 Negeri yang mereka tuju bernama 
Hindia Belanda, yang kelak akan 
menjadi tanah pekuburan mereka 
sendiri. Munson dan Lyman menum-
pang kapal bernama “Dunkan”, dengan 
sebuah acara pelepasan yang meng-
harukan dari anggota jemaat Gereja 
Baptis Boston. Keduanya melambai 
dan menatap para jemaat yang berba-
ris di bibir pelabuhan, hingga Benua 
Amerika lenyap sama sekali di bela-
kang mereka.
 Setelah berlayar selama 105 hari, 
Munson dan Lyman melihat sosok 
Pulau Jawa, dan kapal mereka mera-
pat ke Batavia. Di kota yang sedang 
berkembang ini, keduanya mendapat 
sambutan dari seorang rohaniawan 
berkebangsaan Inggris, Gembala 
Madhurst. Selain dibekali pengetahuan 
teologia, mereka juga dibekali kete-
rampilan medis. Dari surat-surat yang 
mereka kirimkan ke Boston, diketahui 
bahwa mereka sangat sibuk dengan 
para pasien yang datang tiap hari.
 Setelah menguasai Bahasa Mela-
yu, Munson dan Lyman mulai mengu-
rus izin pada pemerintah Belanda un-
tuk berangkat ke Tanah Batak. Guber-
nur Jenderal Pemerintahan Belanda di 

Batavia meluluskan permintaan mere-
ka. Tanah Batak adalah impian Munson 
sejak ia sekolah theologi. Ia mendapat-
kan literatur yang menceritakan kein-
dahan kawasan ini, berikut masyara-
katnya yang masih menganut keperca-
yaan kuno, sipelebegu (sejenis animis-
me).
 Tepat pada hari Selasa, 8 April 
1834, Munson dan Lyman berangkat 
meninggalkan anak isteri mereka di 
Batavia dengan menumpang kapal 
besar “Mederika”. Mereka berada di 
antara para serdadu Belanda beserta 
tawanannya.
 Pada 19 April 1834, atau sebelas 
hari sejak keberangkatan dari Jawa, 
mereka tiba di Bengkulu. Munson dan 
Lyman tinggal di sini selama 4 hari. Lalu 
pada tanggal 26 April 1834, mereka 
sudah menjejakkan kaki di Padang. 
Gembala Gereja Belanda, Ward me-
nyambut keduanya. Munson dan 
Lyman mendapat banyak informasi 
penting dari beliau, karena Ward sudah 
pernah mengunjungi Tanah Batak pada 
tahun 1824. Menurut Ward, orang 
Batak adalah masyarakat yang ramah 
tamah. Ward juga menceritakan pe-
nyambutan raja-raja Batak terhadap 
dirinya yang disertai tarian (tortor).
 Akhirnya, pada 17 Juni 1834, Mun-
son dan Lyman tiba di Tanah Batak 
untuk pertama kalinya, yakni Sibolga. 
Tuan Bonnet, seorang pejabat Belan-
da, menyambut mereka dengan ha-
ngat. Dia bahkan memberikan perleng-
kapan untuk keberangkatan mereka 
selanjutnya ke arah Silindung. Dalam 
perjalanan, Munson dan Lyman diser-
tai seorang penerjemah, tukang ma-
sak, polisi, dan 8 pendamping lain. 
Rombongan kecil ini berangkat pada 
suatu sore yang teduh tanggal 23 Juni 
1834, menembus belantara, lembah, 
dan pegunungan yang bergelombang 
selama 6 hari. Kadang-kadang, mere-
ka harus merangkak seperti ekspedisi 
kelompok pecinta alam ketika melalui 
medan yang sangat sulit. Rura Silin-
dung yang mereka tuju adalah sebuah 
lembah yang datar dan indah di 
sebelah utara Tapanuli.
 Ketika sampai di kampung Raja 
Suasa, misionari Munson dan Lyman 
menerima saran dari Raja Suasa agar 
mereka menginformasikan lebih dulu 
kedatangan mereka di Silindung. Saat 
itu, suasana di Rura Silindung (seka-
rang Kota Tarutung) memang masih 
diwarnai kemelut akibat ekses dari 
Perang Bonjol. Namun Munson dan 
Lyman memilih menghemat waktu agar 
segera tiba di Silindung. Tepat enam 
hari sejak berangkat dari Sibolga, satu 
sore yang indah menyambut mereka di 
pinggiran sebuah kampung. Munson 
mengutus penerjemah untuk menge-
tahui keadaan di kampung tersebut 
sebelum memasukinya. Namun sete-
lah beberapa jam, si penerjemah tak 

kunjung kembali. Menimbang cerita 
Gembala Ward, kedua misionaris itu 
tidak curiga kalau-kalau sesuatu telah 
terjadi.
 Dalam keadaan yang belum dapat 
memutuskan tindakan selanjutnya, 
tiba-tiba semak belukar di sekitar mere-
ka terkuak dan berderak. Serombong-
an orang muncul dari balik pepohonan 
seraya berteriak, “Mulak, mulak ma 
hamu!” (Pulang, pulanglah kalian!). 
Kedua missionari itu terkejut, dan pa-
da saat yang sama mereka menyadari 
bahwa para pengikut lain telah meng-
hilang entah kemana, kecuali Jan.
 Munson dan Lyman, dengan baha-
sa isyarat sesanggupnya, berupaya 
menggambarkan maksud tulus keda-
tangan mereka ke daerah itu. Tapi ko-
munikasi tampaknya tidak nyambung, 
dan terjadilah salah pengertian. Meli-
hat gelagat yang makin buruk, tiba-tiba 
Jan mengambil bedil yang dibawa 
Munson dari Padang, dan hendak 
menembakkannya ke arah orang ramai 
itu. Tindakan itu dicegah Munson. Tapi 
sayang, pada saat yang hampir bersa-
maan, terdengar letusan bedil dari arah 
lain dan Lyman roboh bercucuran 
darah.
 Detik-detik berikutnya makin me-
negangkan dan memperkecil peluang 
untuk saling pengertian. Munson yang 
malang masih mencoba memberi 
isyarat dengan menunjukkan Alkitab 
yang dibawanya, tapi suasana terlanjur 
panas dan chaos. Ia dipukuli hingga 
jatuh tanpa melawan maupun menun-
jukkan rasa takut. Jan melarikan diri 
dan bersembunyi di kerapatan hutan. 
Ia berhasil lolos dan kembali ke Sibolga 
dalam keadaan payah, lalu menemui 
Tuan Bonnet. Informasi tentang insiden 
tersebut digambarkan oleh Jan.

Kesimpulan
 Karena kasih Kristus kepada orang 
Indonesia, para misionari datang 
menempuh perjalanan berbulan-bulan 
agar orang-orang diselamatkan. Dan 
orang dari Gereja Baptis yang pertama 
melakukan itu. Seandainya bangsa 
Indonesia lain tidak tahu, setidaknya 
orang Kristen Indonesia tahu bahwa 
Gereja Baptis adalah gereja paling 
awal selain gereja Belanda di bumi 
Nusantara. Misionari Baptis adalah 
yang paling awal memberitakan Injil 
baik di pulau Jawa maupun Sumatera.
 Aneh sekali, ketika saya mende-
ngar alumni GITS bercerita tentang 
pemimpin gereja yang berkata bahwa 
mereka tidak boleh memberitakan Injil 
di wilayahnya. Siapa yang menentukan 
bahwa itu adalah wilayah gereja 
tertentu? Ada juga pemimpin gereja 
yang sok berkuasa yang menanyakan 
surat ijin gereja. Gereja Baptis adalah 
gereja pertama di bumi Nusantara, 
sebelum ada Indonesia, bahkan 
sebelum Sumpah Pemuda.***
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 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 ST T 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

 GITS di Jakarta maupun RITS di 
Kal-bar sedang dalam libur panjang. 
Sebagian yang ada urusan memang 
pulang kampung, namun sebagian yang 
lain senang melayani. Ada tujuh maha-
siswa GITS yang memilih berangkat ke 
RBC untuk bekerja secara sukarela. 
Mereka melalukan pengecatan gedung, 
pembuatan logo, dan juga akan meng-
gali kolam ikan.
 Sementara itu mahasiswa RITS 
melakukan pembersihan lahan untuk 
menanam sawit. Rencana Dr. Liauw di 
RBC akan ditanam lagi sekurang-ku-
rangnya 500 pohon sawit sehingga total 
menjadi 1000 pohon. Harapan Dr. 
Liauw lima tahun ke depan, RBC akan 
bisa memiliki sumber dana mandiri.
 Ke depan, kompleks RBC juga 
akan berfungsi bagi gereja-gereja di 
Kal-bar sebagai tempat acara retreat.  
Setelah gedung-gedung selesai di 
bangun, dan bunga serta pohon-pohon 
tumbuh besar, sesuai rencana kompleks 
RBC (Remnant of Biblical Christians) 
akan menjadi tempat yang nyaman.
 Jika pembaca terpanggil untuk 
melayani Tuhan, daftarkan diri Anda di 
GITS atau RITS. Kami menyediakan 
pendidikan hingga tingkat Doktor tanpa 
biaya. Tentu Anda harus bersedia diisi 
dengan pengetahuan theologi dan 
dibentuk karakter Anda.
 Di dunia memang ada banyak pe-
kerjaan dan jabatan, namun hanya ada 
satu yang indah. "Orang yang menghen-
daki jabatan penilik jemaat mengingin-
kan pekerjaan yang indah." (I Tim. 
3:1).  Dan hanya ada satu pekerjaan 
yang dihormat Allah.  Barangsiapa 
melayani Aku, ia harus mengikut Aku 
dan di mana Aku berada, di situpun 
pelayanKu 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.

Anda Sedang Mengerjakan Apa?
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 Baik William Robinson, James 
Riely, maupun Thomas Twort, yang da-
tang ke Nusantara tahun 1813, semua-
nya mengajarkan bahwa Alkitab ada-
lah satu-satunya firman Tuhan, atau 
Alkitab adalah kanon tertutup. Mereka 
mengajarkan bahwa setelah Alkitab 
selesai ditulis oleh penulis terakhir 
yaitu Rasul Yohanes di pulau Patmos 
sekitar akhir abad pertama, maka 
selanjutnya tidak ada lagi proses 
pewahyuan. Tentu tidak mungkin ada 
orang yang membatasi Allah melain-
kan Allah yang membatasi anak-anak-
Nya agar mereka tidak percaya kepada 
sembarangan wahyu.
 Kami sering bertemu dengan orang 
Kristen yang ketika ditanya, “apakah 
mereka percaya Alkitab satu-satunya 
firman Allah?” Mereka segera menja-
wab, “percaya dong.” Tetapi kemudian 
kami bertanya lagi, “kalau begitu Anda 
tidak percaya pada nubuatan dan 
bahasa lidah yang sekarang merajalela 
di gereja-gereja?” Lalu mereka biasa-
nya menjawab, “percaya, karena Allah 
maha kuasa dan tidak terbatas, Ia bisa 
saja berbicara kepada pengkhotbah itu 
sesuai dengan kehendakNya.” 
 Lihatkah pembaca bahwa ada 
kontradiksi di dalam jawaban mereka? 
Di satu pihak mereka percaya bahwa 
proses pewahyuan telah berhenti sejak 
kitab Wahyu selesai dituliskan, artinya 
Alkitab kita adalah sebuah kanon 
tertutup. Namun di pihak lain mereka 
tetap percaya bahwa Allah masih 
turunkan wahyu sehingga masih ada 
nubuatan dan bahasa lidah dari Allah.
 Semua gereja sebelum tahun 
1905, percaya bahwa proses pewah-
yuan sudah selesai, bahwa Allah tidak 
menurunkan wahyu lagi sesudah Wah-
yu 22:21, dan bahwa Alkitab adalah 
kanon tertutup serta satu-satunya fir-
man Allah.  Tetapi pada tahun 1884, 
Richard G. Spurling merindukan feno-
mena gereja abad Pertama, dan pada 
tahun 1886 menyelenggarakan acara 
untuk menuntut tingkat kerohanian 
seperti gereja mula-mula. Kemudian 
Charles Parham pada tahun 1897 
mengklaim mendapatkan karunia 
untuk menyembuhkan. Dan puncak-
nya pada tahun 1905 William J. Sey-
mor, seorang mantan budak, menye-
lenggarakan kebaktian pencurahan 
Roh Kudus dengan melompat-lompat 
sampai lantai rumah roboh. Kemudian 
mereka membeli gedung di 312 Azusa 

Street, dan dari situlah pengajaran 
tentang bahasa lidah, nubuatan, peng-
lihatan dan berbagai bentuk proses 
pewahyuan, disebarkan ke seluruh 
dunia.
 Jika kita percaya bahwa Alkitab 
adalah satu-satunya firman Tuhan, dan 
Alkitab adalah kanon tertutup, berarti 
kita percaya bahwa proses pewahyuan
berhenti setelah sampai kitab Wahyu 
22:21. Sesudahnya tidak ada proses 
pewahyuan lagi dan jika proses pewah-
yuan jalan terus maka Alkitab bukan 
satu-satunya firman Tuhan. Dan kalau 
Alkitab bukan satu-satunya firman 
Tuhan dan bukan kanon tertutup, maka 
Alkitab bukan satu-satunya kebenaran 
dari Allah. Ini tidak mungkin! 
 Karena keyakinan kita bahwa Alki-
tab adalah satu-satunya firman Tuhan, 
maka kita melihat bahwa siapapun 
yang sesudah peristiwa di pulau Pat-
mos masih menerima wahyu, baik 
berupa penglihatan, mimpi, suara atau 
apapun juga, maka itu pasti bukan dari 
Yesus Kristus Tuhan kita. Itu adalah 
tindakan sabotase dari iblis. Tentu tidak 
perlu ada pihak yang tersinggung me-
lainkan merenung. Dan juga tidak perlu 
ada pihak yang tanpa akal sehat mem-
percayai nubuatan-nubuatan masa kini 
sambil percaya bahwa Alkitab satu-
satunya firman Tuhan.
 Misionari Baptis, William Robinson 
dan teman-temannya, yang datang ke 
Nusantara pada tahun 1813 pasti akan 
kaget bila mengetahui bahwa banyak 
gereja di Nusantara bahkan gereja-
gereja Baptis sekarang percaya bahwa 
nubuatan masih jalan terus. Mereka 
pasti akan terperanjat bila melihat 
gereja-gereja Baptis yang mereka rintis 
telah terpengaruh gerakan William 
Seymor dan mulai menggunakan nya-
nyian yang kata-katanya masih terde-
ngar rohani namun irama musiknya 
jenis pop, rock, yang bukan himne.
 GBIA GRAPHE bertekad meme-
gang teguh prinsip serta pengajaran 
yang dibawa oleh misionari Baptis 
pada tahun 1813. GBIA GRAPHE 
percaya bahwa Alkitab adalah satu-
satunya firman Tuhan, bahwa Alkitab 
adalah kanon tertutup yang artinya 
selain Alkitab tidak ada firman Tuhan. 
Dan Tuhan telah menghentikan proses 
pewahyuan ketika pewahyuan sampai 
pada Wahyu 22:21. 
 Kami ingin pembaca mengerti 
bahwa bukan hanya gereja Baptis, 
bahkan semua gereja lain, sebelum 

tahun 1905, telah memegang teguh 
bahwa Alkitab adalah satu-satunya 
firman Tuhan, bahwa Alkitab adalah 
sebuah kanon tertutup yang artinya 
tidak ada tindakan penambahan wahyu 
lagi dari Allah karena Alkitab sudah 
cukup untuk menjadi standar ukur ke-
benaran. Kalau sesuatu ditetapkan 
sebagai standar, maka tidak mungkin 
ada penambahan atau pengurangan. 
 Hal yang sangat aneh terjadi di ka-
langan sebagian orang Kristen, yang 
sering berkata bahwa mereka percaya 
proses pewahyuan telah berhenti, 
namun mereka juga percaya bahwa 
rhema masih terus berjalan. Mereka 
yang berargumentasi demikian hanya 
dapat membohongi pengikut mereka 
yang tidak mengerti bahasa Yunani. 
Rhema itu artinya kata atau perkataan. 
Pernyataan mereka sama dengan 
bahwa Allah tidak mau mengungkap-
kan (memberi wahyu) sesuatu lagi 
namun Dia masih mau berkata-kata 
terus. Renungkanlah, bukankah per-
nyataan demikian saling berten-
tangan? 
 Kalau percaya Alkitab satu-satu-
nya firman Tuhan, itu berarti percaya 
bahwa proses pewahyuan telah ber-
henti karena kalau pewahyuan tidak 
berhenti maka tidak mungkin Alkitab 
bisa satu-satunya firman Tuhan. Kalau 
pewahyuan jalan terus, maka akan ada 
kitab lain sesudah kitab Wahyu. 
 Ada yang lalu berkata, “yang tertu-
lis sudah selesai tetapi yang lisan ma-
sih ada.” Ini argumentasi yang sangat 
tidak masuk akal karena dari lisan men-
jadi tulisan itu tinggal selangkah, apa 
lagi di zaman sekarang yang sudah 
ada rekaman suara maupun video.
 Sudahkah Anda bisa faham bahwa 
segala fenomena nubuatan, penglihat-
an dan lain sebagainya sesungguhnya 
adalah sabotase iblis yang dimulai 
melalui Richard Spurling, dan kemudi-
an diteruskan melalui Charles Parham 
dan William Seymor? 
 G B I A  G R A P H E  d e m i 
menghormati dan mengenang para 
misionari Baptis yang paling awal 
memasuki Nusanta-ra, menjaga 
doktrin yang mereka bawa agar tetap 
utuh tak bercacat hingga saat ini. 
Alkitab adalah satu-satunya firman 
Tuhan, dan setelah penulisan Alkitab 
selesai maka hanya melalui Alkitablah 
Tuhan berbicara kepada manusia, 
tidak melalui alat-alat lain lagi.***

KONDISI GEREJA-GEREJA 
abad 20 & 21
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 Ketika berbagai suku bangsa di 
muka bumi masih hidup dalam pe-
nyembahan berhala dan animisme, 
Tuhan sudah menggerakkan dua 
orang misionari ke tanah Batak. Samu-
el Munson dan Henry Lyman tiba di 
tanah Batak tahun 1834. Mereka 
dikirim oleh Gereja Baptis di kota 
Boston dengan satu tujuan, untuk 
menyelamatkan orang Batak.
 Karena mereka belum bisa berba-
hasa Batak dan membawa penerjemah 
yang adalah seorang Muslim, tidak ada 
yang tahu apakah yang dikatakan sang 
penerjemah yang kemudian lari me-
ninggalkan mereka. Karena kesalah-
pahaman, tragis sekali, kedua misio-
nari itu terbunuh.
 Injil, kabar baik, yang seperti 
apakah yang ingin diberitakan Munson 
dan Lyman kepada orang Batak de-
ngan menempuh perjalanan laut seki-
tar setengah tahun dan berjalan kaki 
sekitar satu minggu itu?
 Pastilah Munson dan Lyman ingin 
memberitahu orang Batak bahwa 
Tuhan Yesus sangat mengasihi mere-
ka. Mereka ingin sampaikan bahwa 
bukan hanya orang Batak saja yang 
telah berdosa dan kehilangan kemulia-
an Allah, tetapi semua manusia di bumi 
telah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa 
hanya dapat diselesaikan dengan 
penghukuman. Tetapi Allah berjanji 
akan mengirim Juruselamat untuk 
menggantikan manusia menanggung 
hukuman itu. Dan sebelum kedatangan 
Sang Juruselamat, ia digambarkan 
dengan binatang korban yang disem-
belih di atas mezbah. Kemudian Sang 
Juruselamat tiba, namaNya Yesus, dan 
ia memberikan diriNya dihukumkan di 
atas kayu salib.
 Setiap orang yang mengaku diri 
orang berdosa, menyesal atas dosa-
dosanya, dan mengaminkan Yesus se-
bagai pengganti dirinya untuk dihu-
kumkan, maka ia akan dihitung seba-
gai orang yang dosa-dosanya telah 
dijatuhi hukuman sehingga ia tidak 
berdosa lagi. Setiap orang yang hidup 
sebelum penyalibanNya harus percaya 
kepada Sang Juruselamat yang akan 
datang, sedangkan yang hidup sesu-
dah penyalibanNya percaya kepada 
Sang Juruselamat yang sudah datang. 
Orang-orang yang bertobat dan perca-
ya tersebut dipandang sebagai orang 
yang tidak berdosa lagi, dan disebut 
sebagai orang-orang kudus.
 Masuk Sorga hanya melalui berto-
bat dan percaya kepada Yesus Kristus. 
Bertobat itu artinya mengaku diri orang 

berdosa dan menyesal, sedangkan 
percaya adalah mengaminkan bahwa 
Yesus Kristus telah dihukumkan meng-
gantikan kita. Jadi, jalan masuk Sorga 
ialah melalui bertobat dan percaya 
saja. Tidak perlu ada penambahan 
apapun, termasuk tidak perlu menam-
bahkan perbuatan baik, baptisan dan 
segala macam perbuatan manusia. 
Orang Kristen harus berbuat baik, 
tetapi bukan berbuat baik untuk masuk 
Sorga. Orang Kristen berbuat baik 
untuk membuktikan diri sebagai orang 
yang telah mendapatkan kepastian 
masuk Sorga dan telah memiliki Roh 
Kudus di dalam hati.
 Ketika Yesus Kristus dihukumkan 
di kayu salib, Ia menanggung dosa 
seisi dunia (Yoh.1:29), dari dosa Adam 
hingga dosa manusia terakhir. Karena 
Adam maka semua manusia jatuh ke 
dalam dosa, dan karena Kristus maka 
semua dosa yang disebabkan oleh 
Adam telah diselesaikan (Rom.5:18-
19).  Dosa bayi, orang yang lahir cacat 
mental, down-sindrom, telah diselesai-
kan oleh Yesus Kristus. Tetapi jika 
mereka tidak meninggal saat bayi 
melainkan tumbuh hingga akil-balik 
dan melakukan dosa, maka mereka 
bukan lagi berdosa karena Adam 
melainkan karena perbuatan mereka 
sendiri. Itulah sebabnya bayi tidak 
perlu bertobat dan memang belum bisa 
bertobat, kalau meninggal maka akan 
masuk Sorga.
 Munson dan Lyman pasti akan 
mengajarkan bahwa bayi tidak perlu 
dibaptis karena tidak ada keperluan 
mereka dibaptis. Pembaptisan bayi 
adalah kesalahan yang Martin Luther 
bawa keluar dari Gereja Roma Katho-
lik. Dan karena untuk mengakomodasi 
pembaptisan bayi maka pembaptisan 
yang seharusnya diselamkan ke dalam 
air mereka ganti dengan diteteskan air. 
Padahal arti kata baptis adalah masuk 
ke dalam air, sedang jika diteteskan air 
itu kata bahasa Yunaninya ialah rantis.
 Jadi, untuk masuk Sorga sesung-
guhnya tidak membutuhkan baptisan. 
Baptisan diperintahkan oleh orang 
yang akan menjadi murid (Mat.28:19-
20). Bayi, dan orang yang sedang sakit 
tidak bisa menjadi murid, oleh sebab itu 
mereka tidak perlu dibaptiskan. Nanti, 
ketika bayi mencapai umur akil-balik, 
dan yang sakit menjadi sembuh, mere-
ka akan mengambil keputusan untuk 
diri mereka untuk dibaptiskan. 
 Munson dan Lyman juga akan me-
ngajarkan tentang keimamatan setiap 
orang percaya. Dari Adam sampai 

Musa, setiap ayah adalah imam bagi 
keluarganya dan sekaligus sebagai 
tiang penopang dan dasar kebenaran 
(TPDK). Dan dari Musa sampai 
Yohanes Pembaptis, Harun dan 
keturunannya adalah imam dan 
bangsa Israel adalah TPDK. Sejak 
Yohanes tampil, keimamatan Harun 
dihentikan (Luk.16:16, Mat.11:13). 
Kemudian dari Yohanes sampai hari 
pengangkatan (Rapture), setiap orang 
percaya adalah imam (I Pet.2:9), dan 
jemaat lokal adalah TPDK (I Tim.3:15).
 Pada saat Kristus putus nafas, tabir 
Bait Allah terbelah karena tidak diper-
lukan lagi jabatan imam atau ruang 
pemisah antara orang percaya dengan 
Allah. Setiap orang percaya adalah 
orang kudus, dan anak Allah. Tidak 
diperlukan pengantara antara anak-
anak Allah dengan Bapa mereka. Doa 
berkat di akhir kebaktian, dan berbagai 
tindakan pemberkatan adalah kesalah-
an Gereja Roma Katholik yang lupa 
diprotes oleh Martin Luther. Sebutan 
pemberkatan nikah sesungguhnya 
adalah istilah Katholik, sedangkan 
yang benar seharusnya peneguhan 
nikah. Orang Protestan harus berla-
pang dada, kalau mereka boleh mem-
protes kesalahan Katholik, mereka se-
harusnya juga terbuka untuk diprotes 
atas hal-hal yang belum sesuai Alkitab.
 Pengajaran-pengajaran alkitabiah 
inilah yang ingin disampaikan oleh 
Samuel Munson dan Henry Lyman 
ketika mereka berangkat dari Boston 
menuju tanah Batak. Sayang seribu 
sayang, terjadi kesalahpahaman se-
hingga pengajaran alkitabiah tidak 
tersampaikan.
 Tetapi kasih Tuhan kepada orang 
Batak sungguh besar, sehingga dua 
puluhan tahun kemudian Tuhan mengi-
rim Nomensen. Walau pengajarannya 
tidak tepat sesuai dengan Alkitab, na-
mun ia membawa orang-orang Batak 
lebih dekat kepada kebenaran yang se-
benar-benarnya. Setidaknya ia mem-
perkenalkan Alkitab, Tuhan Yesus, dan 
berbagai hal kepada orang Batak.
 Kini GBIA GRAPHE melanjutkan 
pengajaran Munson dan Lyman. Pe-
ngajaran yang ingin disampaikan oleh 
mereka itulah yang sekarang dikuman-
dangkan oleh GRAPHE. Kiranya 
orang-orang Batak akan memakai pi-
kiran dan hati yang diberikan Tuhan un-
tuk berpikir dan merenung. Karena Tu-
han sedemikian mengasihi orang Ba-
tak, maka sepatutnya orang Batak me-
ngasihi Tuhan dan mengasihi firman-
Nya, bukan adat atau organisasi.***

TUHAN SANGAT MENGASIHI ORANG BATAK
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 Tgl. |     Hari |     Bulan | Acara     

19  Sabtu  Juli - Seminar di Medan

 
2  Sabtu   Agustus  - Pembukaan Tahun Ajaran Baru   RITS     
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) 
18-23  Senin- Sabtu  Agustus  - Block Class Tiga Doktrin di RITS oleh Dr. Suhento Liauw 

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

Gedung administrasi yang dibangun untuk kelas RITS dan RBC (gambar kiri), bundaran RBC (gambar tengah),
suasana penuh bunga warna-warni di sekitar komplek RBC membuat kita seperti berada di luar negeri (gambar kanan)
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HUT ke-19
& 

Konsisten Terus Bersinar 
Selamat Natal 2014

Persembahan Pujian dari berbagai Komisi dan GBIA lain

Pemenang lomba yang 
diadakan dalam rangka HUT

Pemenang lomba khotbah 
dan cerita

Pada saat HUT, GBIA GRAPHE selalu memberikan bingkisan untuk orang tua di atas 60 tahun,
para staff, pengajar, penginjil dan keluarga gembala.



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

0856-868-3038

0852-1099-0280

0813-8539-2281

0812-8813-1681

0813-8651-5583

0823-1056-5607

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

Daftar segera!!
GITS selalu memperkaya orang 
Kristen dengan pengetahuan yang 
Alkitabiah. Kini GITS membuka 
kelas block class tiga doktrin.

8 - 13 September 2014
(08.00 - 17.00)

Pendaftaran hubungi 0816-140-2354

Pembicara: Dr. Suhento Liauw

HUT ke-2 Tunas Jemaat Pondok Gede Seminar Alkitab & Ilmu Pengetahuan oleh Dr. Steven Liauw

Hari Ibu di GBIA GRAPHE, anak-anak memberikan bunga sebagai tanda kasih kepada para ibu
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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.
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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

 Alkitab mencatatkan bagi kita 
Amanat Yesus Kristus sesudah ke-
bangkitan dan sebelum kenaikanNya. 
Tokoh Kristen dan theolog menyebut 
pesan Kristus itu sebagai Amanat 
Agung. Sesungguhnya Amanat Agung 
Kristus menjelang kenaikanNya ditulis 
dengan empat variasi penekanan.
 Pertama adalah yang tertulis dalam 
Markus 16:15, “Pergilah ke seluruh 
dunia, beritakanlah Injil kepada segala 
makhluk.” Penekanan amanat di sini 
ialah pada segala makhluk. Memang 
ketika kita berkhotbah, cecak, rayap, 
anjing juga ikut mendengarkan. Tetapi 
sesungguhnya Tuhan ingin yang me-
nerima amanat faham betapa penting-
nya berita Injil itu sehingga harus dibe-
ritakan kepada segala makhluk.
 Kedua ialah yang tercatat dalam 
Kis.1:8, “menjadi saksi-Ku di Yerusa-
lem dan di seluruh Yudea dan Samaria 
dan sampai ke ujung bumi."  Pada 
catatan Lukas ini penekanannya 
adalah pada tahapan pemberitaan Injil 
yang dimulai dari Yerusalem. Dari 
zaman Salomo ditetapkan bahwa kiblat 
arah doa orang Yahudi ialah ke Yeru-
salem. Sebenarnya tujuannya adalah 
mengarah kepada penantian akan 
Sang Juruselamat yang akan datang 
dan pemberitaan Injil yang akan 
dimulai dari Yerusalem.
 Ketiga ialah yang tercatat dalam Injil 
Matius 28:19-20,  “pergilah, jadikanlah 

semua bangsa murid-Ku dan baptislah 
mereka dalam nama Bapa dan Anak 
dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka 
melakukan segala sesuatu yang telah 
Kuperintahkan kepadamu.” Amanat 
yang dicatat oleh Matius menekankan 
pada prosedur orang yang percaya dan 
yang mau menjadi murid. Mereka 
harus mengaku percaya dan harus 
dibaptis, atau dimasukkan ke dalam air 
dalam nama Bapa, Anak dan Roh 
Kudus, yaitu Yesus (Yoh.17:6,12,26). 
Kemudian pada catatan Matius ini juga 
ditekankan tentang proses belajar dan 
mengajar. Semua yang mau menjadi 
murid harus dibaptis dan belajar.
 Ke-empat ialah yang ditulis oleh 
Yohanes 21:15-17, "Gembalakanlah 
domba-domba-Ku.”  Dengan adanya 
proses belajar dan mengajar atas 
orang-orang yang mau menjadi murid, 
maka akan ada perhimpunan orang. 
Orang-orang yang berhimpun ini 
Tuhan sebut domba-dombaNya, dan 
juga disebut jemaatNya, bahkan 
disebut sebagai tubuhNya. Tuhan mau 
ada orang yang mengasihiNya, mela-
yaniNya, dan menggembalakan orang-
orang yang berkumpul dalam nama-
Nya yaitu para murid-muridNya.
 Dan perkumpulan orang-orang 
yang percaya kepada Yesus Kristus ini 
adalah kumpulan orang dimana kebe-
naran dipelihara dan diestafetkan dari 
satu generasi kepada generasi berikut 

sampai Sang Gembala Agung kembali. 
Jika kumpulan orang percaya yang 
disebut jemaat bahkan tubuhNya ini 
bertindak sesuai dengan firmanNya, 
maka tidak ada kuasa yang dapat 
melawannya bahkan kuasa alam maut 
sekalipun. Tuhan sangat menghen-
daki jemaatNya ada di seluruh muka 
bumi sehingga orang yang mencari ke-
benaran bisa datang kepada jema-
atNya.
 Agar ada jemaat Tuhan di seluruh 
muka bumi, maka harus ada sekolah 
theologi yang bertugas khusus untuk 
melatih dan mendidik pengajar-
pengajar firman. Itulah yang dilakukan 
oleh GBIA GRAPHE sehingga berdiri 
GITS di Jakarta dan RITS di Kaliman-
tan.
 Gereja yang tidak mendorong 
orang-orang mudanya menyerahkan 
diri untuk melayani Tuhan, akan pudar 
dan mati. Seturut dengan meninggal-
nya pelayan tua, maka gereja akan 
mengalami kesulitan untuk eksis. Demi 
melaksanakan Amanat Agung Tuhan 
dengan setia, kami menghimbau pem-
baca mempertimbangkan panggilan 
Tuhan untuk melayaniNya, dan para 
hamba Tuhan setia menghimbau orang 
muda untuk melayani Tuhan. Hanya 
dengan cara demikianlah kita menye-
nangkan hati Tuhan, yaitu melaksana-
kan AmanatNya yang Agung dengan 
setia.***

AMANAT AGUNG YESUS KRISTUS

GITS selalu bertekad untuk membekali
setiap orang Kristen dengan pengetahuan

iman Kristen yang alkitabiah 
oleh sebab itu GITS selalu mengadakan 

seminar-seminar doktrinal tiap tahun.
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  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 September 
2014. Jangan lupa juga sertakan nomor 
handphone anda supaya dapat kami 
hubungi.  Sekalipun t idak 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 79
1.  Pada tanggal dan pukul berapakah kebaktian pertama GRAPHE 

dilaksanakan? 25 Juni 1995, jam 09.00.
2.  Siapa yang menggantikan posisi Yudas Iskariot? Matias.
3.  Siapa orang terakhir yang melihat Yesus? Sebutkan ayat 

pendukungnya! Paulus, 1 Kor 15:8.
4.  Siapa nama rahib yang mengajarkan doktrin sesat yang disebut 

unitarianisme? Nestorius.
5.  Sebutkan ayat yang menyatakan bahwa karunia melakukan 

mukjizat adalah tanda kerasulan! 2 Kor 12:12

Pemenang Kuis Pedang Roh Edisi 79
1. Ibu Sabarita br Ginting. Jl. Letnan Arsad gg. Delman 

No. 60 Rt. 004 Rw. 024; Bekasi Selatan 17144
2. Silvia; Jl. 28 Oktober Komplek Perumahan Dwi Ratna 

Indah Jalur 2 No. 55, Siantan Hulu - Pontianak Utara
3. Fuji Hartini; Jl. Sibak Belakang No. 13 
    Purworejo - Kedu 54114

Pertanyaan Kuis Pedang Roh Edisi 80
1.  Dalam rangka apa Marco Polo mampir di Pulau Sumatra pada 

tahun 1292?
2.  Siapa misionari Baptis pertama di pulau Jawa? Dan kapan dia 

sampai di Pulau Jawa?
3.  Pada tanggal berapa Bruckner meminta Thomas Twort 

membaptisnya dengan baptisan alkitabiah yaitu selam?
4.  Siapa nama misionari yang terbunuh karena kesalahpahaman 

pada saat pergi ke tanah Batak?
5.  Sebutkan nama gereja yang didirikan khusus untuk orang-

orang Belanda saja di kepulauan Nusantara?


