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 23 Pada waktu itu jika orang berkata 
kepada kamu: Lihat, Mesias ada di 

sini, atau Mesias ada di sana, jangan 
kamu percaya. 24 Sebab Mesias-

mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan 
muncul dan mereka akan mengadakan 
tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-
mujizat, sehingga sekiranya mungkin, 

mereka menyesatkan orang-orang 
pilihan juga. 25 Camkanlah, Aku sudah 

mengatakannya terlebih dahulu 
kepadamu. 26 Jadi, apabila orang 
berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di 

padang gurun, janganlah kamu pergi 
ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam 

bilik, janganlah kamu percaya.
 27 Sebab sama seperti kilat 

memancar dari sebelah timur dan 
melontarkan cahayanya sampai ke 

barat, demikian pulalah kelak 
kedatangan Anak Manusia.

 28 Di mana ada bangkai, di situ 
burung nazar berkerumun." 

(Mat 24:23-28)

 Sebelum Tuhan kem-
bali ke Sorga, Ia berpesan 
kepada murid-muridNya 
yang hadir di depanNya 
saat itu, dan tentu untuk 
murid-muridNya yang ma-
sih jauh di depan yaitu kita, 
bahwa akan muncul mesi-
as-mesias palsu dan nabi-
nabi palsu. Semua murid 
Tuhan yang bijak harus 
waspada terhadap mesias 
palsu dan nabi palsu.

Apakah Arti Kata
 Mesias?
 Saya sendiri tidak tahu 
apakah maksud Lembaga Alkitab Indo-
nesia, yang kadang memakai kata Mesi-
as dan kadang Kristus ketika menerje-
mahkan kata Cristo,j (Kristos). Sikap 
tidak konsisten LAI bisa menyebabkan 

orang berpikir bahwa tidak ada kristus 
palsu melainkan hanya ada mesias 
palsu. Padahal kata yang sama kadang 
mereka terjemahkan dengan kata mesi-
as dan kadang kristus. 
 Sesungguhnya kata mesias itu dari 
bahasa Ibrani sedangkan kata kristus itu 
bahasa Yunani, yang artinya adalah 
orang yang diurapi. Pengurapan itu se-
sungguhnya adalah semacam model 
pelantikan dari Allah, dan itu biasa dila-
kukan terhadap raja, nabi dan imam.
 Karena Sang Juruselamat sesung-
guhnya akan menjabat sebagai raja, 
imam dan nabi, maka kepadaNya juga 
dilekatkan sebutan Sang Mesias yang 
artinya orang yang diurapi. Sang Juru-
selamat ialah Allah Jehovah sendiri 
yang menjadi manusia dan akan terlahir 
dari keturunan Daud.
 Oleh sebab itu pada saat Yesus 
Kristus hadir, siapapun yang berseru 
kepadaNya, “Kristus, Anak Daud,” dika-
takan kepadanya bahwa imannya telah 
menyelamatkannya. Karena dengan 

seruan itu membuktikan 
bahwa yang bersangkutan 
percaya bahwa Ia adalah 
Sang Juruselamat yang 
dijanjikan, dan bahwa Ia 
adalah pribadi yang diurapi 
atau Mesias dalam bahasa 
Ibrani dan Kristus dalam 
bahasa Yunani. Khusus 
bagi orang Yahudi yang 
memahami makna Kristus 
dalam PL, seruan itu meru-
pakan pengakuan iman 
yang menyelamatkan.
 Bangsa lain yang tidak 
memahami kitab PL tentu 
memerlukan penjelasan 

yang lebih rinci tentang latar belakang 
akan kebutuhan pengiriman Jurusela-
mat untuk memiliki iman yang menye-
lamatkan.
 Ketika dalam kitab Daniel 9:25-26 
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 GBIA GRAPHE baru selesai me-
nyelenggarakan Kongres Baptis Funda-
mentalis ke-16 pada tanggal 15 - 17 
September 2014. Ada 35 Gembala dan 
Penginjil GBIA seluruh Indonesia 
berkumpul untuk sebuah persekutuan 
persaudaraan di dalam kebenaran.
 Dalam pertemuan diusulkan untuk 
membangun komunikasi yang lebih 
intens dan terjalin di antara Gembala 
dan Penginjil Fundamentalis seluruh 
Indonesia. Bagi yang memiliki Black 
Berry Messenger (BBM) dipersilakan 
bergabung ke dalam BBM Group Pela-
yan GBIA.
 Kongres ke-17 tahun depan direnca-
nakan akan dilaksanakan di RBC, Kal 
Bar. Yang ingin ikut diharap bersiap-siap 
dari sekarang. Agar mendapatkan tiket 
kapal laut maupun kapal udara yang 
murah, sejak tanggal 1 Agustus 2015 
peserta yang ingin berangkat bersama 
harus sudah terdaftar. 
 Karena penipuan semakin marak, 
jangan terlalu cepat percaya pada sms, 
sekalipun yang mengatasnamakan Dr.Su-
hento Liauw. Sebelum percaya cek dulu 
pada orang-orang yang dekat pada nama 
yang disebutkan sebagai pengirim.

Gembala & Penginjil Yang Menghadiri
Acara Kongres
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menuliskan nubuatan yang sangat 
jelas tentang akhir zaman, dan tentang 
kedatangan seorang raja yang akan 
memulihkan segala sesuatu, maka 
semua orang beriman zaman itu tahu 
bahwa sebutan “orang yang diurapi” 
adalah sebutan khusus kepada Sang 
Juruselamat, bahkan Allah Jehovah 
sendiri yang akan datang sebagai 
keturunan Daud. Seluruh bangsa Israel 
yang membaca kitab Daniel menanti-
kan amat sangat penggenapan nubuat 
tersebut. Sejak saat itu tentu tidak ada 
orang yang berani menyebut dirinya 
sebagai orang yang diurapi atau Mesi-
as atau Kristus, karena orang tahu 
bahwa itu adalah sebutan untuk Sang 
Penyelamat atau Allah Jehovah sendi-
ri. Seharusnya orang Kristen tahu 
bahwa Mesias, Kristus atau orang yang 
diurapi itu hanya satu, yaitu Yesus 
Kristus. Bagaimana boleh ada orang 
Kristen yang berani  menyebut dirinya 
atau menyebut orang lain sebagai 
orang yang diurapi?

Mesias Palsu Di mana-mana
 Kelompok Saksi Jehovah menga-
jarkan bahwa tujuh Dewan Pimpinan 
Pengendali mereka yang di Brooklyn, 
New York, adalah orang yang diurapi. 
Berarti mereka adalah mesias-mesias 
karena arti kata orang yang diurapi 
ialah mesias.
 Dan di kalangan sebagian gereja 
kini gencar dipakai istilah pengurapan, 
atau ungkapan “orang yang diurapi.” 
Mereka semua sedang menggenapi 
nubuatan terkutip di atas bahwa akan 
datang banyak mesias-mesias palsu. 
Hal demikian terjadi karena di kelom-
pok kharismatik memang tidak ada 
orang yang terpelajar dan berpe-
ngetahuan cukup tentang theologi. 
Pemimpin mereka biasanya berasal 
dari orang yang berkharisma, misalnya 
mantan pemimpin agama lain, orang 
yang pintar bicara, bahkan mantan 
dukun, oleh sebab itulah mereka 
disebut kharismatik.
 Bukan hanya terjadi pemakaian 
kata “pengurapan” yang sembarangan, 
bahkan banyak istilah lain juga semba-
rangan dipergunakan, misalnya kepe-
nuhan Roh Kudus, baptisan Roh Ku-
dus dll. Tanpa mereka sadari ternyata 
mereka sedang menggenapi nubuatan 
tentang kehadiran penyesat-penyesat 
di akhir zaman.
 Padahal istilah pengurapan telah 
Rasul Paulus jelaskan dalam I I 
Kor.1:21-22

Sebab Dia yang telah meneguhkan 
kami bersama-sama dengan kamu 
di dalam Kristus, adalah Allah yang 
telah mengurapi, memeteraikan 
tanda milik-Nya atas kita dan yang 
memberikan Roh Kudus di dalam 

hati kita sebagai jaminan dari 
semua yang telah disediakan untuk 
kita. (II Kor. 1:21-22)

13 Di dalam Dia kamu juga karena 
kamu telah mendengar firman 
kebenaran, yaitu Injil keselamat-
anmu di dalam Dia kamu juga, 
ketika kamu percaya, dimeteraikan 
dengan Roh Kudus, yang dijanji-
kanNya itu. (Ef 1:13)

 Ayat-ayat tersebut menjelaskan 
bahwa pada saat seseorang percaya, 
maka Roh Kudus memeteraikannya 
menjadi milik Allah. Dan pada saat itu 
juga, yaitu pada saat Roh Kudus me-
meteraikannya, ia diurapi. Jadi, untuk 
zaman Perjanjian Baru, setiap orang 
yang percaya, lahir baru, adalah orang 
yang telah diurapi, karena telah diang-
kat menjadi imam (I Pet.2:9), bahkan 
menjadi anak Allah (Yoh.1:12).

Apakah Arti Kata Nabi?
 Nabi, adalah orang yang dipilih 
oleh Allah untuk menyampaikan sesu-
atu kepada umatNya bahkan manusia. 

Dalam bahasa Ibrani  (Nabi), da-aybiän"
lam bahasa Inggris prophet bisa 
diartikan sebagai jurubicara. Seorang 
nabi menerima pernyataan atau pe-
nyingkapan dari Allah (wahyu), dan 
menyampaikannya kepada publik.
 Seorang Nabi Allah tidak akan 
mengatakan apapun atas nama Allah 
jika Allah tidak menyingkapkan kepa-
danya sesuatu untuk dikatakan. Persis 
dengan jabatan jurubicara yang tidak 
akan menyampaikan apapun jika 
atasannya tidak menyatakan apapun 
kepadanya.
 Pernah ada suatu masa yang pan-
jang, yaitu sekitar 400 tahun, dari 
Maleakhi sampai Yohanes Pembaptis, 
Allah tidak mengangkat nabi karena 
Allah tidak menyampaikan apapun 
kepada manusia. Masa itu oleh para 
theolog disebut the silent centuries. 
Tentu tidak perlu ada orang bodoh yang 
menafsirkan bahwa Allah telah mati 
atau orang zaman itu membatasi Allah. 
Karena jika Allah tidak menurunkan 
wahyu tentu sama sekali bukan Allah 
menjadi bisu. Tritunggal Allah tentu 
memiliki komunikasi yang intens dan di 
Sorga juga ada banyak malaikat. Allah 
hanya tidak menurunkan wahyu atau 
berbicara kepada manusia, bukan 
tidak bicara pada pribadi Tritunggal lain 
atau malaikat.

Zaman Nabi Sudah Berhenti
 Mulai dari zaman Yohanes Pem-
baptis sampai pada Rasul Yohanes di 
pulau Patmos adalah masa pewahyu-
an, dimana Allah menurunkan wahyu 
untuk menuntun manusia masuk ke 
dalam zaman ibadah hakekat rohani-

ah Perjanjian Baru. Pada zaman itu, 
sejak pewahyuan kepada Zakharia 
tentang kelahiran Yohanes Pembaptis 
sekitar tahun 1 AD, sampai pewahyuan 
terakhir kepada Rasul Yohanes di 
pulau Patmos sekitar tahun 98 AD, 
adalah masa Allah menurunkan wahyu 
kepada orang-orang percaya terutama 
para Rasul dan Nabi. Jadi para Nabi 
telah menuliskan kitab PL dan para 
Rasul telah menuliskan kitab PB, dan 
tulisan mereka sesungguhnya adalah 
fondasi jemaat dengan Yesus Kristus 
sebagai batu penjuru (Ef.2:19-20).
 Setelah wahyu terakhir dituliskan, 
yaitu kitab Wahyu, maka selanjutnya 
Allah tidak menurunkan wahyu lagi. 
Proses pewahyuan ditutup agar Alkitab 
menjadi sebuah ukuran yang pasti atau 
kanon tertutup. Dan dengan demikian 
maka Alkitab adalah satu-satunya 
firman Allah.
 Tentu bukan berarti Allah mati, atau 
menjadi bisu, melainkan hanya tidak 
berbicara atau mengungkapkan se-
suatu kepada manusia. Keadaan demi-
kian pernah terjadi pada rentang waktu 
dari Maleakhi sampai Zakharia, yang 
kurang lebih 400 tahun sebagaimana 
saya sebutkan di atas.
 Allah mau agar setiap manusia 
yang ingin mengenalNya dan menge-
tahui kehendakNya, membaca tulisan 
yang telah diilhamkanNya. Tentu bukan 
kita yang membatasi Allah melainkan 
Allah yang membatasi kita dalam me-
ngenal DiriNya dan seluruh kehendak-
Nya. Justru dengan bertindak memba-
tasi firmanNya hanya pada Alkitab 
adalah demi keamanan kita. Allah mau 
kita hanya mengenalNya dari Alkitab 
agar kita tidak disesatkan. Sebab jika 
tidak dibatasi hanya pada Alkitab saja 
informasi tentang Allah, maka iblis 
akan mengacaukan kita dengan segala 
informasi palsu yang dimunculkannya. 
Allah ingin kita hanya mengenalNya 
dari Alkitab, namun iblis ingin kita 
membuka diri terhadap segala infor-
masi agar ia bisa intervensi.
 Jika Allah tidak membatasi firman-
Nya, tentu akan muncul banyak orang 
yang berkata bahwa ia mendapat wah-
yu dan kemudian bernubuat. Siapa-
kah yang bisa pasti bahwa orang terse-
but betul-betul mendapat wahyu dari 
Allah, atau dari iblis atau dia hanya 
sembarangan ngoceh. Tuhan telah 
memilih Rasul-rasulNya, dan memberi 
bukti bahwa mereka berbicara atas 
namaNya dengan memberikan mereka 
kuasa melakukan mujizat (II Kor.12:-
12). Ayat ini memberi kita kepastian 
bahwa yang mendapat karunia mela-
kukan mujizat hanyalah Rasul saja.
 
Nabi Palsu Bermunculan
 Sudah jelas bahwa Allah tidak 
turunkan wahyu sesudah pewahyuan 
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sampai kitab Wahyu 22:21. Dan Alkitab 
adalah satu-satunya firman Allah untuk 
zaman sekarang. Di luar Alkitab tidak 
ada firman Allah. Namun kita sering 
bertemu dengan orang Kristen yang 
sambil mengaku Alkitab satu-satunya 
firman Allah sambil percaya nubuatan 
“pendetanya” adalah firman Allah. Ini 
fenomena aneh, karena logikanya 
saling bertentangan. Jika Alkitab satu-
satunya firman Allah, maka tidak ada 
lagi proses pewahyuan sesudah Wah-
yu 22:21. Dan kalau masih ada nubuat-
an, maka Alkitab bukan satu-satunya 
firman Allah, melainkan salah satu. 
Dan kalau Alkitab adalah salah satu 
firman Allah maka doktrin kekristenan 
bukan kebe-naran melainkan salah 
satu pandang-an (opini). Coba renung-
kan sebaik-baiknya.
 Janganlah seseorang memakai fe-
nomena untuk menyimpulkan kebenar-
an, melainkan memakaikan Alkitab 
untuk menilai segala fenomena. Arti-
nya jika sesuatu terjadi, atau seseo-
rang bernubuat, maka kita harus sim-
pulkan bahwa itu bukan berasal dari 
Allah karena sesudah kitab Wahyu 
22:21 Allah tidak turunkan wahyu lagi.
 Pada saat pemilihan presiden 
yang lalu (21 Agustus 2014), banyak 
nabi palsu bernubuat. Mereka menu-
buatkan seorang calon akan meme-
nangkan pemilu, bahkan sudah ternya-
ta kalah pun tidak mau terima dan  
masih mengadakan kebaktian pengu-
capan syukur untuk kemenangan. 
Aneh!
 Kini, ketika buletin ini sedang ditu-
lis, KPU telah menyatakan pemenang-
nya bahkan Mahkamah Konstitusi pun 
sudah memutuskan pemenang pemilu 
presiden RI.  Dengan demikian nyata-
lah di hadapan kita semua  nabi palsu 
itu. 

Apabila seorang nabi berkata demi 
nama TUHAN dan perkataannya 
itu tidak terjadi dan tidak sampai, 
maka itulah perkataan yang tidak 
dif i rmankan TUHAN; dengan 
ter la lu  berani  nabi  i tu  te lah 
mengatakannya, maka janganlah 
gentar kepadanya." (Ul. 18:22).

 Berdasarkan ayat di atas, pada za-
man PL jika ada orang yang bernubuat 
namun tidak ditepati, maka masyarakat 
akan merajamnya karena itu bukti 
bahwa yang bersangkutan adalah nabi 
palsu yang mencoba membohongi 
mereka. Namun saya dengar para nabi 
palsu di Indonesia tenang-tenang saja 
sekalipun nubuatan mereka tentang 
calon presiden pemenang gagal total. 
Saya dengar bahwa mereka sama 
sekali tidak merasa malu, dan masih 
tetap banyak orang bodoh yang setia 
mendengarkan khotbah mereka.
 Lebih parah lagi menurut informasi 

yang saya dapat bahwa mereka rupa-
nya adalah nabi bayaran. Ada yang 
memberi informasi bahwa calon presi-
den tertentu membayar mereka untuk 
bernubuat agar melalui nubuatan para 
nabi palsu pemilih Kristen yang 
beriman secara membabi buta bisa 
terpengaruh. Tentu saya langsung 
teringat pada Bileam, si nabi mata 
duitan, yang dibayar raja Balak untuk 
mengutuki Israel (Bil.22-24).
 Sesungguhnya persoalan bukan 
pada para nabi palsu tetapi pada 
orang-orang yang di sekeliling mereka 
dan yang tertipu oleh mereka. Sudah 
pasti ada banyak orang yang tulus 
yang ingin diselamatkan oleh Injil, dan 
mendambakan kebenaran. Tetapi 
karena malas berpikir, kebanyakan 
mereka masuk perangkap para nabi 
palsu yang sangat hebat. Karena 
sedemikian hebatnya mereka me-
manfaatkan nama Yesus untuk menge-
ruk keuntungan, maka mereka bisa 
memiliki fasilitas yang hebat. Mereka 
bisa memiliki gedung yang megah, 
bahkan sanggup membayar tayangan 

televisi, sehingga semakin banyak 
orang yang terjebak.
 Karena ada banyak orang yang 
malas berpikir dan malas membaca 
Alkitab, keberadaan nabi-nabi palsu 
akan semakin diterima, sehingga ge-
naplah nubuatan Yesus Kristus bahwa 
mesias-mesias palsu dan nabi-nabi 
palsu akan muncul. Dan sesungguh-
nya mereka telah muncul dan ada di 
sekitar kita, bahkan melalui berbagai 
peristiwa, seperti dalam acara pemilih-
an presiden RI, keberadaan mereka 
telah dinyatakan.
 Bahkan Tuhan memakai kata-kata, 
“Camkanlah, Aku sudah mengatakan-
nya terlebih dahulu kepadamu” (Mat 
24:25), untuk memperingatkan secara 
sangat keras kepada manusia. Jika 
pembaca masih menjadi bagian dari 
yang disesatkan, bahkan menjadi 
pengikut mesias palsu dan nabi palsu, 
berarti pembaca adalah orang yang 
sangat tidak peduli pada peringatan 
Tuhan.***

Kuburan Samuel Munson dan Henry Lyman, dua orang Misionari
Gereja Baptis Boston yang mengunjungi Tapanuli 1834.

Mereka terbunuh oleh orang Batak karena kesalahpahaman.
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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.

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:

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)

TI SG

NDI-A OT NR EA SK IAAJ

Ephesians

19��������������96

         6 : 13

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

AM
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RBK
Radio Internet!

www.graphe-ministry.org

 GITS telah menyelenggarakan 
Block Class tiga doktrin (soteriology, 
bibliology dan ecclesiology) pada 
tanggal 8-13 September 2014 dari jam 
08.00 sampai 17.00. Proses belajar dan 
mengajar telah berlangsung dengan 
baik. Peserta dari Ambon, Nias dan 
Manado telah mengikuti pelajaran 
dengan antusias dan penuh dengan 
pertanyaan. Karena sebagian peserta 
adalah orang-orang yang telah lama 
melayani, maka tidak heran ketika 
mereka membandingkan antara kebe-
naran yang mereka baru dengar dengan 
pengalaman pelayanan mereka, timbul 
banyak pertanyaan.
 Pada tanggal 17 September 2014, 
GITS juga telah mewisuda 14 orang 
mahasiswa yang telah menyelesaikan 
berbagai jenjang pendidikan. Sebagian 
mereka langsung menuju pelayanan, 
namun sebagiannya tetap tinggal di 
kampus untuk mengejar jenjang pendi-
dikan yang lebih tinggi.
 Pada wisuda kali ini GITS berhasil 
mencapai puncak kegiatan akademik-
nya, yaitu mewisuda Theological 
Doctor (Th.D.), yang adalah gelar 
tertinggi di dunia theologi. Banyak 

orang mengira gelar Ph.D. adalah gelar 
tertinggi padahal sesungguhnya untuk 
theologi adalah Th.D.
 Dokter Andrew M. Liauw, M.Div., 
M.Th., sebenarnya akan mempertahan-
kan thesisnya di USA. Namun karena 
tidak berhasil mendapatkan visa, maka 
thesisnya diubah ke bahasa Indonesia 
dan dipertahankan di Indonesia. 
Dengan thesis 345 halaman, yang 
isinya memperbandingkan terjemahan 
Indonesia, King James Version, Textus 
Recaptus dan Critical Text, dengan 
pembahasan theologisnya, layak bagi-
nya untuk mendapatkan gelar doktor 
dalam theologi. 
 Karena sangat akademis, thesis 
tersebut hanya bisa dimengerti oleh 
mereka yang telah belajar bahasa 
Yunani dengan cukup. Dan thesis 
tersebut adalah kunci untuk menghasil-
kan terjemahan Alkitab yang paling 
dekat dengan bahasa aslinya.
 GITS bangga bisa menghasilkan 
Doktor Theologi dengan mutu yang 
sedemikian rupa, yang akan memberi-
kan sumbangsih yang sangat berarti 
bagi dunia theologi terutama yang ber-
juang untuk theologi yang benar.***

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?

Mau Belajar Theologi Hingga Doktor 
Tanpa Biaya?

Hubungi Kami Segera!
0816 140 2354

0878 8424 9630

Peserta Block Class 8 - 13 September 2014

Belajar Theologi
GRATIS
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 Mengapakah tulisan Paulus, Pe-
trus dan Yohanes bisa menjadi firman 
Tuhan sedangkan tulisan Budi, Edy 
bukan firman Tuhan?
 Jemaat mula-mula tahu bahwa pa-
ra Rasul Yesus Kristus adalah utusan 
Yesus Kristus yang memberitakan Injil 
serta mengajar atas nama Yesus Kris-
tus. Berita yang disampaikan dan 
diajarkan Rasul adalah dari Yesus 
Kristus. Sebagai bukti atau semacam 
tanda tangan Yesus Kristus atas berita 
dan pengajaran mereka ialah kuasa 
melakukan mujizat yang diberikan 
kepada mereka.

Segala sesuatu yang membuktikan, 
bahwa aku adalah seorang rasul, telah 
dilakukan di tengah-tengah kamu 
dengan segala kesabaran oleh tanda-
tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-
kuasa. (2Co 12:12 ITB)

 Kepada para Rasul diberikan kua-
sa untuk menghidupkan orang mati 
dan mematikan orang hidup dalam 
nama Yesus. Dan sesuai akal sehat 
kalau kuasa melakukan mujizat adalah 
tanda kerasulan, maka sudah pasti 
yang bukan Rasul tidak memilikinya.
 Pembaca harus dapat membeda-
kan antara karunia kuasa melakukan 
mujizat dengan mujizat yang terjadi 
karena Tuhan menjawab doa. Oleh 
Filipus maupun Stefanus dikatakan 
terjadi banyak mujizat. Artinya oleh doa 
Filipus maupun Stefanus banyak 
mujizat terjadi namun mereka tidak 
diberi karunia melakukan mujizat 
karena mereka bukan Rasul.
 Itulah sebabnya ketika Paulus 
berjalan bersama Barnabas, hanya 
Paulus yang melakukan mujizat. 
Demikian juga ketika Paulus berjalan 
bersama Silas, hanya Paulus yang 
melakukan mujizat. Alasannya ialah 
karena Paulus adalah Rasul sedang-
kan Barnabas maupun Silas bukan.
 Seumpama dalam suatu kesem-
patan pembaca bersama saya mengin-
jil di hutan Papua, dan Anda jatuh sakit 
di tengah hutan. Lalu saya berdoa dan 
Anda sembuh seketika. Itu sama sekali 
bukan berarti saya diberi kuasa mela-
kukan mujizat, melainkan adalah 
karena Tuhan menjawab doa. Saya 
tidak boleh setelah pulang ke Jakarta 
lalu membuat KKR mujizat karena lain 
kali saya berdoa belum tentu akan 
terjadi kesembuhan. Sekali lagi bahwa 
saya tidak diberikan karunia melaku-

kan mujizat, melainkan waktu di Papua 
itu karena Tuhan menjawab doa.
 Kami adalah kelompok yang sa-
ngat percaya pada kuasa Allah melaku-
kan mujizat dan kuasa itu tidak pernah 
berubah. Itulah sebabnya kami berdoa 
untuk anggota jemaat yang sakit 
bahkan saya sendiri sakit pun tentu 
saya berdoa. Namun kami tahu persis 
bahwa kuasa melakukan mujizat itu 
adalah karunia khusus milik Rasul 
sebagai bukti kerasulan mereka.
 Setelah Rasul Kristus terakhir, 
yaitu Rasul Yohanes, pulang ke Sorga, 
maka tidak ada lagi Rasul Yesus 
Kristus, dan tidak ada lagi orang yang 
diberi kuasa melakukan mujizat oleh 
Yesus Kristus. Kuasa yang Tuhan 
berikan kepada para Rasul adalah 
sebuah pertanda bahwa mereka 
berbicara dan mengajar atas wahyu 
dan inspirasi Yesus Kristus. Oleh 
sebab itu semua tulisan mereka, 
bahkan pengajaran lisan mereka 
adalah firman Yesus Kristus.
 Mengapakah Injil Lukas, Markus, 
surat Yakobus dan Yudas,yang bukan 
Rasul juga firman Tuhan? Injil Lukas 
adalah hasil Lukas mewawancarai 
para Rasul (Luk.1:3-4). Dan Injil 
Markus hampir disebut Injil Petrus 
karena sumbernya berasal dari Petrus, 
sedangkan Markus hanya tukang catat 
saja pada saat ia bersama Petrus di 
Babilon (I Pet.5:13). 
 Surat Yakobus dan Yudas, kedua 
saudara kandung Tuhan Yesus, adalah 
surat yang beredar paling awal, yaitu 
pada saat semua Rasul masih hidup. 
Jadi, tulisan yang beredar selagi Rasul 
masih hidup dan Rasul tidak menen-
tang tulisan itu, maka itu berarti para 
Rasul juga menerima bahwa isi penga-
jarannya benar, dan itu adalah firman 
Tuhan.
 Jadi, ketika pewahyuan dan peng-
ilhaman sampai pada kitab Wahyu 
22:21, kepada Rasul terakhir, yaitu 
Rasul Yohanes, maka selanjutnya tidak 
ada Rasul lagi yang eksis. Seturut 
dengan itu tidak ada lagi orang yang 
diberi karunia melakukan mujizat.  
Karena sesungguhnya karunia mela-
kukan mujizat itu untuk menopang ke-
rasulan, agar semua yang diberitakan 
dan diajarkan mereka diterima sebagai 
firman Tuhan.
 Selanjutnya Tuhan menubuatkan 
bahwa mesias palsu akan datang, dan 
karena mesias palsu tahu bahwa telah 
dinubuatkan mesias akan melakukan 

mujizat, maka ia akan menonjolkan 
mujizatnya. Jadi, setelah Rasul-rasul 
Kristus kembali ke Sorga, maka mesias 
(orang yang diurapi) yang palsu akan 
muncul dan menye-satkan banyak 
orang (Mat.24:5,23-26).
 Mereka akan bernubuat, namun 
nubuatan mereka tidak berasal dari 
Tuhan sehingga tidak mungkin tepat. 
Tetapi bisa jadi ada yang tepat, misal-
nya seandainya ada nabi palsu yang 
menubuatkan Jokowi akan menjadi 
presiden. Tetapi kita harus mantap 
dengan pengajaran bahwa tidak ada 
wahyu dari Allah sesudah wahyu 
terakhir yaitu Wahyu 22:21. Dengan 
kemantapan itu kita tidak akan tertipu 
oleh nabi palsu yang ocehannya  
kebetulan benar.
 Jadi, kesimpulan kita ialah bahwa 
karunia melakukan mujizat yang 
diberikan Tuhan kepada para Rasul 
adalah untuk mendukung mereka 
menyampaikan firman Tuhan dan 
menuliskannya. Setelah Alkitab selesai 
ditulis, oleh Rasul yang terakhir yaitu 
Yohanes, maka karunia melakukan 
mujizat tidak diberikan lagi, dan wahyu 
juga tidak diturunkan lagi. Siapapun 
yang di kemudian hari berkata bahwa 
ia mendapatkan wahyu atau bernubuat 
tentang sesuatu, misalnya seseorang 
akan menjadi Presiden di sebuah 
negara, maka semua itu adalah bo-
hong, bahkan sangat mungkin mereka 
adalah anak buah Lucifer.*

HUBUNGAN KARUNIA MELAKUKAN
MUJIZAT DENGAN ALKITAB

Di balik layar kesuksesan kongres 
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 Sebenarnya kelompok manusia 
yang paling dapat mengerti tentang 
Alkitab sebagai sebuah standar kebe-
naran yang sudah pasti dan tidak dapat 
ditambah atau dikurangi, adalah 
kelompok orang-orang yang bergelut 
dalam hukum. Hakim, Jaksa, Pengaca-
ra dan mahasiswa-mahasiswi hukum 
adalah kelompok orang yang seharus-
nya paling gampang mengerti tentang 
Alkitab sebagai kanon tertutup.
 Kita tahu bahwa seluruh doktrin 
kekristenan didasarkan pada Alkitab. 
Perbedaan doktrin Kristen kelompok 
Protestan dengan Katholik yang sa-
ngat menyolok disebabkan karena 
pihak kelompok Protestan mendasar-
kan doktrinnya hanya pada Alkitab 
sementara Katholik ada penambahan 
Apokripa, Keputusan Paus yang setara 
dengan Alkitab, dan tradisi. Gereja 
Mormon ada tambahan kitab Mormon, 
wahyu yang Yoshep Smith terima 
entah dari mana itu. Jadi, perbedaan 
doktrin yang besar itu karena perbe-
daan dasar dari doktrin itu sendiri.
 Pihak Protestan hanya mengakui 
Alkitab saja sebagai firman Tuhan. 
Bahwa Alkitab adalah satu-satunya 
firman Tuhan, dan sifatnya ialah kanon 
tertutup. Artinya tidak ada penam-
bahan lagi karena ia telah merupakan 
sebuah ukuran (kanon) yang telah 
ditutup. Kalau dalam dunia hukum itu 
adalah undang-undang yang tidak 
boleh ditambah atau dikurang atau 
diubah.
 Alkitab PL yang ditulis dalam 
bahasa Ibrani dan Aramik (masoretik 
Teks), serta PB yang ditulis dalam 
bahasa Yunani (Textus Recaptus), 
tidak ada salah bukan hanya per-kata 
bahkan per-huruf-nya. Alkitab yang 
tidak ada salah dan tidak ada penam-
bahan dan pengurangan adalah dok-
trin utama bahkan harga mati bagi 
kekristenan itu sendiri. Ini adalah 
fondasi iman yang kokoh kuat tak 
tergoyahkan.
 Setelah pewahyuan sampai pada 
kitab Wahyu 22:21, selanjutnya Allah 
tidak menurunkan wahyu lagi. Proses 
pewahyuan ditutup demi manusia 
memiliki sebuah standar kebenaran 
yang tidak dapat berubah lagi. Kebe-
naran yang tidak dapat berubah adalah 
fondasi iman yang mantap dan kokoh 
kuat. Ia bagaikan Pancasila, atau 
bendera Merah Putih pada negara 
Republik Indonesia kita. Kalau itu kita 
ubah maka akan sama dengan meru-

bah negara Republik Indonesia. Bah-
kan sesungguhnya Alkitab lebih kokoh 
dari Pancasila dan bendera Merah 
Putih. Alkitab adalah dasar bagi manu-
sia untuk mengenal Allah Sang Pencip-
ta, dan melaluinya manusia dituntun 
menuju Sorga. 
 Sebaliknya jika Alkitab tidak bisa 
diandalkan, dan bukan sebuah kanon 
tertutup, maka kekristenan bukan 
sebuah kebenaran yang perlu diterima 
oleh manusia di muka bumi. Jika 
Alkitab sebuah standar kebenaran 
yang dapat bergoyah, maka pengenal 
manusia akan Allah melalui Alkitab 
akan sangat dipertanyakan. 
 Allah menghendaki adanya sebu-
ah kitab yang lebih kuat dari batu ka-
rang apapun sebagai fondasi bagi 
manusia untuk mengenalNya. Dan 
Allah telah menghadirkan Alkitab bagi 
manusia. Melalui Alkitab yang tidak 
boleh berubah, tidak boleh dikurangi 
dan ditambahi, Allah mengharapkan 
manusia mengenalNya dan menga-
sihiNya.
 Tetapi iblis, musuh Allah yang 
perannya selalu diabaikan manusia, 
berusaha menipu manusia. Ia menga-
ku diri sebagai Allah dan menurunkan 
wahyu tambahan kepada manusia. 
Dan banyak manusia yang tanpa 
curiga langsung menerima bahwa 
yang menampakkan diri kepada 
mereka adalalah Allah, padahal itu 
sesungguhnya adalah iblis.
 Hal pertama dan yang paling 
utama dilakukannya ialah menambahi 
firman Allah. Melalui penampakan, dan 
berbagai fenomena ia berusaha meng-
ganggu konsep utama bahwa Alkitab 
adalah kanon tertutup yang tidak boleh 
ada penambahan lagi.
 Orang-orang yang menyangka diri 
mereka melihat malaikat dari Allah, 
juga menyangka bahwa mereka telah 
menerima wahyu dari Allah. Padahal 
semua itu adalah usaha iblis untuk 
mengganggu fondasi dasar iman yang 
murni dari Allah. Dari aktivitas iblis 
tersebut muncullah berbagai kitab 
yang dikatakan sebagai firman Allah. 
Manusia tidak mau atau tidak berani 
berpikir bahwa pemberi wahyu tam-
bahan itu sesungguhnya bukan Allah 
melainkan iblis yang berperan sebagai 
Allah. Karena Allah yang sesungguh-
nya tidak akan mengganggu firmanNya 
yang telah ditutupnya sampai Wahyu 
22:21. Allah yang telah menurunkan 
Alkitab tidak mungkin akan menggang-

gu kemantapan Alkitab yang adalah 
kanon tertutup, atau sebuah ukuran 
yang sudah pasti.
 Tentu iblis tidak hanya menurunkan 
satu atau dua wahyu atau fenomena 
pengganggu. Allah yang benar hanya 
akan menyediakan satu kebenaran, 
dan satu firmanNya. Tetapi iblis yang 
bertujuan untuk menyesatkan berke-
pentingan menyediakan beribu-ribu 
tipe penyesatan. Ketika seseorang 
lolos dari satu tipe penyesatan, ia akan 
dijaring dengan tipe penyesatan lain.
 Sudah sangat jelas bahwa setelah 
pewahyuan ditutup, atau ketika Alkitab 
menjadi sebuah kanon yang tertutup, 
dan satu-satunya firman Allah, maka 
tidak ada proses pewahyuan lagi. 
Selanjutnya tidak ada lagi orang yang 
mendapat mimpi dari Allah, mendapat 
penglihatan dari Allah, mendengar 
suara Allah atau dibawa jalan-jalan 
oleh Allah dan lain sebagainya. Karena 
Alkitab adalah kanon tertutup, dan 
satu-satunya firman Allah. Di luar 
Alkitab tidak ada firman Allah baik lisan 
maupun tertulis.
 Saya sungguh heran melihat ba-
nyak orang yang disebut ahli hukum, 
dan mengerti hukum, namun menjadi 
pengikut nabi-nabi palsu. Sehingga sa-
ya berpikir benarkah mereka mengerti 
hukum? Mengapakah mereka tidak 
bisa mengerti hukum Allah? Mudah-
mudahan tulisan ini akan menerangi 
pikiran mereka.***

BENARKAH MEREKA MENGERTI HUKUM?

Kesaksian dari para gembala dan penginjil 
selama kongres
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 Tgl. |     Hari |     Bulan | Acara     

13-18  Senin-Jumat   Oktober  - Midterm Test GITS       
25   Sabtu   Oktober  - Seminar ttg Keluarga Alkitabiah ( jam 09.00 - 12.00)

  
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

SEMINAR!SEMINAR!

SEMINAR!

Bagi anda yang berada di wilayah Jakarta, Surabaya, atau Manado, dapat mengikuti seminar yang 
diadakan oleh GITS di tiga wilayah tersebut pada hari yang sama, 25 Oktober 2014. 

Kabar Gembira!!! 

Keluarga yang AlkitabiahKeluarga yang Alkitabiah
Pembicara: Dr. Suhento Liauw, D.R.E.,Th.D.

Pembicara: Dr. Andrew M. Liauw, Th.D.

KUASA
Akhir ZamanMujizat di 

Sabtu, 25 Oktober 2014 (09.00 - 14.00)

Sabtu, 25 Oktober 2014 (09.00 - 12.00)

Sabtu, 25 Oktober 2014 (09.30 - 18.00 Wita)

Alamat: Mahameru Resto Ruang VIP 2 

Jl. Raya Diponegoro No. 152 Surabaya 

(dekat Nike Factory RKZ - Hospital)

Alamat: Gedung GITS, Jl. Danau Agung 2 No. 5-7 Sunter Podomoro

Alamat: Jl. A.A. Maramis no. 310 (bekas kantor Hanura), Manado Contact Person:  Ev. Aris Lase   0852-1099-0280, 
   Sdr. Estevan 0818-46-1116
 Ibu Debbie Louis   0853-3008-0505
  Pin BB 7EC43923 - 2ABO7AAA 

Registrasi: SMS ke 0816-140-2354 atau 0897-972-8557

Memahami Baptisan Roh Kudus &
Kepenuhan Roh Kudus Serta 

Karunia Rohani yang Alkitabiah

Biaya seminar Rp. 60.000/peserta, akan mendapat 2 buah buku dari panitia
Contact Person: Ev. Serfius Papuas 0852-9855-2051, 
Bpk. Roy Salmo 0812-4427-0611, Bpk. Herad Wenas 0813-4000-2009  

GRATIS
GRATIS
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FU SIN LD AA TM NE
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SETIA MEMPERTAHANKAN
&

MENYEBARKAN KEBENARAN
di seluruh Indonesia, bahkan dunia

Kesaksian dari berbagai komisi dan GBIA lainnya. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan! 

Sidang penahbisan serta pertemuan antar gembala dan penginjil terdapat di sela-sela acara Kongres Fundamentalis

Puncak acara Kongres Fundamentalis yaitu Wisuda GITS & penahbisan. 
Kiranya makin banyak orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan

Para wisudawan/ti, dosen dan juga mahasiswa/i yang masih belajar saat ini



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. Aris Lase

Ev. Hermanto

Ev. Somi

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. Marthen Mallawa

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

Kerinci-Riau

Candipuro-Lampung Selatan

Tj. Karang-Bandar Lampung

Ngabang, Kal-Bar

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

Toraja, Makassar

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

0812-8426-8643

0852-1913-5817

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

0821-5248-6622

0813-8373-7386

0852-1553-9480

0852-5255-9250

0813-8615-2656

0852-1558-7717

0853-9386-4113

0856-9226-5564

0852-45126752

0813-4641-4162

0852-4516-3668

0852-9855-2051

0812-3724-4247

0821-2419-8797

0812-8843-7150

0813-1122-2767

0813-4454-6041

HUT ke-2 Tunas Jemaat Pondok Gede

Para pejuang iman sedang memberikan kesaksian bagaimana mereka berjuang di ladang pelayanan.
Marilah kita semua setia mempertahankan & menyebarkan kebenaran di seluruh Indonesia, bahkan dunia. 
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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.  Membangun Jemaat Yang Berkualitas
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
2. Mengapa Harus Mengembalikan Persepuluhan?
 Tebal: 32 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
3. Wanita Kristen Yang Memuliakan Allah
 Tebal: 62 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
4. Apakah Gerakan Ekumene Itu Alkitabiah?
 Tebal: 52 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
5.  Apakah Gerakan Kharismatik Itu Alkitabiah?
 Tebal: 52 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
6. Sudahkah Anda Menerima Baptisan Alkitabiah?
 Tebal: 44 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
7.  Manakah Yang Benar, Perjamuan Kudus atau 
 Perjamuan Tuhan?
 Tebal: 40 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
8.  Memahami & Menjelaskan Allah Tritunggal Secara 
 Alkitabiah.
 Tebal: 40 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
9.  Tata Cara Ibadah Yang Alkitabiah
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
10.  Pendeta, Gembala, Majelis, Diaken, manakah
 yang benar?
 Tebal: 48 halaman  Harga: Rp. 15,000.-12.          
11.  Apakah Semua Gereja Sama?
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
12. Apakah Baptisan & Pengurapan Roh Kudus Itu?
 Tebal: 74 halaman  Harga: Rp. 15,000.-
13. 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.-
15. Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga
 Tebal: 64 halaman  Harga: Rp. 15,000.-

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 Melalui Internet www.graphe-ministry.0rg

Radio Internet!

www.graphe-ministry.
org

Radio Internet!
www.graphe-ministry.org

 Motivasi yang murni, moral yang 
tinggi, dan pengajaran yang benar, ada-
lah harta karun kekristenan sejak 
diletakkan dasarnya oleh para Rasul. 
Tiga sukat gandum tersebut adalah 
nilai kekristenan yang tidak terhingga. 
Jika kekristenan serius menjaga ketiga 
harta karun tersebut, maka kekristenan 
akan tetap bernilai tinggi di mata setiap 
manusia.
 Motivasi yang tertuju pada hanya 
untuk menyenangkan hati Tuhan sam-
bil menyingkirkan semua godaan 
materi, jasmani dan duniawi, adalah 
harta karun pertama kekristenan. 

13 Saudara-saudara, aku sendiri tidak 
menganggap, bahwa aku telah me-
nangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: 
aku melupakan apa yang telah di 
belakangku dan mengarahkan diri 
kepada apa yang di hadapanku, 14 dan 
berlari-lari kepada tujuan untuk mem-
peroleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi 
dari  Al lah dalam Kristus Yesus. 
(Fil.3:13-14).

 Dengan motivasi yang hanya untuk 
menyenangkan hati Tuhan dan menge-
jar panggilan sorgawi, pasti akan 
menghasilkan moral yang tertinggi. 
Dan itulah yang telah merubah Rasul 
Paulus dari seorang penganiaya men-
jadi seorang yang tanpa balas ketika 
dianiaya.
 Bukan hanya dianiaya tanpa balas, 
bahkan yang setia menjaga lidah, serta 
selalu berpikir untuk melakukan hal-hal 
yang kita ingin orang lain lakukan 
kepada kita (Mat.7:12). Sepanjang 
sejarah kekristenan, moral orang 
Kristen adalah jati diri kekristenan yang 

dikagumi semua orang.
 Bersamaan dengan motivasi yang 
murni, moral yang tinggi, adalah 
pengajaran yang benar (alkitabiah). 
Firman Tuhan adalah kebenaran (Yoh,-
17:17), bahkan Tuhan sendiri adalah 
kebenaran (Yoh.14:6). Pengajaran 
yang diajarkan dan diterima dengan 
akal sehat dan didasarkan pada Alki-
tab, adalah pengajaran yang benar.
 Jadi, sesungguhnya tiga harta 
karun kekristenan; motivasi, moral dan 
pengajaran yang benar, memiliki efek 
saling mempengaruhi. Doktrin yang 
alkitabiah akan menghasilkan moral 
yang alkitabiah dan motivasi yang 
alkitabiah demikian sebaliknya.
 Tetapi belakangan ini kita melihat 
gereja tersusupi nabi-nabi palsu yang 
motivasinya ialah mencari materi. Me-
reka mengambil seluruh persembahan 
sebagai milik mereka tanpa ada yang 
membatasi mereka. Tidak heran kalau 
banyak pebisnis yang gagal mengalih-
kan profesi mereka menjadi pebisnis 
rohani. Dengan bermodalkan cerita se-
perti yang biasa disampaikannya pada 
saat ia masih menjadi motivator di bis-
nis materi, dan ia tambah dengan bum-
bu ayat-ayat Alkitab, ia berhasil memu-
kau pendengarnya. Sebenarnya sa-
ngat gampang mencium pemimpin 
gereja yang memiliki motivasi tidak 
murni. Biasanya mereka hanya berha-
sil menggaet orang-orang yang me-
mang datang ke gereja untuk tujuan 
materi juga.
 Karena motivasi yang tidak murni, 
selanjutnya pasti membawa efek pada 
moral. Selanjutnya kita bisa lihat 

kondisi keluarga Kristen masa kini. Istri 
ikut bezuk sampai tidak memperhati-
kan suami dan anak, bapak naik-turun 
Sorga sementara anak keluar-masuk 
penjara. Di penjara penuh dengan 
“para rasul” karena Petrus, Paulus, 
Thomas ada dalam daftar penghuni 
penjara. Apakah Anda heran?
 Orang yang datang kepada Tuhan 
dengan motivasi yang salah, tidak 
mungkin menginginkan pengajaran 
yang alkitabiah. Sebaliknya pengajar-
an yang alkitabiah akan menyakiti hati 
mereka. Mereka bukan mau bertobat, 
melainkan datang ke gereja karena 
mendengar dari teman-teman mereka 
bahwa ada berkat (materi), bahkan ada 
doorprize. Tadinya mereka mau ke 
dukun gunung Kawi, tetapi kata teman 
mereka bahwa pendeta anu lebih 
manjur dari dewa gunung Kawi.
 Mudah-mudahan Anda yang mem-
baca tulisan ini adalah orang yang 
sungguh ke gereja untuk mencari 
kebenaran. Bukan menyombongkan 
diri, tetapi Anda bisa bersama-sama 
kami mengamati bahwa semakin hari 
telah semakin sulit mendapatkan 
gereja yang tetap setia memberitakan 
kebenaran yang berani menanggung 
resiko dipandang sebagai gereja yang 
aneh, selain GBIA. Tetapi demi menga-
sihi Tuhan dan kebenaranNya, kami 
mau bertahan pada motivasi yang 
termurni, yaitu yang hanya untuk 
memuliakan Tuhan, dan menjunjung  
moral tertinggi, serta kokoh pada 
pengajaran yang alkitabiah, yang 
didasarkan pada ayat-ayat Alkitab 
melalui penelaahan akal sehat.***

HARTA KARUN KEKRISTENAN

Kongres Fundamentalis tahun ini juga 
kedatangan tamu dari Gereja Baptis di
Amerika, Ev. Mike Washer. Beliau ingin

membagikan tips menginjil melalui
olahraga untuk menjangkau anak muda.
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UNTUK KALANGAN SENDIRI 
MELALUI SUMBANGAN DARI PEMBACA

AM 828
RADIO BERITA KLASIK

Kirimkan jawaban anda dengan kartu 
pos paling lambat 20 Desember 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!

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

tahun 1292? mengantar Putri Mongol untuk dinikahkan dengan 
putra mahkota Persia.

2.  Siapa misionari Baptis pertama di pulau Jawa? Dan kapan dia 
sampai di Pulau Jawa? William Robinson, 1 Mei 1813.

3.  Pada tanggal berapa Bruckner meminta Thomas Twort membaptis-
nya dengan baptisan alkitabiah yaitu selam? 7 April 1816.

4.  Siapa nama misionari yang terbunuh karena kesalahpahaman pada 
saat pergi ke tanah Batak? Samuel Munson & Henry Lyman.

5.  Sebutkan nama gereja yang didirikan khusus untuk orang-orang 
Belanda saja di kepulauan Nusantara? Nederlandsch Indische 
Kerk (Gereja Hindia Belanda).

Pemenang Kuis Pedang Roh Edisi 80
1. Mikhael Elysanty, Jl. Tunjung No. 8/Ragiel Griya 

Busana. Baciro - Yogyakarta 
2. Ibu Sabarita br Ginting, Jl. Letnan Arsad gg. Delman 

No. 60 Rt. 004 Rw. 024 Bekasi Selatan 
3. Eliana, Jl. Delima IV Malaka Sari, Duren Sawit, 

Jakarta Timur 

Pertanyaan Kuis Pedang Roh Edisi 81
1. Terdapat di ayat manakah pernyataan Tuhan Yesus bahwa akan 

muncul nabi-nabi palsu di akhir zaman?
2. Apa arti dari kata “Mesias”?
3. Berapa jumlah wisudawan/ti yang diwisuda pada tanggal 17 

September lalu?
4. Menurut Alkitab siapakah yang terakhir melihat Yesus Kristus?
5. Di manakah letak ayat yang menyatakan bahwa kuasa 

melakukan mujizat adalah tanda kerasulan?

YAYASAN  CI  XIN

Jl. Trans Kalimantan Km.50 Pontianak-Tayan

Kalimantan Barat 

Pengurus di lokasi: 
Bpk Suwandi  082351224909
Sukarelawan di Pontianak: 
Bpk. John Sung   HP. 082354073777
Ibu Martha  HP  082250357737

Rekening:  Mandiri 120 000 781 8888 

CI XIN

MUR TIAH  HA

Panti Asuhan 
Murah Hati

                  BCA 428 1679729


