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 Ada banyak orang bertanya kepada 
saya, “apakah Pak Suhento pernah ke 
Yerusalem?” Dan saya selalu menjawab 
mereka, belum pernah. Orang-orang 
yang bertanya agak heran pada sikap 
saya yang kurang antusias ke Yerusa-
lem. Pada akhir bulan Juli, saat lebaran, 
saya diajak oleh Diaken saya, Bapak 
Irwan, berkunjung ke Mesir, Israel dan 
Yordania. Itu adalah sebuah kesem-
patan yang baik sekali bagi saya untuk 
melihat sendiri segala sesuatu yang 
terjadi di Timur-tengah. Dalam kunjung-
an tersebut saya menda-
patkan banyak masuk-
an, dan juga banyak ke-
jutan. Saya sangat terke-
jut ketika menyaksikan 
kesesatan-kesesatan 
yang terjadi di Timur-
tengah dan kebodohan 
Kristen pengunjung dari 
berbagai denominasi  
yang memberi diri mere-
ka untuk disesatkan.  

Konsep Tanah Suci
 Sejak Adam jatuh ke 
dalam dosa, Allah ber-
janji akan kirim Jurusela-
mat untuk menyelamat-
kan manusia. Sang Juru-
selamat akan datang dan dihukumkan 
untuk menanggung dosa seisi dunia. 
Manusia yang mau diselamatkan harus 
bertobat dan percaya pada Allah bahwa 
Juruselamat menyelamatkannya.
 Supaya keturunan berikutnya tetap 
tahu akan janji itu dan akan bertobat ser-
ta akan percaya, maka Allah menyuruh 
manusia melakukan ibadah simbolik 
sederhana, yaitu membangun mezbah 
dan menyembeli seekor binatang di 
atasnya. Ini adalah ibadah simbolik 
ritualistik lahiriah .
 Pada zaman Adam hingga zaman 
Musa, ayah berstatus sebagai Imam 

dan tiang kebenaran. Saat itu seorang 
ayah bisa memberkati atau mengutuki 
anaknya, dan sebagai tiang kebenaran 
seorang ayah adalah penunjuk jalan 
kebenaran bagi anak-anaknya.
 Tetapi sejak Taurat diturunkan, 
bangsa Israel diresmikan, maka seo-
rang ayah tidak lagi sebagai imam mela-
inkan digantikan oleh Harun, dan bang-
sa Israel sebagai tiang kebenaran. Allah 
memilih sebuah lokasi bagi bangsa 
Israel, yaitu tanah Kanaan, sebuah 
lokasi yang sangat sentral, sebagai 

tempat orang menge-
nal Dia dan kebenar-
anNya.
 Kemudian Al-
lah tetapkan Yerusa-
lem sebagai kota khu-
sus untuk menempat-
kan tabut perjanjian-
Nya, bahkan mengijin-
kan Salomo memba-
ngun Bait Allah, yang 
pada zaman itu ge-
dung termegah di bumi 
untuk namaNya. Se-
hubungan dengan janji 
kedatangan Jurusela-
mat, maka Allah me-
nginpirasikan Salomo 
berdoa bahwa kema-

napun umatNya terpencar, kalau mere-
ka berdoa sambil menghadap kepada 
Bait yang telah dibangunNya, dengar-
kanlah doa mereka. Itulah awal mula 
dari arah kiblat ke Yerusalem.
 Sehubungan dengan sistem ibadah 
simbolistik ritualistik lahiriah maka ada 
tempat yang kudus dan ada tanah yang 
kudus dan lain sebagainya yang bersifat 
materi dan lahiriah. Sehubungan de-
ngan janji Juruselamat pula maka orang 
Yahudi yang terpencar harus datang 
kembali ke Jerusalem untuk melaksana-
kan tiga ucapara penting yaitu perayaan 
Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun.
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 Pembaca sekalian, terutama simpa-
tisan GBIA GRAPHE, program acara ta-
hun 2015 GBIA GRAPHE ada di Web-
site Graphe. Anda bisa melihat kegiatan 
kami sepanjang tahun 2015, dan Anda 
bisa memilih kegiatan yang bisa Anda 
ikuti.
 Pada tahun 2015,  Kongres Funda-
mentalis akan dilaksanakan di Kom-
pleks RBC, Ambawang, Kalimantan 
Barat, tepatnya Selasa sampai Kamis 
tanggal 15-17 September. Jika pem-
baca ingin menghadiri Kongres, yang 
sekaligus akan dilaksanakan wisuda, 
silakan persiapkan diri sejak sekarang. 
Mungkin Anda perlu mengambil cuti 
atau menabung buat biaya transpor-
tasinya.
 Jika pembaca ingin di kota atau 
kampung Anda diselenggarakan semi-
nar tentang kebenaran yang alkitabiah, 
silakan menghubungi kami. Kami akan 
mencari orang yang bersedia menyum-
bang biaya sewa gedung, makanan dan 
lain sebagainya. Di halaman 7 terdapat 
program acara GBIA GRAPHE sepan-
jang tahun 2015.

Remaja GBIA GRAPHE Bermain Musik
Dengan Gelas Diisi Air
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 Karena upacara tersebut maka 
sudah pasti ada perjalanan Ziarah dari 
tempat masing-masing menuju Yeru-
salem, kota yang dipilih Allah, kota suci, 
di tanah suci. Banyak orang tidak tahu, 
bahkan orang Yahudi pun tidak faham 
bahwa tujuan semua ibadah lahiriah 
simboliktik ritualistik itu sesungguhnya 
adalah cara Allah mengingatkan manu-
sia akan janjiNya untuk mengirim Juru-
selamat.

Konsep Tanah Suci Selesai
 Kemudian Yohanes Pembaptis 
lahir, dan enam bulan kemudian Sang 
Juruselamat yang dijanjikan lahir. Pada 
usia sekitar tiga puluh tahun Yohanes 
tampil mengumumkan kedatangan 
Sang Maha Raja, Allah Jehovah yang 
digambarkan dengan Domba yang 
disembelih untuk menanggung dosa 
seisi dunia, sambil menunjuk kepada 
Yesus Kristus.

13 Sebab semua nabi dan kitab Taurat 
bernubuat hingga tampilnya Yohanes 
(Mat.11:13)

 Pada saat Yohanes mengumum-
kan kehadiran Sang Penyelamat, 
maka tergenapilah janji Allah kepada 
Adam, Nuh, Abraham, Musa dan lain-
lain. Sesungguhnya sejak saat itu 
selesai sudah sistem ibadah simbolik 
lahiriah ritualistik Perjanjian Lama. 
Sistem ibadah yang menekankan tem-
pat, waktu dan bentuk postur tubuh 
telah selesai. Itulah sebabnya ketika 
perempuan Samaria berkata bahwa 
“Nenek moyang kami menyembah di 
atas gunung ini, tetapi kamu katakan, 
bahwa Yerusalemlah tempat orang 
menyembah." (Joh 4:20). Cara berpikir 
perempuan Samaria masih bersifat 
simbolik ritualistik yang menekankan 
lokasi. Perempuan itu seolah-olah 
berkata, bagi  kami di atas gunung ini 
adalah tempat suci tetapi kalian orang 
Yahudi berkata bahwa Yerusalem ada-
lah tempat suci. Tetapi Tuhan kemudi-
an mengoreksi konsep lamanya.

 21 Kata Yesus kepadanya: "Perca-
yalah kepada-Ku, hai perempuan, 
saatnya akan tiba, bahwa kamu akan 
menyembah Bapa bukan di gunung ini 
dan bukan juga di Yerusalem. 22 
Kamu menyembah apa yang tidak 
kamu kenal, kami menyembah apa 
yang kami kenal, sebab keselamatan 
datang dari bangsa Yahudi. 23 Tetapi 
saatnya akan datang dan sudah tiba 
sekarang, bahwa penyembah pe-
nyembah benar akan menyembah 
Bapa dalam roh dan kebenaran; se-
bab Bapa menghendaki penyembah-
penyembah demikian  (Joh 4:21-23). 

 
 Inti dari pernyataan Tuhan Yesus 
ialah, perempuan, engkau tidak faham, 
akan datang waktunya dan sudah tiba 
sekarang bahwa tidak ada lagi tanah 
suci, tidak ada lagi kota suci bahkan 

tidak ada lagi Bait Suci, karena ibadah 
yang benar sesungguhnya adalah 
ibadah hakekat rohaniah. Dulu kalian 
orang Samaria memang menyembah 
dengan badan dan di atas bukit ini dan 
itu salah, dan orang Yahudi menyem-
bah di Bait Suci Yerusalem, tetapi itu 
hanyalah bayangan atau simbolik, se-
dangkan sekarang hakekatnya sudah 
datang dan sedang berbicara dengan 
engkau.

16 Karena itu janganlah kamu biarkan 
orang menghukum kamu mengenai 
makanan dan minuman atau menge-
nai hari raya, bulan baru ataupun hari 
Sabat; 17 semuanya ini hanyalah 
bayangan dari apa yang harus datang, 
sedang wujudnya ialah Kristus (Kol 
2:16-17).

 Pembaca yang bijak, sejak keda-
tangan Yesus Kristus, maka ibadah 
simbolik lahiriah ritualistik telah ber-
henti, karena semua bentuk ibadah itu 
tujuannya ialah untuk mengingatkan 
manusia akan janji Allah bahwa Ia akan 
mengirim Juruselamat kepada manu-
sia. Oleh sebab itu sejak kedatangan 
Sang Juruselamat maka selesailah su-
dah segala bentuk ibadah itu. Manusia 
memasuki bentuk ibadah hakekat yang 
menekankan hati, dan menyembah 
dengan hati.
 Ibadah hakekat yang dilakukan 
dengan hati tidak harus menghadap ke 
Yerusalem seperti yang dilakukan oleh 
Daniel, cukup menghadapkan hati ke-
pada Tuhan di Sorga. Dulu Daniel ber-
doa menghadap ke Yerusalem karena 
Allah berjanji akan mengirim Juruse-
lamat, dan melalui Juruselamat kebe-
naran akan dipancarkan dari Yerusa-
lem ke seluruh muka bumi.
 Di zaman ibadah hakekat yang 
tidak dilakukan di atas gunung Gerizim 
maupun di Yerusalem, tidak lagi terikat 
pada tempat. Artinya manusia karena 
menyembah dengan hati maka ibadah 
itu terjadi setiap saat dan itu terjadi di 
mana saja. Sama sekali tidak ada 
keharusan ada suatu tempat khusus 
untuk menyembah atau beribadah. 
Itulah sebabnya bagi orang Kriisten 
yang mengerti kebe-
aran, ia faham bahwa 
orang Kristen tidak 
membutuhkan ijin pen-
dirian tempat ibadah 
karena sesungguhnya 
orang Kristen tidak 
butuh tempat ibadah. 
Orang Kristen beriba-
dah dengan hati dan 
itu terjadi di mana saja. 
Tidak ada waktu khu-
sus ibadah karena ter-
jadi setiap saat dan 
t idak perlu tempat 
ibadah karena terjadi 
dimana saja. Tetapi 

orang Muslim yang menjadi pejabat 
menerapkan konsep Islam kepada 
orang Kristen, dan kebetulan keba-
nyakan pemimpin Kristen tidak me-
ngerti melainkan hanya ikut-ikutan bah-
kan hanya Kristen KTP saja. Banyak 
pemimpin Kristen tidak belajar dengan 
benar melainkan hanya beli ijazah, 
mereka hanya mementingkan sekolah 
yang diakreditasi negara, maka itu 
mereka tidak mengerti kebenaran 
Alkitab.
 Sejak kedatangan Tuhan Yesus 
manusia memasuki ibadah hakekat 
rohaniah yang tidak lagi terikat pada 
waktu, postur tubuh, dan tempat. Itulah 
sebabnya kita melihat Ellen White telah 
membawa orang-orang gereja Advent 
sesat dari kebenaran Perjanjian Baru. 
Malaikat yang menampakkan diri kepa-
da Ellen White jelas sekali bukan yang 
diutus Tuhan.

Masih Perlukah 
Berziarah Ke Yerusalem? 
 Jika seseorang memahami bahwa 
zaman Perjanjian Baru tidak ada lagi 
konsep tanah suci, tempat suci, maka 
sesungguhnya tidak ada keperluan 
untuk berziarah ke Yerusalem dalam 
pengertian untuk kebutuhan rohani. 
Tetapi tentu tidak berarti tidak boleh me-
ngunjungi kota Yerusalem dan tempat-
tempat jejak sejarah. Sebagaimana 
orang berkunjung ke tempat-tempat 
sejarah seperti kuburan masal orang 
Yahudi di Yugoslavia, mengunjungi 
kuburan Kaisar Cin di China, tidak ada 
salahnya berkunjung ke Yerusalem, 
dan berbagai kota yang pernah dising-
gahi Yesus Kristus dan Rasul-rasul.
 Dengan tujuan hanya sekedar 
melihat jejak sejarah Yesus Kristus dan 
para Rasul maka ketika diajak oleh 
Diaken Irwan, saya mengunjungi Me-
sir, Israel dan Yordania. Saya bukan 
berziarah ke tanah suci, melainkan 
pergi melihat jejak-jejak awal kekris-
tenan sambil mengamat-amati berba-
gai denominasi kekristenan yang ada 
di Timur-tengah.
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 Ketika mobil kami memasuki kota 
Yeruslem, tour leader kami memutar 
lagu Jerusalem, hampir semua peserta 
tour diliputi suasana haru dengan 
pikiran yang berbeda-beda. Pikiran 
saya saat itu ialah kota ini namanya 
Jerusalem yang artinya Jeru sama 
dengan pemimpin dan salem artinya 
damai, berarti Jerusalem adalah 
pemimpin damai, atau jurudamai.
 Namun kota ini kini menjadi pusat 
perbantahan antara Palestina dan 
Israel, bahkan perbantahan antara 
orang Yahudi seluruh dunia dengan 
Muslim seluruh dunia. Nabi Zakharia 
bernubuat bahwa suatu hari kelak 
Jerusalem yang menjadi pusat perban-
tahan.

Firman Tuhan tentang Israel: Demiki-
anlah firman Tuhan (Jehovah) yang 
membentangkan langit dan yang 
memletakkan dasar bumi dan yang 
menciptakan roh dalam diri manusia: 
“sesungguhnya Aku membuat Yerusa-
lem menjadi pasu yang menyebabkan 
segala bangsa di sekeliling menjadi 
pening...” (Zak.12:1-2)

 Ternyata bukan hanya bangsa se-
keliling yang pening melainkan seluruh 
bangsa yang tergabung dalam Perseri-
katan Bangsa-Bangsa. Semua bang-
sa, bahkan yang letaknya sangat jauh, 
terseret ikut pening memikirkan ten-
tang Yerusalem. Sebuah kota yang di-
perebutkan bukan hanya oleh dua 
bangsa, bahkan bangsa-bangsa lain 
yang jauh ikut-ikutan memperebutkan-
nya.  
 Inilah kota yang dipilih Allah untuk 
meletakkan namaNya, Jehovah, dan 
mengijinkan pembangunan gedung 
untuk namaNya (Bait Allah). Tuhan 
menyetujui doa Salomo yang mene-
tapkan kiblat doa. Sekalipun banyak 
orang tidak tahu maksud kiblat doa itu. 
Sesungguhnya kiblat doa menghadap 
Yerusalem karena janji Allah untuk me-
ngirim Juruselamat bagi umat manusia 
akan digenapi, dan pemberitaan ten-
tang kedatanganNya akan dimulai dari 
Yerusalem. Jadi, dalam penantian, 
semua orang beriman yang berdoa 
harus menghadap ke Yerusalem. Ada 
agama yang memerintahkan kiblat doa 
ke suatu tempat, namun tanpa makna.
 Tetapi nasib buruk Yerusalem di-
mulai sejak umat Allah bukan mende-
ngarkan utusan Allah melainkan me-
nganiaya mereka. Nabi-nabi dibunuh 
oleh mereka karena nubuatan mereka 
tidak sesuai harapan mereka. Dan ter-
akhir mereka membunuh Allah Jeho-
vah yang berinkarnasi dalam tubuh 

manusia.
 Seterusnya Yerusalem menjadi 
tempat perbantahan umat manusia. 
Karena jika mereka berani membunuh 
Sang Pencipta, kejahatan apakah yang 
segan mereka lakukan? Tuhan Yesus 
berkata bahwa berkali-kali Ia seperti 
induk ayam ingin mengumpulkan me-
reka di bawah sayapNya, namun me-
reka tidak mau. Betul sekali, namanya 
Yerusalem, kota yang bernama juru 
damai tetapi penduduknya jahat dan 
sesat sehingga tidak pernah damai.
 Sejak penolakan mereka terhadap 
Yesus Kristus, gereja yang dimulai 
Yohanes diumumkan ke publik pada 
hari Pentakosta. Dan kemudian menja-
di gereja Ebionit (gabungan Kristen 
dan Judaisme). Tuhan kemudian me-
mindahkan markas penginjilan ke 
Anthiokia, dan dari Anthiokialah Injil 
yang murni kemudian disebarkan ke 
seluruh dunia.
 Apakah yang akan didapat oleh 
pengunjung dari kota yang membunuh 
para nabi dan menyalibkan Sang 
Penyelamat? Jawabannya, tidak ada. 
Bahkan kini di kota Yerusalem penuh 
dengan kesesatan.
 Lagu yang diputarkan di bus saat 
memasuki kota Yerusalem sangat 
mengharukan. Tetapi setelah berjalan 
di kota itu dan menyaksikan kuil demi 
kuil dari berbagai denominasi sesat, 
kita bisa meneteskan air mata karena 
ternyata kota Yerusalem menjadi kota 
penyesatan.
 Denominasi-denominasi sesat 
berlomba-lomba membeli situs-situs 
penting kemudian mendirikan biara 
untuk menyesatkan. Hampir semua 
situs penting peristiwa sejarah dibeli 
oleh Katolik, Orthodox, Koptik dan lain-
lain. Mereka mendirikan biara dan 
mengisinya dengan berbagai patung, 
lukisan dengan cerita-cerita bahkan 
anjuran yang menyesatkan iman.
 Kami dibawa oleh pemimpin tour 
ke sebuah puncak bukit dengan taman 
yang sungguh-sungguh indah. Ternya-
ta itu adalah kompleks agama Bahai 
yang muncul di India. Agama Bahai 
adalah agama baru yang muncul untuk 
menggabungkan semua agama. Jadi, 
semua agama disatukan di dalam 
Bahai, dengan seruan satu Tuhan, dan 
satu agama.
 Gereja Orthodox Yunani, Orthodox 
Rusia dan berbagai Orthodox berlom-
ba membeli situs-situs penting. Dan 
tentu Katholik yang banyak uang tidak 
ketinggalan. Mereka membangun ceri-
ta tentang tempat mereka yang tidak 

sesuai dengan fakta peristiwa yang 
tercatat di dalam Alkitab. Dan banyak 
cerita yang mereka bangun ternyata 
bertentangan dengan Alkitab. Mereka 
menunjukkan rumah Kayafas dan ber-
kata bahwa ruangan di bawah tanah-
nya adalah tempat Yesus Kristus disik-
sa dengan dicambuk semalaman. Pa-
dahal dalam catatan Alkitab Yesus 
Kristus tidak disiksa di rumah Kayafas. 
Dia hanya sebentar saja, lalu dibawa 
ke Herodes dan Pilatus. Mereka bah-
kan menunjukkan tali dimana Yesus 
Kristus diikat, mungkin maksud mereka 
akan lebih berkesan bagi pengunjung. 
Padahal Yerusalem telah dihancurkan 
berulang-ulang kali.
 Ada pengunjung yang berdoa khu-
syuk dan ada yang mencium bintang 
Betlehem yang dibuat dari plat kuning-
an. Kota Yerusalem telah menjadi 
pusat penyesatan. Pengunjung (mere-
ka sebut peziarah), datang ke Yerusa-
lem untuk disesatkan dari iman yang 
benar. Dan kelihatannya kebanyakan 
yang datang ke sana adalah orang-
orang Kristen dari denominasi yang 
tidak peduli pada pengajaran doktrinal. 
Mereka adalah petualang rohani, 
orang-orang yang tidak mengerti isi 
Alkitab namun sangat dipengaruhi hal-
hal mistik dan supranatural. Mereka 
terlihat sangat mengagumi biara-biara 
dan katedral yang hampir sama de-
ngan vihara dan kelenteng yang penuh 
dengan patung dan berbagai ornamen. 
Bahkan ada tempat yang mereka buat 
sedemikian seram sehingga yang 
masuk kalau sendirian bisa sangat 
ketakutan.
 Saat berkunjung ke kubur Daud, 
kami bertemu banyak orang Yahudi 
yang memakai topi kecil dan berjubah 
hitam. Saya mencoba memberikan me-
reka traktat garis zaman dalam bahasa 
Inggris, tetapi mereka sangat menolak, 
bahkan marah. Saya berkata bahwa 
sekedar untuk perbandingan, tetapi 
mereka berkata, “NO”. Mereka menu-
tup diri terhadap kebenaran, bahkan 
perbandingan. Yudaisme di Israel ma-
kin hari makin berkembang. Inti penga-
jaran mereka ialah menolak Yesus 
Kristus. Mereka melihat Yesus Kristus 
sebagai penjahat yang pantas disalib-
kan.
 Yerusalem, oh Yerusalem, engkau 
menolak Tuhan dan kebenaranNya. 
Kini engkau di dalam cengkeraman 
iblis, dan menjadi pusat penyesatan. 
Waspadalah wahai manusia-manusia 
yang berkunjung ke Yerusalem jika 
tidak mau disesatkan.***  
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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.
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M. Div. (Master of Divinity)
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  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.
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International	Theological	Seminary

B e r b a g a i       b e r i t a

"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)
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 Saat Buletin ini terbit mahasiswa 
GITS maupun RITS di Kalimantan 
Barat sedang libur akhir tahun. 
Mereka telah bersemangat belajar 
satu semester agar bisa secepatnya 
menuju ladang pelayanan. Sedang-
kan para alumni GITS di ladang 
pelayanan juga bersemangat melak-
sanakan kelas PA (Pelajaran Alki-
tab) pada orang-orang yang mereka 
temui di tempat mereka masing-
masing.
 Di RITS Kalimantan Barat ma-
hasiswa sudah menanam pohon 
sawit dan pada masa libur ini mereka 
akan memeliharanya untuk pembia-
yaan sekolah maupun penginjilan di 
masa yang akan datang. Zaman 
sekarang kita semakin sulit mencari 
orang yang terbeban untuk men-
sponsori orang belajar theologi. 
Orang-orang yang terpanggil mela-
yani Tuhan zaman sekarang harus 
belajar membiayai diri sendiri.
  Dr. Suhento Liauw membangun 
kompleks RBC (Remnant of Biblical 
Christians), dan mengajak mahasis-

wa melakukan apa saja untuk mem-
biayai diri sendiri, bahkan hasilnya 
nanti akan ikut membiayai aktivitas 
penginjilan masa yang akan datang.
 Jadi, jika pembaca terpanggil 
untuk melayani Tuhan, namun sulit 
untuk mendapatkan sponsor, maka 
hubungilah GITS atau RITS. Asal 
Anda tulus dan rajin, maka Anda 
boleh menjadi bagian dari keluarga 
besar RBC.
 Jika semakin hari semakin ber-
kurang orang yang terpanggil mela-
yani Tuhan, maka kekristenan akan 
punah secara perlahan-lahan. Oleh 
sebab itu marilah orang-orang yang 
telah diselamatkan dan yang me-
ngasihi Tuhan, serahkanlah dirimu 
untuk dipakai sebagai alat Tuhan.
 Dengan adanya GITS dan RITS 
yang tidak perlu sponsor, melainkan 
cukup tulus dan rajin, sesungguhnya 
tidak ada alasan bagi anak-anak 
Tuhan yang ingin melayani Tuhan un-
tuk menyerahkan dirinya dan me-
masuki pendidikan.***

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

Belajar Bikin

Kertas Papirus

di Kota

Kairo

Rupanya Bahan 

Untuk Bikin Kertas

Papirus Banyak

di Indonesia
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 Karena tidak ada hubungan diplo-
matik antara Indonesia dengan Israel, 
maka tidak ada penerbangan langsung 
dari Jakarta ke Tel-Aviv. Jalur masuk 
Israel biasanya ada dua, yaitu melalui 
Yordania atau Mesir. Kalau masuk dari 
Mesir biasanya pulang akan lewat 
Yordania atau sebaliknya.

Gereja Koptik Mesir
 Peserta tour yang rutenya  menda-
rat di Mesir pertama akan disuguhkan 
dengan Kristen Koptik Mesir. Gereja 
dengan Alkitab bahasa Koptik yang 
tinggal sedikit orang Timur-Tengah 
sanggup membacanya. Beberapa ge-
dung gereja yang kami masuki, mem-
beri kesan semacam kuil yang dipenuhi 
beraneka ragam ornamen dan bebera-
pa dengan cat warna hitam.
 Pembawa tour kami yang kebe-
tulan orang Mesir dan Kristen Koptik 
memberi banyak masukkan tentang 
gereja Koptik. Menurut cerita tradisi 
Gereja Koptik Mesir didirikan oleh 
Markus penulis Injil. Waktu pendirian 
mungkin setelah menempuh perjalan-
an bersama Barnabas, bahkan setelah 
penulisan Injil Markus bersama Petrus 
(I Pet.5:13).
 Gereja Koptik mengalami banyak 
penganiayaan, terutama ketika Mesir 
berhasil diislamkan. Karena pengani-
ayaan itu maka muncul banyak martir 
yang mereka agungkan, dan menjadi 
santo bagi mereka. Mereka memiliki 
paus mereka sendiri dengan santo dan 
santa mereka. 
 Sudah pasti apa yang mereka se-
karang lakukan bukan yang diajarkan 
oleh Markus. Gereja Koptik kini penuh 
dengan upacara simbolik lahiriah pa-
dahal kekristenan alkitiabiah seharus-
nya telah meninggalkan ibadah ritualis-
tik lahiriah. Ibadah simbolik ritualistik 
lahiriah itu sesungguhnya adalah pelita 
kosong yang dibawa oleh gadis-gadis 
bodoh untuk menyongsong kedatang-
an Sang Mempelai, yaitu ibadah tanpa 
kebenaran. 

Yudaisme Israel
 Rombongan tour dari Indonesia bia-
sanya memasuki Israel dari Mesir me-
lalui jalan darat. Karena ada pertem-
puran antara Israel dengan Hamas di 
Jalur Gaza, perjalanan kami memutar 
ke Selatan menuju pintu masuk Taba. 
Kemudian dari Taba menuju laut Mati 
dan menginap di tepi laut Mati.
 Dari Laut Mati menuju Yerusalem, 
dan ketika memasuki Yerusalem pe-
serta tour dibawa mengunjungi berba-

gai situs jejak sejarah, yang oleh ber-
bagai kelompok Kristen disebut situs 
suci. Di Yerusalem bercampur-aduk 
segala bentuk penyembahan oleh 
berbagai denominasi bahkan berbagai 
agama.
 Yudaisme di Israel semakin hari 
semakin meningkat. Pada saat Isael 
merdeka, tahun 1948, Yudaisme hanya 
sekitar 10%. Namun sekarang Yudais-
me telah melebihi 50% dari jumlah 
penduduk.
 Bagi penganut Yudaisme Yesus 
Kristus adalah penjahat yang disalib-
kan oleh pemerintahan Roma. Mereka 
tidak mengakui kitab PB sebagai fir-
man Tuhan, bagi mereka firman Tuhan 
hanya sampai kitab Maleakhi. Ketika 
mereka menyalibkan Kristus, mereka 
berkata;

25 Dan seluruh rakyat itu menjawab: 
"Biarlah darah-Nya ditanggungkan 
atas kami dan atas anak-anak kami!" 
(Mat 27:25 ITB)

 Mereka yang berkata demikian ke-
mudian memang menanggungnya 
ketika Jendral Titus menghancurkan 
Yerusalem. Namun yang kasihan ialah 
anak-anak mereka yang tidak ikut me-
ngambil keputusan dimasukkan mere-
ka sebagai penanggung jawab. Dan 
mereka semua mengalami kesusahan 
dari zaman ke zaman hingga Adolf 
Hitler memasukkan mereka ke dalam 
ruang gas. 
 Mereka membenci Tuhan Yesus 
amat sangat. Ketika di lokasi kubur 
Daud, saya mencoba memberikan 
traktat Peta Jalan, mereka tidak mau 
terima. Sebaliknya orang Kristen selu-
ruh dunia, terutama mereka yang ma-
sih percaya pada janji Tuhan kepada 
Abraham, bersimpati kepada mereka.

2 Aku akan membuat engkau menjadi 
bangsa yang besar, dan memberkati 
engkau serta membuat namamu ma-
syhur; dan engkau akan menjadi ber-
kat. 3 Aku akan memberkati orang-
orang yang memberkati engkau, dan 
mengutuk orang-orang yang mengu-
tuk engkau, dan olehmu semua kaum 
di muka bumi akan mendapat berkat." 
(Gen 12:2-3 ITB)

 Tetapi jelas di dalam janji ini tidak 
ada keterangan bahwa sekalipun ke-
turunanmu menolak Aku dan menyalib-
kanKu, Aku tetap akan memberkati 
orang-orang yang memberkati mereka.
 Orang Kristen alkitabiah tahu per-
sis bahwa Yudaisme adalah sebuah 
kesesatan sekalipun mereka sangat 
giat dalam beribadah. Mereka dalam 
kesesatan karena mereka menolak 

Allah Jehovah yang datang melawat 
mereka.

1 Saudara-saudara, keinginan hatiku 
dan doaku kepada Tuhan ialah, supa-
ya mereka diselamatkan. 2 Sebab aku 
dapat memberi kesaksian tentang 
mereka, bahwa mereka sungguh-
sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa 
pengertian yang benar. (Rom 10:1-2).

Gereja Katholik Dengan
Biara Mereka
 Kelompok yang menguasai paling 
banyak situs jejak sejarah ialah gereja 
Katholik. Di gunung Tabor, yang me-
reka yakini adalah gunung dimana 
Kristus berubah rupa bersama tiga 
muridNya, diajarkan bahwa di tempat 
itulah doa paling didengar. Kubur 
Tuhan yang diyakini Katholik dibuat 
gelap dan seram dan di dalamnya ada 
dua orang suster. Saya sempat kaget 
sekali karena tidak menyadari keha-
diran dua orang suster itu. Padahal itu 
bukan lokasi Golgota, bahkan disetujui 
oleh guide-tour saya yang adalah 
orang Arab Katholik, Golgota seharus-
nya di luar tembok Yerusalem. Menu-
rutnya yang benar adalah yang di gua 
bukit yang dijaga oleh orang-orang 
Amerika agar tetap lestari (asli), dan di 
situ saya bertemu seorang Baptis, 
orang Amerika yang bertugas.
 Gereja Katholik dengan ibadah 
simbolik ritualistik lahiriah menyesat-
kan semua turis yang tidak memiliki da-
sar iman. Banyak orang yang berlutut 
mencium bintang di gereja Nativity 
tanpa mengerti hakekat tindakan pe-
nyembahan berhala.

Kesimpulan
 Di Yerusalem iblis bekerja giat men-
jauhkan manusia dari kebenaran. Ke-
kristenan yang alkitabiah mengajarkan 
ibadah yang bersifat hakekat rohaniah 
dengan hati. Ibadah kita tidak lagi ber-
sifat ritualistik simbolik lahiriah. Ibadah 
kita harus berlangsung di dalam kebe-
naran. Kekristenan alkitabiah tidak ada 
acara ibadah, yang ada adalah acara 
kumpul berjemaat, karena ibadah kita 
dengan hati dan terjadi setiap saat di 
setiap tempat dan tanpa perlu sikap 
postur tubuh tertentu.
 Iblis memakai Yerusalem, tempat 
yang banyak dikunjungi untuk me-
nyesatkan dunia. Ia berusaha mem-
balikkan kekristenan ke ibadah sim-
bolik ritualistik lahiriah. Ia mengang-
kangi situs-situs sejarah dan melalui-
nya menyesatkan manusia yang 
berkunjung ke sana.***

Di balik layar kesuksesan kongres 
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12 Memang setiap orang
 yang mau hidup beribadah di dalam 
Kristus Yesus akan menderita aniaya, 
13 sedangkan orang jahat dan penipu 

akan bertambah jahat, mereka 
menyesatkan dan disesatkan

(II Tim 3:12-13).

 Pada saat saya tiba di tepi sungai 
Yordan ada beberapa group orang 
yang menyewa jubah putih satu US 
$10, untuk melaksanakan baptisan. 
Tanpa mereka sadari baik yang mem-
baptiskan maupun yang dibaptiskan, 
mereka melakukan suatu kesesatan. 
Sebab jika mereka yakin bahwa baptis-
an di sungai Yordan lebih baik dari 
baptisan di tempat lain, maka itu adalah 
sebuah kesesatan. 
 Jelas sekali bahwa Rasul Paulus 
tidak dibaptis di sungai Yordan, demi-
kian juga dengan sida-sida dari Etiopia. 
Anggota jemaat Korintus, dan anggota 
jemaat Efesus semua mereka tidak 
dibaptis di sungai Yordan. Jika me-
mang pembaptisan di sungai Yordan 
lebih baik maka pasti orang Korintus, 
Efesus yang jarak mereka jauh lebih 
dekat akan dibawa untuk dibaptis di 
sana.
 Kemudian kami berangkat, dan 
tiba di kota Kana. Sejumlah orang juga 
menyewa Auditorium untuk melaksa-
nakan upacara Pemberkatan Nikah. 
Hal yang mengherankan saya ialah 
bahwa mereka adalah orang-orang 
yang sudah bertahun-tahun bahkan 
puluhan tahun menikah. Mereka bera-
lasan untuk meneguhkan kembali 
pernikahan mereka.
 Saya berkata kepada istri (shemu), 
bahwa janji nikah kami sampai akhir 
hayat bukan sampai di kota Kana. 
Bahkan di Jakarta ada Pendeta (pen-
deta yang di gereja, bukan yang di 
Vihara), mengajarkan bahwa yang 
belum pernah diberkati di gereja 
sekalipun sudah punya cucu, pernikah-
an mereka tidak sah. Aneh!
 Padahal Abraham juga tidak nikah 
di gereja bahkan waktu dia nikah belum 
kenal Jehovah. Kita tidak temukan di 
Alkitab Allah suruh Abraham ulangi 
pernikahan mereka.
 Sesungguhnya di mata Tuhan 
pernikahan itu sah jika diumumkan 
kepada publik dan terjadi hubungan 
seks. Pesta, berita di koran, arak-
arakan di jalan dan lain sebagainya 
adalah bentuk pengumuman kepada 
publik bahwa dua orang ini menikah 
dan mereka sejak acara ini telah 
menjadi suami-istri. Pihak lain yang 

menginginkan salah satunya sudah 
tidak diperbolehkan lagi.
 Pemberkatan Nikah itu istilah salah 
yang diciptakan oleh gereja Katholik. 
Gereja yang tidak memiliki jabatan 
imam, yang setiap orang percaya ada-
lah imam dengan keimamatan yang 
rajani, tidak ada istilah pemberkatan. 
Karena tidak ada satu manusia pun di 
muka bumi ini yang jabatannya lebih 
besar daripada anak Allah. Sejak kita 
diselamatkan maka kita adalah anak-
anak Allah. Allah sendiri yang akan 
memberkati anak-anakNya dalam 
hidup mereka.
 Istilah yang benar, atau yang alki-
tabiah ialah peneguhan nikah. Dua 
orang yang belum bersuami dan belum 
beristri saling mengasihi dan ingin 
menjadi suami istri, datang ke jemaat 
mengumumkan pernikahan mereka 
dan meminta doa restu seluruh ang-
gota jemaat yang adalah saudara me-
reka seiman. Mereka datang kepada 
jemaat untuk memohon agar perni-
kahan mereka diteguhkan di hadapan 
Allah dan di hadapan jemaat. 
 Sesungguhnya tanpa diteguhkan 
di hadapan jemaat pun pernikahan 
mereka tetap sah di hadapan Allah, jika 
diumumkan kepada publik dan kemu-
dian mereka melakukan hubungan 
seks. Masalah pernikahan itu sesung-
guhnya bukan masalah agama melain-
kan masalah manusia yang diciptakan 
dalam keadaan laki-laki dan perem-
puan. Artinya, orang yang tidak bera-
gama, atau yang tidak mengakui Allah, 
kalau dia telah memilih seseorang 
sebagai pasangannya dan mengu-
mumkannya kepada publik bahwa 
mereka menikah dan berhubungan 
seks, maka Allah tidak mau mereka 
tidak setia satu sama lain. Pernikahan 
mereka yang tidak beragama tetap 
diakui Allah.
 Bahkan sesungguhnya pernikahan 
itu bukan urusan negara. Menikah itu 
hak asasi manusia. Tidak diperlukan 
ijin nikah kepada negara, itulah sebab-
nya bagian yang mengurus surat per-
nikahan disebut catatan sipil. Urusan 
kelahiran, kematian, pernikahan itu 
bukan meminta ijin kepada negara me-
lainkan melaporkannya, dan negara 
hanya mencatat saja.
 Dari kota Kana perjalanan diterus-
kan ke tepi danau Galilea, dan tiba di 
sebuah rumah makan. Di rumah ma-
kan tersebut disajikan makanan, teru-
tama ikan Petrus. Dikisahkan bahwa di 
tempat itulah Petrus menangkap ikan 
atas perintah Tuhan Yesus. Tentu 

kebenaran lokasinya belum tentu be-
nar, namun untuk tujuan komersial ru-
mah makan tersebut tidak perlu iklan 
apapun cukup dengan cerita Alkitab.
 Di bukit Zaitun, jalanan Tuhan 
memasuki Yerusalem menunggang 
keledai, pihak Katholik telah me-
ngamankan situs-situs utama. Jalan-
nya menurun melewati pekuburan 
Yahudi. Karena guide-tour  tahu bahwa 
saya menguasai ayat-ayat Alkitab, ber-
kata kepada saya bahwa sebenarnya 
Tuhan Yesus tidak melewati jalan ini. 
Tetapi karena ini cerita yang dibangun, 
maka kita ikuti saja. Saya bertanya 
alasannya, ia berkata bahwa Yesus 
adalah orang Yahudi yang sangat tahu 
aturan. Ia tidak mungkin membawa 
rombongan orang banyak melewati 
kuburan karena itu haram bagi orang 
Yahudi.
 Di Mesir, di dalam sebuah gereja 
Koptik kuno, Guide-tour menunjuk ke 
lantai pada sebuah marmer yang agak 
lekak-lekuk sambil berkata bahwa itu 
adalah bekas telapak kaki Yesus ketika 
masih kecil saat mengungsi ke Mesir. 
Banyak turis meraba bahkan ada yang 
mencium marmer itu. Secara akal se-
hat kita tahu bahwa itu mustahil karena 
saya hampir dua puluh tahun mondar-
mandir di Graphe, tidak ada telapak 
kaki saya tercetak di lantai keramik 
Graphe.
 Tanpa sadar kebanyak turis ke 
Israel dan Yerusalem telah disesatkan. 
Sebetulnya para guide-tour yang 
terlebih dulu disesatkan, atau mereka 
sesungguhnya tahu bahwa cerita yang 
mereka sampaikan itu tidak benar, 
namun demi uang mereka mencerita-
kan bahkan menambahi berbagai 
bumbu kemistikan agar turis merasa 
senang. Kemudian sang turis kembali 
ke negara masing-masing bercerita 
lagi sehingga cerita menjadi bergu-
lung-gulung. Akhirnya terjadilah proses 
menyesatkan dan disesatkan.***
 

MEREKA MENYESATKAN DAN DISESATKAN

Kesaksian dari para gembala dan penginjil 
selama kongres



KALENDER  PROGRAM   TAHUN 2015  GBIA GRAPHE
Jl. Danau Agung 2, No. 5-7, Sunter, Jakarta Utara 14350 

 Tgl. |     Hari |     Bulan | Acara 
4  Minggu   Januari  - Perjamuan Tuhan (hanya untuk anggota GBIA GRAPHE) 
17  Sabtu   Januari  - Kebaktian Pembukaan Semester Genap GITS,

       
1  Minggu   Februari  - Acara Pembaptisan 
14  Sabtu   Februari  - Acara HUT Panti Asuhan Karena Kasih ke-22
16  Senin   Februari  - HUT ke-4  RBC (Panti Asuhan Ci Xin, GBIA Remnant) 

1  Minggu   Maret  - Perjamuan Tuhan (hanya untuk anggota GBIA GRAPHE)   
16-21  Senin-Jumat   Maret  - Midterm Test GITS  
16-21     Senin-Jumat   Maret  - Block Class di RITS 
21   Senin   Maret  - Seminar Doktrin Keselamatan 

                 
1  Rabu   April  - Peringatan Penyaliban Yesus (Kristus disalib hari Rabu bukan Jumat. Perjamuan) 
Tuhan)

4  Sabtu    April  - Seminar ttg Pahlawan Iman    
5   Minggu    April  - Acara Pembaptisan  
18   Sabtu   April  - National Hoops (Turnamen Basket)
20-25 Senin-Jumat   April  - Block Class di RITS (Kal-Bar)      

2, 9   Sabtu   Mei  - Kontes Khotbah 
3  Minggu   Mei  - Perjamuan Tuhan (hanya untuk anggota GBIA GRAPHE)
10  Minggu   Mei  - Minggu peringatan hari Ibu  
14  Kamis   Mei  - Kebaktian Kenaikan Yesus Kristus  
14  Kamis   Mei  - Seminar di Semarang mulai jam 14.00 sampai 20.00
15  Jumat    Mei  - Seminar di Solo mulai jam 09.00 sampai 16.00
16  Sabtu   Mei  - Seminar di Jogja mulai jam 09.00 sampai 16.00
18-23  Senin-Jumat   Mei  - Final Test GITS dan Block Class di RITS     
23  Sabtu   Mei  - Kebaktian Tutup Tahun Ajaran GITS   
25-dst  Senin-Sabtu   Mei  -Block Class di GITS

1  Jumat   Mei  - Seminar di Pekanbaru 
2  Selasa   Mei  - Seminar Tentang Alkitab 
7  Minggu    Juni  - Acara Pembaptisan       
14  Minggu   Juni  - Minggu peringatan hari Ayah  
28  Minggu   Juni  - HUT GBIA GRAPHE XX  Sekaligus Peringatan Natal Kristus   

6  Minggu    Juli   - Perjamuan Tuhan (hanya untuk anggota GBIA GRAPHE)
25   Sabtu   Juli  - Seminar ttg Nama Sang Pencipta (mulai jam 14.00 - 17.00)   

1  Sabtu   Agustus  - Pembukaan Tahun Ajaran Baru   RITS     
3  Minggu   Agustus  - Acara Pembaptisan 
3-8  Senin- Sabtu   Agustus         - Block Class Tiga Doktrin di GITS oleh 
8  Sabtu   Agustus  - Kebaktian Pembukaan Tahun Ajaran Baru GITS     
17  Jumat    Agustus  - Tour-Persahabatan

6  Minggu   September - Perjamuan Tuhan (hanya untuk anggota GBIA GRAPHE)  
7-12  Senin-Sabtu    September - Block Class Tiga Doktrin di RITS
15-17  Selasa - Kamis  September - Kongres Kristen Fundamentalis di RBC Kal-Bar
17  Kamis   September - Wisuda GITS  ke-18  &  Pengutusan     
24   Kamis   November - Seminar ttg Keluarga Alkitabiah   

5  Minggu    Oktober  - Acara Pembaptisan 
12-16  Senin-Jumat   Oktober  - Midterm Test GITS   & Block Class di RITS    
14   Rabu   Oktober  - Seminar Doktrin Gereja  (09.00 - 15.00)  

  
1  Minggu   November - Perjamuan Tuhan (hanya untuk anggota GBIA GRAPHE)

6  Minggu   Desember  - Acara Pembaptisan 
7-11  Senin-Jumat   Desember - Final Test GITS  
12  Sabtu   Desember - Kebaktian Tutup Semester  GITS
31  Kamis   Desember - Kebaktian Tutup Tahun 2015

Pembaca dan simpatisan GBIA di seluruh Indonesia, daftar di atas adalah jadwal kegiatan GBIA GRAPHE untuk tahun
2015. Tentu masih ada banyak acara lain yang bersifat internal, atau yang akan masuk dalam daftar pada saat waktu berjalan.
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Inilah Bukit Tengkorak yang Sesungguhnya. 
Katholik Menetapkan Yesus Disalibkan di 

Dalam Tembok Yerusalem. 
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Panti Asuhan

Karena Kasih

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

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

Jika anda tergerak untuk membantu 
Rekening Bank Yayasan PEKA: 

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

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

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

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

NAMA

Dr. Steven

Gbl. Andrew

Gbl. Kurnia K.

Gbl. Hansen H

Gbl. Alki T.

Ev. Arifan T. Kusuma

Ev. Deni Simarmata

Ev. 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

Seminar Saksi Jehovah
di Pontianak

HUT ke-2 Tunas Jemaat Pondok Gede
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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.-
16. Kontroversi Nama Pencipta
 Tebal:    Harga: Rp. 25.000,-



11

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 

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

 Menyaksikan orang Kristen berba-
gai negara berbondong-bondong me-
ngunjungi Israel, hati saya sungguh ku-
atir. Seandainya mereka semua me-
ngunjungi Israel sebagai turis seperti 
mereka mengunjungi China atau Ame-
rika, hanya mau melihat-lihat bukit Zai-
tun, laut Mati, danau Galilea, itu tidak 
akan ada persoalan. 
 Namun yang sangat mengkkawa-
tirkan ialah mereka menyebut perjalan-
an mereka sebagai Ziarah Rohani, 
yang artinya mereka berusaha menda-
patkan masukan rohani dari perjalanan 
mereka. Bahkan saya mendengar seo-
rang guide-tour berkata, “saya harap 
bapak ibu akan mendapatkan sesuatu 
setelah pulang dari Ziarah Rohani kita. 
Jangan sampai tidak dapat apa-apa.”
 Dengan pembaptisan di sungai 
Yordan, Pemberkatan Nikah di Kana, 
Perjamuan Kudus di Golgota, yang 
semuanya adalah praktek-praktek 
sesat, kebenaran alkitabiah apa yang 
seorang peserta tour bisa dapatkan? 
Mengunjungi, menyaksikan dan me-
ngagumi gedung-gedung gereja yang 
penuh dengan patung dan berbagai or-
namen, pengajaran alkitabiah apakah 
yang bisa didapatkan seseorang?
 Seorang Yahudi yang bertobat, 
Solomon Ginsburg, pada 1890  memu-
tuskan menjadi misionari ke Brazil. 
Teman-teman Kristennya bertanya ke-
padanya, mengapakah ia tidak mem-
fokuskan penginjilannya kepada kaum-
nya orang Yahudi melainkan pergi ke 
negara Katholik untuk menginjili orang-
orang Katholik? Ginsburg menjawab, 
yang menyebabkan orang Yahudi hari 

ini tidak bisa menerima Injil ialah gereja 
Katholik. Sejak bisa berbicara orang 
Yahudi sudah menghafal sepuluh hu-
kum, dan salah satunya adalah jangan 
menyembah patung. Mereka mustahil 
bisa menerima Injil yang penuh dengan 
patungnya.
 Para guide-tour  menyuguhkan ber-
bagai cerita mistik yang aneh-aneh, 
tentang gunung yang terangkat ketika 
orang Kristen teraniaya menangis dan 
berdoa, cerita tentang pembunuhan di 
Massada. Tentu tidak ada persoalan 
sejauh turis menyikapinya hanya seke-
dar cerita martir dan kepahlawanan. 
Tetapi persoalan muncul ketika turis 
tidak sanggup membedakan antara 
cerita Alkitab dengan cerita yang di-
sampaikan guide-tour.   
 Di lokasi yang dipromosikan oleh 
Katholik sebagai tempat penyaliban 
Kristus, ternyata diperebutkan oleh 
Katholik dan Orthodox Yunani. Ketika 
saya melihat para pelayan Orthodox 
Yunani yang berjubah hitam, saya men-
cari kesempatan berbincang dengan 
mereka. Karena Alkitab PB ditulis 
dalam bahasa mereka saya bertanya 
bagaimana cara gereja mereka mem-
baptis. Mereka menjawab saya dengan 
tegas, dimasukkan ke dalam air karena 
itu arti kata baptis. Dan mereka tam-
bahkan penekanan, hanya gereja 
Katholik yang kacau melaksanakan 
baptisan dengan beberapa tetes air.
 Karena takut mereka marah, saya 
tidak berani melanjutkan pertanyaan 
mengapa Orthodox Yunani membaptis 
secara selam bayi yang belum bisa 
membuat pengakuan iman. Sungguh 

mengerikan dimana kondisi di Israel 
hampir tidak bisa ditemukan gereja 
yang benar-benar alkitabiah.
 Orang-orang Kristen yang datang 
ke Israel memang berasal dari gereja 
yang sudah sesat, yaitu mereka yang 
percaya masih ada firman Tuhan sesu-
dah Alkitab selesai. Mereka bernubuat 
padahal Allah tidak turunkan wahyu 
lagi. Mereka mendapat mimpi setelah 
Allah tidak berbicara melalui mimpi dan 
mereka berbahasa roh seperti dukun 
tatung  di masa Allah tidak memberi ka-
runia berbahasa lidah.
 Mereka berbondong-bondong me-
ngunjungi Israel untuk ditambahkan ke-
sesatan  dengan berbagai bentuk pe-
nyembahan simbolik ritualistik lahiriah. 
Jadi, orang-orang yang sudah sesat, 
pergi untuk lebih disesatkan lagi. 
 Guide tour saya memberi informasi 
bahwa sekarang peziarah rohani ter-
banyak adalah dari Rusia. Betul, kami 
berpapasan dengan mereka bahkan 
saya melihat ada yang berdoa sambil 
gemetar-gemetar. Dan informasi yang 
mengagetkan saya ialah bahwa pezi-
arah rohani dari Indonesia pernah me-
nempati posisi teratas sebelum dika-
lahkan oleh Rusia.
 Pembaca yang kami kasihi, jika 
Anda tersentak, sebaiknya Anda tidak 
marah melainkan jadikan ini sebuah 
rangsangan untuk mencari kebenaran. 
Dan saya ingin Anda mengetahui 
bahwa kebenaran itu ada di dalam 
Alkitab, bukan di Yerusalem seperti 
zaman Daniel. Sekali lagi, kebenaran 
itu sekarang di dalam Alkitab.***

SUDAH SESAT TAMBAH SESAT

GBIA

PHEGRA

BUKU TERBARU!
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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 paling lambat 20 Maret 2015. 
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

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 81
1. Terdapat di ayat manakah pernyataan Tuhan Yesus bahwa akan 

muncul nabi-nabi palsu di akhir zaman? Mat 24:24
2. Apa arti dari kata “Mesias”? Orang yang diurapi
3. Berapa jumlah wisudawan/ti yang diwisuda pada tanggal 17 

September lalu? 14 orang
4. Menurut Alkitab siapakah yang terakhir melihat Yesus Kristus? 

Rasul Paulus
5. Di manakah letak ayat yang menyatakan bahwa kuasa melakukan 

mujizat adalah tanda kerasulan? 2 Kor 12:12

Pemenang Kuis Pedang Roh Edisi 81
1. Rimmauli; Jl. Delima IV/1 No. 36 
 Malaka Sari - Jaktim 13460
2. Ibu Sabarita br Ginting; Jl. Letnan Arsad gg. Delman 

no. 60, Kayuringin Jaya- Bekasi Selatan 17144

Pertanyaan Kuis Pedang Roh Edisi 82
1. Berapa bulan perbedaan usia Tuhan Yesus dengan Yohanes 

Pembaptis?
2. Sebutkan nama kelompok yang menggabungkan Judaisme 

dengan kekristenan!
3. Di kitab manakah dituliskan bahwa Yerusalem akan menjadi 

tempat perbantahan?
4. Sebutkan nama judul buku terbaru yang ditulis Dr. Liauw!
5. Sebutkan nama gunung tempat Kristus berubah rupa bersama 

tiga murid-Nya!

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

MURAH  HATI

Panti Asuhan 

Murah Hati

                  BCA 428 1679729


