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 Pada tanggal 28 Juni 2015 GBIA 
GRAPHE merayakan HUT ke-20 
dengan penuh ucapan syukur kepada 
Tuhan. Waktu berjalan dengan sangat 
cepat, terutama jika kita dalam keadaan 
sibuk. Berkat Tuhan yang dialami 
GRAPHE tak cukup diceritakan dengan 
lembaran kertas dan tinta. Sangat 
banyak dan sangat mengherankan. 
 Tepatnya GRAPHE dimulai pada 
tanggal 25 Juni 1995, atau minggu ke-4 
bulan Juni. Seterusnya GRAPHE me-
rayakan aniversari-nya setiap minggu 
ke-4 bulan Juni terlepas dari tanggal 
berapa pada minggu ke-4 itu. Semua itu 
didahului oleh kepulangan Dr. Suhento 
Liauw dari USA ke Indonesia setelah 
menyelesaikan program Doktornya, 
yang tiba di Jakarta pada Minggu 
malam, tanggal 18 Juni 1995. Dr. Liauw 
bertekad untuk memulai sebuah gereja 
baru yang sungguh-sungguh dengan 
tulus menaati ketetapan Alkitab tentang 
sebuah jemaat yang akan berfungsi 
sebagai tiang penopang dan dasar 
kebenaran (I Tim.3:15).

Tersadarkan Kebenaran
 Pada saat berangkat ke USA seke-
luarga tahun 1993, ada rencana tidak 
akan kembali ke Indonesia. Tetapi 
setelah belajar sekitar satu semester, 
ketika semakin mengerti kebenaran 
Alkitab, maka semakin menyadari bah-
wa gereja-gereja di Indonesia, ternyata 
jauh dari kebenaran Alkitab. Ada banyak 
gereja suku yang hidup segan mati tidak 
mau. Mereka tidak mungkin bisa melak-
sanakan Amanat Agung karena mereka 
lahir sebagai orang Kristen, bukan 
bertobat sebagai orang Kristen. Sudah 
pasti semakin hari semakin banyak dari 
mereka yang berpindah ke agama Islam 
demi berbagai kenikmatan duniawi. 
 Dan hampir tidak ada gereja yang 
tidak terhempas oleh gelombang pe-
wahyuan palsu dalam nama Yesus 

palsu, sehingga mengacaukan konsep 
Alkitab sebagai kanon tertutup dan satu-
satunya firman Allah. Gereja-gereja di 
Indonesia terpengaruh mimpi dan me-
ngejar-ngejar penglihatan. Sudah pasti 
iblis senang sekali dan akan membawa 
mereka kepada penglihatannya dan 
juga mimpi yang mereka inginkan.
 Sebagian gereja digiring iblis untuk 
dipersatukan sehingga bisa mencapai 
satu gereja yang esa di Indonesia yang 
akan dikontrol iblis. Mereka menyangka 
bahwa mereka sangat hebat karena 
mempunyai visi untuk mempersatukan 
tubuh Kristus. Mereka tidak sadar bah-
wa anti-Kristus justru bertujuan untuk 
mempersatukan politik, ekonomi dan 
agama ke bawah genggamannya. 
 Sebagian pemimpin gereja sangat 
aktif mempersatukan gereja-gereja. 
Mereka tidak tahu tentang program anti-
Kristus. Akibatnya mereka menyangka 
aktivitas mereka mempersatukan semu-
a gereja menjadi satu gereja akan 
menyenangkan hati Tuhan. Padahal 
setelah semua gereja dipersatukan 
maka akhirnya si kristus palsu akan 
memerintah gereja yang berhasil 
dipersatukan itu.
 Gereja-gereja Baptis yang seharus-
nya menyinari gereja-gereja lain ma-
lahan terpengaruh hingga kehilangan 
jati diri. Ada gereja Baptis yang bahkan 
sudah ada kata INJILI sebagai identi-
fikasi dirinya. 
 Orang-orang Kristen bahkan pe-
mimpin gereja tidak tahu sejarah mun-
culnya gerakan Injili. Mereka tidak 
sanggup membedakan antara Evange-
lical dengan Evangelism. Mereka tidak 
tahu bahwa gerakan Evangelical adalah 
gerakan yang dipimpin oleh Harold 
Ockenge untuk menghentikan kedurha-
kaan Liberalism dan mengurangi mili-
tansi kelompok Fundamentalism. Sete-
lah hampir satu abad usaha yang 
dihembuskan oleh Ockenge ternyata 
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 Tanpa terasa waktu berjalan sede-
mikian cepat. Tuhan sudah menyertai 
GRAPHE 20 tahun untuk memberitakan 
kebenaranNya. Perayaan Natal dan 
sekaligus 20 tahun berdirinya GRAPHE 
berlangsung pada tanggal 28 Juni mulai 
dari jam 16.00 hingga jam 20.00.
 Bersamaan dengan perayaan terse-
but Dr. Suhento Liauw menerbitkan 
bukunya yang ke-43 dengan judul 
DOSA TAK TERAMPUNKAN.  Selain itu 
juga akan diterbitkan buku DUA PULUH 
TAHUN GBIA GRAPHE, yang berisikan 
sejarah dan berbagai kegiatan Graphe 
selama 20 tahun dalam cetakan 
fullcolor. 
 Selain anggota jemaat GRAPHE, 
GBIA lain dan simpatisan turut bersuka-
cita dan berbahagia. Kasih karunia Tu-
han selama dua puluh tahun membuat 
air mata kebahagiaan membasahi mata. 
Dari beberapa orang berkumpul di sebu-
ah ruangan yang hanya 4x4 meter, 
dalam 20 tahun, dipakai oleh Tuhan 
untuk melakukan pekerjaanNya. Leng-
kapnya ada di dalam buku 20 Tahun 
GBIA GRAPHE.

DUA PULUH TAHUN BERSINAR
DAN SEMAKIN CEMERLANG

GRAPHE mengucap syukur atas penyertaan
Tuhan selama 20 tahun 
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tidak berhasil menghentikan kedur-
hakaan Liberalism, malahan membuat 
semakin banyak orang Injili menjadi 
Liberal  dan orang Fundamental men-
jadi Injili, yang akhirnya menjadi Liberal 
juga. 

Graphe Memancarkan Sinarnya
Kepada Kelompok Kharismatik
 Setelah Dr. Liauw memahami ke-
benaran alkitabiah, dan melihat kea-
daan gereja-gereja di Indonesia yang 
tidak bisa bersaksi karena diri mereka 
sendiri penuh problem, maka beliau 
memutuskan harus kembali ke Indo-
nesia, mendirikan gereja yang betul-
betul dapat berfungsi sebagai tiang 
penopang dan dasar kebenaran.
 Jika seseorang dalam kesesatan, 
harus ada orang yang memberitahu-
kan kepadanya bahwa ia sesat dan 
menunjukkan kepadanya jalan yang 
benar. Tahun 70-an ketika gerakan 
Kharismatik memasuki Indonesia, ham-
pir semua pemimpin gereja berkata 
bahwa itu sesat. Namun ketika ditanya 
kepada mereka alasan kesesatan 
Kharismatik, mereka ternyata tidak 
bisa memberi jawaban yang memuas-
kan bagi anak-anak muda yang tertarik 
pada gerakan Kharismatik. Para pe-
mimpin saat itu persis seperti orang 
yang berseru kepada seseorang bah-
wa ia sedang sesat, tetapi ketika dita-
nyakan kepadanya dimanakah jalan 
yang benar, jawabannya ialah saya 
sendiri pun kurang jelas.
 Akhirnya, kita melihat anak muda 
tahun 70-an pada hari ini sudah menja-
di kakek dan nenek. Mereka telah 
menjadi pemimpin bahkan pengendali 
“pusat-pusat pertunjukan mereka.” Pa-
da dasarnya gerakan Kharismatik 
adalah acara pertunjukan Rock and 
Roll versi orang Kristen. Banyak acara 
Kharismatik mengayun lebih jauh bah-
kan menjadi semacam pertunjukan 
semacam “tatung” Cap Go Me di 
Singkawang. 
 Graphe bukan sekedar berseru 
bahwa itu sesat tetapi Graphe menga-
dakan seminar untuk menjelaskan 
secara akademik dan theologis bahwa 
itu sama sekali tidak alkitabiah. Sangat 
tidak etis jika seseorang hanya sang-
gup menyatakan orang lain salah 
namun tidak sanggup menjelaskan 
kesalahannya serta memberitahukan 
kebenaran yang sesungguhnya. Seti-
ap tahun di Graphe diadakan seminar 
untuk menjelaskan bahwa Alkitab 
adalah satu-satunya firman Tuhan dan 
setelah pewahyuan sampai kitab 
Wahyu 22:21, selanjutnya tidak ada 
wahyu lagi. Siapapun yang sesudah 
penurunan wahyu di pulau Patmos 
masih mendapat wahyu baik berupa 
mimpi, penglihatan, dan berbagai 
bentuk lain serta mengekpresikannya 

melalui nubuatan, bahasa lidah, maka 
itu PASTI bukan dari Tuhan.
 Graphe melihat kekristenan di 
Indonesia diwabahi kesesatan kharis-
matik. Mereka menyangka bahwa 
mereka dipenuhi Roh Kudus, padahal 
itu roh iblis. Hanya Graphe yang berani 
berkata setegas ini karena sanggup 
melihat dengan jelas bahwa gerakan 
kharismatik dimulai oleh iblis memakai 
Spurling pada tahun 1886, dan diterus-
kan oleh Charles Parham tahun 1898 di 
Topeka, Kansas, dan dipopulerkan 
oleh William Seymour  tahun 1906 dari 
312 Azusa Street, Los Angeles. 
 Mengapakah Graphe bisa begitu 
yakin bahwa gerakan kharismatik dari 
iblis? Jawabannya karena inti dari 
gerakan tersebut ialah menyebabkan 
Alkitab bukan lagi kanon tertutup. 
Sebab, jika sesudah Wahyu 22:21 
masih ada pewahyuan, atau masih ada 
nubuatan, bahasa lidah dll., maka ber-
arti sesudah kitab Wahyu Allah masih 
turunkan wahyu. Dan kalau Allah masih 
turunkan wahyu sesudah kitab wahyu 
maka Alkitab bukan satu-satunya 
firman Tuhan atau Alkitab bukan kanon 
tertutup. Silakan renungkan, dan kalau 
ada argumentasi lain silakan datang ke 
Graphe.
 Mereka mewabahi gereja-gereja di 
Indonesia biasanya diawali dengan 
lagu puji-pujian. Orang-orang Kristen 
yang tidak lahir baru tentu hati mereka 
masih tertarik pada musik duniawi yang  
sebelumnya sangat mereka senangi. 
Setelah pemuda-pemudi di gereja 
“gila” dengan lagu mereka yang tidak 
bisa dibedakan lagi dari yang di 
diskotik, hal-hal lain seperti bahasa 
lidah, nubuatan akan disusupkan ke-
mudian. Itulah sebabnya Graphe me-
mutuskan hanya menyanyikan lagu-
lagu Himne dalam berjemaat. Tentu 
Graphe tidak melihat semua lagu non-
Himne adalah dari iblis, melainkan 
tidak mau ada lubang sekecil apapun 
bagi iblis untuk masuk ke dalam gereja.
 Untuk menyingkapkan kesesatan 
tersebut Graphe setiap tahun menga-
dakan seminar seharian dari jam 09.00 
sampai jam 15.00. Seharusnya orang 
Kristen yang cinta kebenaran tidak 
akan tersesatkan lagi oleh nubuatan 
palsu dan berbagai tipu muslihat iblis. 
Sinar yang dipancarkan Graphe sangat 
terang benderang sehingga hampir 
mencapai seluruh pelosok Indonesia. 
Dan Graphe sudah mengadakan semi-
nar sekitar seratus tujuh puluhan kali.

Graphe Memancarkan Sinarnya
Kepada Gereja Pembaptisan Bayi
 Graphe selama dua puluhan tahun 
secara tegas menyatakan bahwa bap-
tisan yang benar harus dilaksanakan 
terhadap orang yang sudah dibenar-
kan, dengan cara yang benar, dan atas 

otoritas gereja yang benar. Pembap-
tisan bayi adalah sebuah kesalahan 
fatal yang menyebabkan gereja-gereja 
pembaptis bayi bukan lagi agen penye-
lamatan melainkan agen pengkristen-
an saja. Mereka berhasil menjadikan 
keturunan mereka orang Kristen tetapi 
tidak membuat mereka lahir baru 
dengan kepastian masuk Sorga.
 Setelah berjalan beberapa gene-
rasi anggota jemaat mereka akan ter-
diri dari orang-orang Kristen yang tidak 
lahir baru. Mereka tidak cinta kebenar-
an Alkitab karena belum dilahirkan kem-
bali. Banyak di antara mereka bahkan 
tidak pernah membaca Alkitab dari 
kitab Kejadian hingga Wahyu, dan tidak 
bisa berdoa sendiri.
 Sudah pasti orang Kristen tidak 
lahir baru tidak bisa menginjil. Mereka 
tidak mengerti nilai mutiara kekristenan 
bahkan tidak tahu mengapa mereka 
menjadi orang Kristen. Tidak heran ka-
lau mereka sangat gampang berpindah 
ke agama lain ketika mereka jatuh cinta 
atau ditawarkan hal-hal yang menarik.
 Ada gereja yang semboyannya me-
ngajak orang Back to the Bible namun 
mempraktekkan pembaptisan bayi. 
Sudah pasti tidak akan pernah sampai 
kepada Bible, karena hari ini mau back 
to the Bible dan dua tahun lagi juga 
tetap mau back to the Bible. Padahal 
ketika Sida-sida tanya Filipus apa 
halangannya bagi aku untuk dibaptis, 
jawaban Filipus ialah “jika tuan percaya 
dengan sepenuh hati.” Jelas sekali 
bahwa syarat baptisan ialah percaya 
sepenuh hati. Bagaimana mungkin 
bayi bisa percaya sepenuh hati? Orang 
yang boleh dibaptis adalah orang yang 
telah percaya dengan sepenuh hati, 
bukan orang tuanya yang sudah 
percaya sepenuh hati.
 Banyak orang tahu bahwa Gereja 
Baptis pada umumnya tidak melaku-
kan penumpangan tangan pemberkat-
an di akhir kebaktian. Tetapi tidak 
banyak orang sanggup menjelaskan 
alasannya. Graphe hadir memberi 
penjelasan yang alkitabiah dan logis. 
Dari Adam hingga Musa seorang ayah 
ditunjuk Tuhan untuk menjabat imam, 
sehingga mereka memberkati anak-
anak mereka. Tetapi ketika keimamat-
an Harun didirikan maka ayah tidak 
memberkati anak-anaknya lagi. Dan 
ketika Yohanes memperkenalkan Ye-
sus Kristus maka keimamatan Harun 
pun selesai tugasnya (Luk.16:16, 
Mat.11:13). Dan sejak saat itu sampai 
hari pengangkatan setiap orang lahir 
baru adalah anak Allah, orang kudus, 
dan imam di hadapan Allah, bahkan 
imamat yang rajani (I Pet.2:9). Karena 
status orang percaya adalah anak 
Allah, orang kudus dan imam, maka 
tidak ada lagi acara berkat-memberkati 
di antara sesama anak-anak Allah. 
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Tidak boleh ada acara pemberkatan 
nikah, melainkan peneguhan nikah.
 Gereja-gereja Protestan memba-
wa keluar banyak “terafim” dari rumah 
“Laban” yang seharusnya mereka ting-
galkan ketika mereka protes dan kelu-
ar. Hal yang sangat mengherankan 
ialah ketika kita memberitahu mereka, 
bukannya berterima kasih melainkan 
mereka marah. Dan sekarang di antara 
gereja-gereja Protestan timbul gerakan 
untuk kembali lagi ke rumah Laban. 

Graphe Memancarkan Sinarnya
Kepada Gereja-gereja Injili
 Kepada gereja-gereja Injili Graphe 
menyerukan agar bersikap tegas ter-
hadap kebenaran, jangan seperti 
bunglon. Tahun 1947 Harold Ockenge 
mendirikan denominasi Injili dengan 
tujuan untuk menahan gerakan kelom-
pok Liberal agar tidak semakin jauh 
dari kebenaran, dan untuk mengecil-
kan volume suara hardikan kelompok 
Fundamental terhadap kelompok Libe-
ral yang semakin sesat. 
 Setelah 68 tahun gerakan Injili, 
hasilnya ialah sebagian besar gereja 
kelompok Injili bergeser menjadi gereja 
Liberal, dan sebagian gereja Funda-
mental berhasil mereka diseret men-
jadi Gereja Injili. Jadi, gereja-gereja 
Injili berfungsi sebagai jembatan bagi 
gereja-gereja Fundamental menuju 
Liberal.
 Contoh yang paling klasik ialah 
Billy Graham. Tahun 60-an dia adalah 
pengkhotbah Fundamental, kemudian 
tahun 70-an akhir berubah menjadi 
pengkhotbah Injili hingga tahun 80-an, 
dan tahun 90-an dia berubah menjadi 
pengkhotbah Liberal. Dan finalnya dia 
bersaksi di televisi bahwa umat semua 
agama bersama-sama akan masuk 
Sorga, ia menjadi Pluralis. 
 Gereja-gereja Injili tidak tegas 
terhadap kebenaran. Mereka seperti 
Petrus di Antiokhia.

11 Tetapi waktu Kefas datang ke An-
tiokhia, aku berterang-terang menen-
tangnya, sebab ia salah. 12 Karena 
sebelum beberapa orang dari kalangan 
Yakobus datang, ia makan sehidangan 
dengan saudara-saudara yang tidak 
bersunat, tetapi setelah mereka datang, 

ia mengundurkan diri dan menjauhi 
mereka karena takut akan saudara-
saudara yang bersunat. (Gal 2:11-12 
ITB)

 
 Saya yakin setelah ditegur Paulus, 
akhirnya Petrus menyadari kesalahan-
nya bahwa ia tidak tegas dalam me-
mihak kebenaran. Banyak gereja Injili 
tidak menahbiskan wanita menjadi 
Gembala namun mengijinkan mereka 
menggembalakan jemaat. Akhirnya 
orang-orang gereja Injili tidak mengerti 
akan tindak-tanduk mereka sendiri. 
Mereka tidak tahu mengapa mereka 
membuat pengakuran iman percaya 
kepada gereja yang Am. Mereka juga 
tidak mengerti mengapa harus me-
ngangkat tangan berdoa pemberkatan 
di akhir kebaktian. Kalau yang sehat 
mereka baptis dengan cara masuk ke 
dalam air dan yang sakit mereka tetes-
kan air. Gereja Injili adalah gereja yang 
tidak tegas terhadap kebenaran.

Resiko Orang Yang Menegur Orang 
 Graphe tahu bahwa biasanya 
orang yang menegur orang, atau me-
nyatakan kesalahan orang, bukan 
mendapatkan ucapan terima kasih, 
melainkan rasa benci. Tetapi itu sebuah 
resiko bagi orang yang ditugaskan oleh 
Bos untuk menegur karyawan lain. 
Manusia biasanya bisa terima kalau 
ditegur atasan, namun marah kalau 
ditegur yang se-level apalagi oleh 
bawahan. Tetapi dalam 2 Tim.4:3, tidak 
berkata oleh atasan kepada bawahan.

Beritakanlah firman, siap sedialah baik 
atau tidak baik waktunya, nyatakanlah 
apa yang salah, tegorlah dan nasihati-
lah dengan segala kesabaran dan 
pengajaran. (2Tim. 4:2 ITB)

 Bagi Graphe yang penting Tuhan 
bahagia dan gereja-gereja bergerak ke 
arah yang lebih benar. Graphe meman-
dang kepada hadiah sorgawi, bukan 
yang materi dan duniawi.
 Graphe mendapat informasi ada 
gereja pembaptis bayi dan dengan 
percik yang merubah kebiasaannya 
menjadi membaptis orang dewasa atas 
pengakuan iman dan masuk ke dalam 
air. Ada banyak Gembala yang tidak 

mau menumpangkan tangan member-
kati orang karena takut melakukan 
kesalahan Korah (Yud. 11). 
 Kami yakin tahun 2019 tidak ada 
atau setidaknya berkurang “pendeta” 
yang mencoba bernubuat tentang 
calon presiden tertentu yang akan 
menang Pemilu karena malu disebut 
nabi palsu. Dan cerita turun-naik 
Sorga, membangkitkan orang mati 
juga semakin senyap karena malu, 
karena semakin banyak yang tertawa 
geli.
 Graphe dengan setia melakukan 
seminar untuk mencerdaskan orang-
orang Kristen. Karena selama masih 
banyak orang Kristen bodoh yang pergi 
ke gereja dengan tidak membawa otak, 
maka orang-orang yang pintar bicara, 
yang punya kharisma memukau orang, 
akan mencium peluang besar untuk 
mendapatkan keuntungan materi de-
ngan menjadi “pendeta”. Dan mereka 
akan memakai nama Yesus untuk 
mengeruk keuntungan materi dengan 
cara gampang.  Fenomena yang sa-
ngat mengherankan ialah bahwa 
orang-orang membawa otak mereka 
dalam berbisnis, dalam bekerja, belajar 
di bangku kuliah, namun tidak mam-
bawanya ketika pergi ke gereja.
 Sebenarnya Graphe ingin mema-
kai kata-kata yang lembut dan halus. 
Tetapi kadang manusia perlu disentak-
kan, seperti orang yang sedang terke-
na hipnotis perlu menggoncang-
goncangkan untuk menyadarkannya 
dari pengaruh hipnotisnya. Mereka 
tertidur di dalam mimpi mereka sendiri 
sambil mendengarkan dongeng kakek 
tua dan mempercayainya. Banyak 
orang tinggal di dalam kegelapan, dan 
mereka tidak mendapatkan gereja 
yang bersinar dengan pengajaran yang 
alkitabiah. 
 Graphe telah bersinar dua puluh 
tahun, dan melalui alat-alat yang ada 
baik radio, buku, traktat, seminar, CD, 
VCD, internet dan lain-lain, dan teru-
tama melalui mahasiswa yang dididik 
dengan tingkat akademisi tinggi, me-
mancarkan sinar yang lebih benderang 
dan cemerlang ke seluruh pelosok 
Indonesia, bahkan ke seluruh dunia.*** 

Dalam HUT ke -20, GRAPHE tidak lupa memberikan bingkisan untuk orang tua yang berumur di atas 60 tahun. 
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Berbagai berita

 Sekarang ketika Pedang Roh 
edisi ini ditulis baik mahasiswa 
GITS maupun RITS sedang berli-
bur dan pelayanan di berbagai 
gereja. Sdr. Roy Torang pelayanan 
di Toraja bersama Ev. Marthen. Dan 
Sdr. Marudut Sianturi, Hamlek 
bersama Sdri. Niat melayani di 
Manado membantu Ev. Zerfius 
Papuas.
 Sdr. Eliyusu Zai, Sdr. Tryaman 
dan Sdr. Supriyanto pergi ke Jogja 
membantu pelayanan Ev. Teguh 
Sujarwo. Sdr. Faozan dan Sdri. 
Siriani Zai pergi ke Surabaya mem-
bantu pelayanan Ev. Aris Lase. Sdr. 
Pujo menuju Lampung untuk 
membantu pelayanan Gbl Joko. 
Sdr. Edifajar pergi membantu Ev. 
Rian Basuki di Semarang dan 
Feberlis Buulolo menuju perba-
tasan Sarawak, Kalbar.
 Tentu adalah kesempatan yang 
sangat berharga bagi para maha-
siswa jika memiliki kesempatan 
untuk terjun ke lapangan sebelum 
mereka tamat dan diutus ke suatu 
daerah baru. Mahasiswa lain harus 
tetap tinggal di kampus untuk 

melakukan berbagai tugas. 
 Mahasiwa RITS di  Kalimantan 
Barat juga melakukan berbagai 
pelayanan ke daerah. Sebagian 
melaksanakan tugas untuk penge-
catan dan menyiapkan berbagai 
fasilitas Kongres Kristen Funda-
mental is yang rencana akan 
dilaksanakan di RBC, Kalimantan 
Barat, pada tanggal 15-17 Septem-
ber 2015.
 Jadwal berikut yang harus 
dikejar oleh semua mahasiswa 
maupun calon mahasiswa GITS 
dan RITS ialah tanggal 2 Agustus 
2015. pada tanggal tersebut semua 
mahasiswa sudah harus tiba di 
kampus.
 Terutama bagi mahasiswa 
baru, tanggal 2 Agustus 2015 
sudah harus ada di kampus karena 
pada tanggal 3 - 8 harus mengikuti 
Block Class tiga doktrin utama. 
Block Class dilaksanakan bukan 
hanya untuk mahasiswa, melain-
kan juga untuk para pelayan Tuhan 
dan awam. Block Class serupa juga 
dilaksanakan di RITS pada tanggal 
7 -12 September. 

Peserta Block Class 8 - 13 September 2014
Pengecatan Ulang Bundaran

Panen, Tapi Masih Buah Pasir.
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 Pada saat artikel ini ditulis, di dunia 
sedang terjadi berbagai hal yang 
mengindikasikan bahwa dunia yang 
sedang kita tempati sesungguhnya 
sangat gelap dan semakin gelap. Mah-
kamah Agung USA dalam votingnya 
lima hakim menyetujui pernikahan ho-
moseks, dan empat menentang. De-
ngan demikian maka pernikahan ho-
moseks di seluruh USA menjadi legal.
 Perayaan bukan hanya terjadi di 
kalangan para homo di seluruh 
USA, bahkan para homo di 
Eropa dan berbagai belahan 
bumi. Dan yang lebih menye-
dihkan lagi ialah para  Pedofili 
juga menuntut agar mereka 
diterima dan dilegalkan.
 Dunia kita sekarang lebih 
buruk dari keadaan di kota 
Sodom dan Gomora empat 
ribuan tahun lalu. Kota Sodom 
dan Gomora hanya kota kecil 
yang penduduknya ribuan 
orang. Tetapi kini praktek homoseksual 
meliputi seluruh dunia. Sebelumnya 
mereka sembunyi-sembunyi, tetapi 
dengan dilegalkannya maka sekarang 
mereka merayakannya dan akan de-
ngan terang-terangan mempraktek-
kannya.

Mengingat Akan Lot
 Tercatat dalam Alkitab, Lot salah 
pilih untuk tinggal di kota Sodom. Keli-
hatannya Lot hanya memperhitungkan 
aspek ekonomi karena kota Sodom 
terletak di lembah Yordan yang subur. 
Merenungkan akan hal itu saya ba-
yangkan tentang banyaknya orang 
yang berjuang pindah ke USA. Me-
mang USA pernah menjadi negara ter-
baik di muka bumi. Saya dapat berkata 
bahwa dunia tidak ada USA pasti jauh 
lebih buruk. Perang Dunia I (1914-
1917), dunia diselamatkan oleh USA, 
dan Perang Dunia II (1941-1945), 
dunia juga diselamatkan oleh USA. 
 Bukan hanya dalam hal memper-
tahankan dunia dari tirani diktator haus 
kekuasaan seperti Hittler dan Jenderal-
jenderal Jepang, USA adalah negara 
yang paling banyak mengirim misionari 
ke berbagai penjuru dunia.
 USA adalah negara yang menjun-
jung tinggi kebebasan, dan karena 
kebebasan itulah maka gereja-gereja 
yang benar bertumbuh dengan baik 
dan menghantar USA menjadi negara 
dengan penduduk mayoritas Kristen. 
Sebelum merdeka dataran Amerika 

Utara dikuasai Inggris, dan otomatis 
gereja Inggris adalah yang dikenal dan 
diperbolehkan saat itu. Seluruh rakyat 
kecuali orang-orang Indian adalah ang-
gota gereja Episkopal. Orang-orang 
puritan berbondong-bondong pergi ju-
ga ke Amerika sehingga bertumbuh 
juga banyak gereja Congregational 
yang dikelompokkan ke dalam Protes-
tan. Antara gereja Episkopal dengan 
Congregational tidak berbeda jauh 

karena mereka sama-sama pembaptis 
bayi. Memang Congregational lebih ba-
ik sedikit dari Episkopal mungkin kare-
na ada gerakan mengejar kebenaran.
 Selain itu ada kelompok Ana-
baptis yang terusir dari Eropa juga 
menuju ke Amerika dan mereka diani-
aya baik oleh Episkopal maupun 
Congregational. Setelah merdeka dari 
Inggris gereja Baptis bertumbuh teru-
tama setelah amandemen undang-
undang  kebebasan beragama. 
 Seiring dengan berjalannya wak-
tu, gereja-gereja Episkopal dan Cong-
regational beserta gereja-gereja Pro-
testan lain seperti Reformed, Presby-
terian, Methodis, dan lain-lain bergerak 
menjadi gereja-gereja Liberal, bahkan 
banyak di antara jemaat mereka yang 
menjadi atheis. Akhirnya tinggal gereja 
Baptis yang berjuang untuk memperta-
hankan kebenaran Alkitab. Pada awal 
abad 20 masih ada gereja-gereja 
seperti Presbyterian, Methodis dan 
lain-lain yang masuk dalam barisan 
Kristen Fundamentalis. Tetapi gereja-
gereja pembaptis bayi perlahan-lahan 
bergeser ke Injili dan kemudian men-
jadi Liberal.
 Sejak Injili berdiri di pertengahan 
abad 20, gereja-gereja Fundamental 
mulai ditarik ke posisi Injili, dan kemu-
dian tidak berhenti di posisi Injili namun 
bergerak ke posisi Liberal dan yang 
Liberal bergerak ke posisi Pluralis, dan 
semakin banyak yang menjadi atheis. 
Di akhir abad 20 sesungguhnya orang 
Kristen Fundamentalis sudah tinggal 

sedikit, dan yang Injili sudah menjadi 
Liberal sedangkan yang Liberal sudah 
menjadi atheis. 
 Kaum atheis yang semakin banyak 
tentu juga semakin menguasai posisi-
posisi penting, baik di Eksekutif, Legis-
latif bahkan di Yudikatif. Semakin hari 
semakin banyak politisi yang homo, 
bahkan tidak sedikit diantara mereka 
yang menjadi hakim, pengacara, polisi 
dan lain sebagainya.
 Pembaca bisa menebak bagaima-
na bisa lima hakim agung USA menge-
sahkan pernikahan homoseks? Sangat 
mungkin anggota keluarga mereka 
atau teman-teman mereka sudah ba-
nyak yang adalah homo, atau bahkan 
hakim agung itu sendiri adalah homo 
yang tersembunyi.
 Mengapakah negara pengirim 
misionari bisa turun hingga ke posisi 
seperti Sodom dan Gomora? Salah 
satu sebabnya ialah orang Kristen 
Fundamental di USA ibarat sebuah 
pertempuran mereka mengirim pasu-
kan ke medan tempur namun tidak 
menjaga markas besar mereka. Pada-

hal sesudah Perang Dunia II, rakyat ber-
bagai negara penyembahan berhala di 
Asia, Islam di Timur Tengah dan Afrika, 
berbondong-bondong pergi belajar ke 
USA. Jika para Gembala gereja funda-
men ta l  d i  USA memanfaa tkan 
kesempatan misalnya dengan alasan 
memberikan pelajaran bahasa Inggris 
gratis atau berbuat sesuatu untuk 
menginjili “tamu-tamu”, maka keada-
annya tidak akan seperti sekarang.
 USA dan Eropa bisa seperti So-
dom, dan “Lot” sedang tinggal di sana 
karena pendidikan, atau ekonomi. Itu-
lah yang mungkin dipertimbangkan 
oleh Lot saat dia memilih pindah ke 
kota Sodom. Tentu pada saat Lot pin-
dah ke sana kota Sodom belum sebu-
ruk saat malaikat datang untuk menye-
lamatkan mereka. Namun Lot tidak 
mungkin pindah ketika anaknya tum-
buh di sana, dan investasinya ada di 
sana, kebunnya ada di sana. Dan 
perubahan yang sedikit demi sedikit 

DUNIA�SEMAKIN
MEMBUTUHKAN�TERANG

Di balik layar kesuksesan kongres 
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Kesaksian dari para gembala dan penginjil 
selama kongres

biasanya tidak dirasakan orang-orang 
yang ada di dalam keadaan itu.
 Sangat tragis ketika Lot harus 
kehilangan segala-galanya. Dua orang 
mantu beserta putrinya binasa. Terje-
mahan LAI agak kacau karena tidak 
ada kata “bakal” dalam 19:14. Itu 
adalah pintar-pintarnya LAI. Lot punya 
empat putri, dua sudah menikah dan 
dua belum. Mengapa Lot hanya berbi-
cara dengan mantu, tidak dengan putri-
nya? Jawabnya, karena zaman itu 
yang berhak memutuskan adalah man-
tunya bukan putrinya. 
 Banyak orang pindah ke USA dan 
Eropa sesungguhnya akan mengalami 
apa yang dialami Lot. Mungkin mereka 
masih tetap akan terselamatkan, atau 
tetap beriman hingga akhir hayat me-
reka. Tetapi anak-anak mereka akan 
mengalami hal yang sama dengan 
anak-anak Lot. Filosofi kehidupan 
mereka akan dirusakkan, dan gaya 
hidup mereka akan sangat duniawi.
 Ketika Lot duduk di mulut gua, 
setelah dua putrinya hamil oleh dia, 
maka dia pasti sangat menyesal bahwa 
dia pernah memilih pindah ke kota 
Sodom. Banyak orang hari ini menye-
kolahkan anaknya ke luar negeri dan 
kemudian mereka tidak mau pulang 
lagi. Memang terjadi kerusakan di 
seluruh dunia. Tetapi kerusakan moral, 
filosofi hidup yang bejad, kefasikan, 
kelihatannya akan dipimpin oleh nega-
ra-negara yang memimpin secara 
teknologi dan yang penuh dengan 
segala macam kefasikan. Itu pasti! 

Penggenapan Wah.13:11-18
 Fenomena yang sangat menyen-
tak orang-orang yang mengerti isi 
Alkitab yang juga terjadi belakangan ini 
di Eropa dan Amerika adalah pema-
sangan chip. Demi segala macam ke-
mudahan, orang-orang Eropa berbon-
dong-bondong memasang micro-chip 
ke bawah kulit mereka. Seorang pe-
kerja klinik diwawancarai Euronews 
menyatakan bahwa sehari sekitar 16 
orang datang ke kliniknya untuk mema-
sang micro-chip di tangan mereka.
 Hal yang sama terjadi di USA, bah-
kan dengan cara paksa untuk menja-
lankan program asuransi kesehatan 
yang terkenal dengan Obama-Care. 
Menurut berita dari berbagai sumber 
bahwa petugas datang ke sekolahan 
untuk memasang Micro-Chip ke dalam 
tubuh anak-anak bahkan tanpa seijin 
orang tua mereka.
 Mungkin ada yang tidak mengerti 
hubungannya dengan Wahyu 13:11-
18. Di dalam perikop firman Tuhan 
tersebut di katakan bahwa pada akhir 
zaman anti-Kristus akan menguasai 
dunia, dan tentu menguasai politik, 
ekonomi, dan agama. Tujuan anti-
Kristus menguasai agama ialah untuk 
mengendalikan manusia agar semua-

nya bisa diperintahkan untuk menyem-
bah kepadanya. Sedangkan tujuan 
menguasai politik dan ekonomi adalah 
alat untuk memaksakan kehendaknya.
 Alat untuk menguasai semua ma-
nusia hingga tidak ada orang yang bisa 
menjual dan membeli tanpa seijin anti-
Kristus, dulu agak sulit untuk dibayang-
kan. Tetapi kini kita tahu bahwa jika 
semua manusia sudah terpasangkan 
micro-chip, maka pemerintah pusat, 
bahkan satu orang penguasa bisa 
memberi perintah yang harus ditaati 
oleh manusia seluruh dunia. Coba 
pembaca bayangkan puluhan tahun 

silam bagaimanakah mungkin anti-
Kristus misalnya di Yerusalem bisa 
mengendalikan manusia sehingga 
tidak ada orang yang dapat menjual 
atau membeli tanpa seijin dia di Kali-
mantan. Namun, kini dengan kemajuan 
komputer dan kemajuan micro-chip 
maka apa yang tertulis di dalam Alkitab 
semakin jelas bagi kita.

Kamu Adalah Terang Dunia
 Alkitab mengatakan bahwa kamu-
lah terang dunia. Dengan homoseks 
yang sudah legal di USA, dan sangat 
mungkin akan diikuti oleh negara-
negara lain di seluruh dunia, kita tahu 
bahwa dunia yang kita huni semakin 
gelap.
 Sudah pasti harga kebenaran akan 
semakin mahal. Seorang misionari dari 
USA yang kebetulan hadir di kebaktian 
Graphe tgl 28 Juni 2015, berkata 
bahwa dia sudah dapat informasi bah-
wa akan ada banyak Gembala yang 
dimasukkan ke dalam penjara. Alasan-
nya, mereka pasti tidak mau meneguh-
kan pasangan homo di gereja mereka, 
dan mereka akan menuntut ke penga-
dilan.
 Pembaca yang terkasih, apakah 
yang harus dilakukan oleh orang Kris-
ten yang tidak mau dihitung ke dalam 
barisan pengikut anti-Kristus? Kalau 
seluruh dunia sudah menjadi pengikut 
anti-Kristus, maka kamu akan menjadi 
manusia aneh jika tidak masuk ke 
dalam barisannya. Menurut nubuatan 
Alkitab  orang Kristen yang imannya 
benar sudah hampir tidak ada (Luk.-
18:8). Dan gereja-gereja tetap akan 
banyak, ramai, namun pengajaran 
mereka sudah menyimpang.
 Beranikah Anda memeriksakan 
pengajaran gereja Anda pada ayat-
ayat Alkitab? Dan bagaimanakah sese-

orang yang tidak pernah mendengar 
tentang pengajaran yang benar bisa 
tahu bahwa pengajaran gerejanya 
salah? Bahkan di Eropa dan USA 
gereja-gereja satu-persatu berlomba-
lomba menerima homoseks. Gembala 
mereka memaparkan argumentasi 
bahkan ada Gembala yang memimpin 
pawai mendukung homoseks.
 Kelihatannya cara yang efektif 
ialah membanding-bandingkan penga-
jaran, dan tentu harus dengan motivasi 
mendapatkan yang benar. Hal yang 
terpenting ialah keinginan hati untuk 
mencari kebenaran yang disertai doa 
memohon tuntunan Tuhan.
 Hanya ada dua faktor bagi seseo-
rang untuk mendapatkan kebenaran 
yaitu adanya pemancar kebenaran dan 
hati yang betul-betul mencari kebe-
naran. Jika tidak ada hati yang rindu 
kepada kebenaran, yang mendorong 
seseorang berusaha keras untuk men-
dapatkan kebenaran, maka sekalipun 
kebenaran sudah di depan mata, orang 
tersebut tidak akan mendapatkannya 
karena dia tidak mempedulikannya. 
Tetapi seandainya ada orang yang 

sangat rindu akan kebenaran dan 
berusaha keras mencari kebenaran, 
jika tidak ada pemancar kebenaran, 
orang tersebut juga akan sulit menda-
patkan kebenaran.
 Kami mempersilakan pembaca me-
renungkan, dan membandingkan pe-
ngajaran yang kami sampaikan de-
ngan berbagai pengajaran yang per-
nah Anda dapatkan. Slogan kami ialah 
jika kami salah, silakan beritahukan 
kami, dan jika kami benar silakan 
beritahukan orang lain. Terus terang 
bahwa kami pun ingin masuk Sorga 
dan tidak mau dihitungkan ke dalam 
barisan pengikut anti-Kristus. Itulah 
sebabnya jika kami salah, silakan 
memberitahukan kami agar kami bisa 
ikut yang benar.
 Selain buletin ini pembaca bisa 
mengunjungi Website kami, mende-
ngarkan radio kami, baik melalui ge-
lombang radio maupun melalui Strea-
ming internet. Kami juga menerbitkan 
berbagai buku yang bisa Anda baca 
serta bandingkan dengan pengajaran 
berbagai gereja. Intinya, kita bersama-
sama ingin masuk Sorga, dan kita 
bersama-sama tidak mau terjebak 
menjadi pengikut anti-Kristus.***



07

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

 Tgl. |     Hari |     Bulan | Acara 
                 
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 Dr. Suhento Liauw
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 oleh Dr. Suhento Liauw
15-17  Selasa - Kamis  September - Kongres Kristen Fundamentalis di RBC Kal-Bar
17  Kamis   September - Wisuda GITS  ke-18  &  Pengutusan     
24   Kamis   September - 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.

 Alkitab menceritakan akhir tragis 
kota-kota di Lembah Yordan (Ul. 
29:23), yang terkenal di antaranya 
adalah Sodom dan Gomora. Allah 
menurunkah hujan belerang dan api 
dan menghanguskan Lembah Yordan. 
Abraham yang melihat dari kejauhan 
menggambarkannya sebagai asap dari 
dapur peleburan (Kej. 19:28). Ini 
adalah malapetaka yang dari dulu dan 
sampai sekarang hanya terjadi sekali 
waktu itu saja. Sedemikian mengerikan 
penghakiman Tuhan, hingga orang 
pasti bertanya-tanya, apa dosa yang 
mengakibatkannya? Mengapa Tuhan 
sampai membumihanguskan seluruh 
daerah itu?
 Allah berkata bahwa dosa Sodom 
dan Gomora sangat banyak dan berat 
(Kej. 18:20). Salah satu dosa mereka 
adalah homoseksualitas. Seluruh lelaki 
kota itu hendak memperkosa dua 
malaikat (bergender maskulin; enosh) 
yang Tuhan utus ke Sodom. Dan tidak 
ada satu lelakipun yang tidak turut 

dalam kebejatan itu, dari yang muda 
hingga yang tua (Kej. 19:4). Mereka 
berencana untuk memperkosa dua 
laki-laki pendatang dan mengancam 
Lot dengan kekerasan, adalah bukti 
kebejatan kota Sodom dan sekitarnya.
 Hukuman yang Allah jatuhkan 
sungguh spesial, hujan api dan bele-
rang yang berasal dari Tuhan.  Seluruh 
daerah itu dihanguskan hingga tidak 
dapat lagi ditumbuhi tanaman (Ul. 
29:23). Bekas api dari Tuhan itu masih 
dapat dilihat hari ini di Palestina. Di 
sekitar Laut Mati, ada beberapa situs 
yang warnanya kuning keputihan, 
berbeda dari warna tanah sekelilingnya 
yang kemerahan. Itu adalah abu dari 
reruntuhan kota dan sekelilingnya. Api 
yang Allah turunkan sedemikian pa-
nasnya hingga mengubah segala 
daerah itu menjadi abu. Masih ada 
bekas-bekas tembok dan gundukan 
abu yang samar-samar diduga sebagai 
bekas bangunan di sana, semuanya 
telah berubah menjadi abu. Bongkah-

an abu bangunan tersebut dapat pecah 
di tangan. Pada tembok (yang seharus-
nya terbuat dari batu) terlihat pola 
seperti pusaran. Itu terjadi akibat panas 
yang ekstrim sehingga bebatuan itu 
mengalami ionisasi thermal, pada suhu 

osekitar 3300 C (sebagai perbandingan 
suhu peleburan modern antara 900-

o2300 C, dan permukaan Matahari 
osekitar 5600 C).

 Di sekitar reruntuhan dan di 
padang dapat pula ditemukan bola-
bola belerang yang bagian dalamnya 
belum terbakar. Bola-bola belerang ini 
kadang ditemukan tertanam di dalam 
batu, menandakan bahwa belerang ini 
menghantam batu itu dengan kecepat-
an tinggi. Dan ketika dianalisa, bele-
rang tersebut berbeda dari semua sum-
ber belerang yang dapat ditambang di 
Bumi. Di kawah Ijen dan Bromo, para 
penambang biasa membawa belerang 
yang berwarna kuning. Kandungan 
belerang yang ditambang hanyalah 
sekitar 40%. Tapi belerang yang 

Hukuman Ilahi Terhadap Kejahatan Sodom dan Gomora

bersambung ke halaman 11

Oleh : Dr. dr. Andrew M. Liauw
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Traditional 

hymns

Sound Preaching 

from KJV
Great fellowship

BUKU TERBARU!
Hanya seharga Rp. 30.000

Ev. Somi

Sdr. Nikolas

Batam

Batam

0812-8426-8643

0852-8756-5432

Souvenir dan balon pada saat HUT ke-20



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,-
17. Kristus Disalib Hari Rabu, Bukan Hari Jumat
 Tebal: 74 halaman  Harga: Rp. 20,000.-
18.  Manakah Yang Benar, Perjamuan Kudus atau 
 Perjamuan Tuhan?
 Tebal: 40 halaman  Harga: Rp. 20,000.-
19. Dosa Tak Terampunkan
 Tebal:    Harga: Rp. 30,000.-
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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
Gelombang AM/MW 828

menjangkau JABODETABEK & LAMPUNG TIMUR
Jl. Danau Agung 2, No. 7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara 14350

Telp. (021) 6471-4156
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ditemukan di situs Sodom dan Gomora 
berwarna putih, dan mengandung 98% 
belerang! Ini tidak dapat ditemukan di 
manapun di Bumi. Ini benar-benar 

adalah belerang berapi yang Tuhan 
lemparkan dari Sorga.
 Dan tidak hanya sampai di situ, 
Allah juga memastikan bahwa lembah 
yang tadinya berair dan amat subur 
berubah menjadi gersang. Daerah itu 
kini tidak ditumbuhi pohon apapun, dan 
tidak ada pangan yang dapat ditum-
buhkan di sana. Suatu daerah yang 
kaya raya dan menarik untuk ditinggali 
telah Allah kutuk sehingga tak dapat 
lagi didiami siapapun.
 Api yang teramat panas dan 
belerang yang berbau busuk, serta 
penandusan tanah di Lembah Yordan, 
adalah penghakiman dari Allah yang 
menjadi peringatan bagi orang-orang 
zaman itu dan bagi kita sekarang. Allah 
ingin orang takut melakukan kejahatan 
yang serupa. Karena kejahatan yang 
begitu menjijikkan Allah menghukum 

mereka dengan hukuman yang 
setimpal. Namun kejahatan pada masa 
kini semakin mendekati masa Sodom 
dan Gomora. Jika pada waktu itu 

seluruh kota telah berubah 
menjadi homoseks, maka kini 
banyak negara yang telah me-
nyerahkan diri kepada kebejatan 
yang sama.
 1 Korintus 6:9 berkata bahwa 
para pemburit (homoseks) tak 
mendapat bagian dalam Kera-
jaan Allah, dengan kata lain, jika 
tidak bertobat akan masuk Nera-
ka. Orang-orang Sodom dan 
Gomora mencicipi kondisi Nera-
ka sebelum meninggal, namun 
Neraka yang sesungguhnya 
tidak akan hanya beberapa me-
nit saja melainkan berlangsung 
selamanya, dengan api yang 

takkan padam dan ulat yang takkan 
mati (Yes. 66:24).
 Pada zaman ini , 
masihkah Allah akan 
menurunkan hujan bele-
rang dan api dari langit 
untuk menghukum kebe-
jatan moral manusia? 
Jangan khawatir, Allah 
memiliki seribu satu cara 
dan agen untuk me-
laksanakan hukuman-
Nya. Bukan rahasia lagi 
bahwa penyakit HIV 
AIDS marak ditemukan 
di antara kaum homo-
seks. Data dari CDC 
(Center for Disease 
Control) di AS menegas-
kan, pada tahun 2010 
72% kasus-HIV-baru 

terjadi pada kaum homoseks. Dan 
tahun 2011 diperkirakan 57% penderita 
HIV adalah laki-laki homoseks (terma-
suk yang menyuntik narkoba).
 Bisa dikatakan bahwa penyakit 
HIV AIDS adalah kematian yang lebih 
mengerikan dibanding dihujani bele-
rang dan api. Sebab terbakar oleh api 
hanya berlangsung beberapa menit 
saja, tetapi menderita HIV AIDS adalah 
penderitaan seumur hidup. Sungguh, 
hukuman seumur hidup adalah pantas 
bagi mereka. 
 Baik pada zaman Abraham mau-
pun zaman modern, Allah membenci 
kejahatan Sodom dan Gomorah. Dan 
siapa saja, atau bangsa manapun, 
yang melakukan kejahatan melawan 
Allah pasti akan menerima balasan 
yang setimpal. Dan gereja yang 
mendukung kejahatan ini sudah pasti 
akan dihukum Allah.*** 

sambungan dari hal.7



Panti Asuhan 

Murah Hati

Kirimkan jawaban anda dengan kartu 
pos paling lambat 20 September 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.

Jawaban Kuis Pedang Roh Edisi 83
1. Sebutkan salah satu ayat Alkitab dalam PL yang mendukung 

hukuman mati! Kejadian 9:6
2. Siapa nama pembunuh pertama? Kain
3. Siapa nama nabi yang dipenggal kepalanya untuk diberikan sebagai 

hadiah? Yohanes Pembaptis
4. Apa hukuman yang harus ditanggung oleh nabi palsu? Hukuman 

Mati (Dirajam hingga mati)
5. Kota apa yang diberikan julukan ‘the city of God’ oleh John Calvin? 

Geneva 

Pemenang Kuis Pedang Roh Edisi 83
1. Ria Taty; Jl. Antonov Blok G 23 Rt. 008 Rw. 08
 Jatisari - Jatiasih; Bekasi
2. Depy; GKPJ, Jl. Dr. Sutomo No. 48-51; Jambi
3. Santiwinace; Dinas Perkebunan & Kehutan Kab. 

Kapuas; Jl. Pemuda Km 4,5 Kuala Kapuas. Kalteng

Pertanyaan Kuis Pedang Roh Edisi 84
1. Tepat pada tanggal berapa GBIA GRAPHE memulai kebaktian 

pertamanya?
2. Sebutkan nama buku ke-43 yang diterbitkan oleh GRAPHE!
3. Berapa persen sulfur yang ditemukan ilmuwan di dekat rerun-

tuhan Lembah Yordan (Sodom & Gomora)?
4. Ayat Alkitab manakah yang menggambarkan situasi neraka di 

mana ulatnya tidak akan mati?
5. GRAPHE selalu mempunyai tradisi memberikan bingkisan 

kepada orang tua dan itu diberikan kepada yg di atas umur?


