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 Seharusnya semua orang Kristen 
lahir baru pernah mendengar kata 
Rapture.  Kata ini bukan dari bahasa 
Indonesia dan juga bukan dari bahasa 
Inggris melainkan bahasa Latin Raptura 
atau Raptus, yang artinya terangkat. 
Dan itu merujuk pada  I Thessalonika 
4:17 dari kata kerjanya ἁρπαγησόμεθα 
(harpagesometha), yang dalam bahasa 
Indonesia “kita akan terangkat” dan 
bahasa Inggrisnya "we shall be caught 
up" or "taken away".

13 Selanjutnya kami tidak mau, saudara-
saudara, bahwa kamu tidak mengetahui 
tentang mereka yang meninggal, supaya 
kamu jangan berdukacita seperti orang-

orang lain yang tidak mempunyai 
pengharapan.

 14 Karena jikalau kita percaya, bahwa 
Yesus telah mati dan telah bangkit, maka 

kita percaya juga bahwa mereka yang telah 
meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan 

Allah bersama-sama dengan Dia.
 15 Ini kami katakan kepadamu dengan 

firman Tuhan: kita yang hidup, yang masih 
tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-
kali tidak akan mendahului mereka yang 

telah meninggal.
 16 Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu 

pada waktu penghulu malaikat berseru dan 
sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan 
sendiri akan turun dari sorga dan mereka 

yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu 
bangkit;

 17 sesudah itu, kita yang hidup, yang 
masih tinggal, akan diangkat bersama-

sama dengan mereka dalam awan 
menyongsong Tuhan di angkasa. 

Demikianlah kita akan selama-lamanya 
bersama-sama dengan Tuhan.

 18 Karena itu hiburkanlah seorang akan 
yang lain dengan perkataan-perkataan ini.

 (ITes 4:13-18 ITB)

 Sejak Rasul Paulus menulis surat 
kepada jemaat Thesalonika, orang 
Kristen sepanjang masa menantikan 
saat janji itu dinyatakan. Dan setiap 
orang Kristen lahir baru sangat berharap 

agar peristiwa yang amat ajaib itu terjadi 
pada masa hidupnya. Bahkan orang 
Kristen yang tidak lahir baru juga ikut 
membicarakannya, tanpa pengertian 
yang jelas.

Dua Hal Harus Mendahului Rapture
 Mungkin saking exciting dengan 
peristiwa terangkat yang dijelaskan oleh 
Rasul Paulus, sebagian orang di 
Tesalonika bahkan menanggapinya 
bahwa hal itu telah terjadi. Untuk itu 
rasul Paulus perlu meluruskannya pada 
suratnya yang kedua bahwa hal itu 
belum terjadi.

Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus 
Kristus dan terhimpunnya kita dengan 
Dia kami minta kepadamu, saudara-
saudara, supaya kamu jangan lekas 
bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, 
maupun oleh pemberitaan atau surat 
yang dikatakan dari kami, seolah-olah 
hari Tuhan telah tiba. (2Th 2:1-2 ITB)

 Rasul Paulus akhirnya menjelaskan 
bahwa rapture belum terjadi. Paulus 
memberikan dua indikator yang menun-
jukkan bahwa rapture belum terjadi, 
yaitu harus terjadi dulu kemurtadan dan 
manusia durhaka harus dinyatakan. 

Bandingkan Dengan 
Eschatology Yudaisme
 Kalau kita menengok ke belakang, 
ke dalam nubuatan Daniel, maka pada 
Dan. 9:27 dikatakan bahwa akan ada 
satu kali tujuh masa yang paling susah 
bagi bangsa Israel.

Raja itu akan membuat perjanjian itu 
menjadi berat bagi banyak orang selama 
satu kali tujuh masa. Pada pertengahan 
tujuh masa itu ia akan menghentikan 
korban sembelihan dan korban santap-
an; dan di atas sayap kekejian akan 
datang yang membinasakan, sampai 
pemusnahan yang telah ditetapkan 
menimpa yang membinasakan itu. (Dan. 
9:27 ITB)
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 Graphe telah menjadi tuan rumah 
untuk acara Kongres Kristen Funda-
mentalis Indonesia ke-17.  Kali ini Gra-
phe memakai fasilitas RBC, Kalimantan 
Barat. Acara Kongres berlangsung dari 
tanggal 15 - 17 September 2015. Acara 
pembukaan pada tanggal 14 malam. 
Acara Kongres dihadiri 178 peserta, 
yang terdiri dari para Gembala, para 
Penginjil, para Guru Injil dan para 
Diaken gereja-gereja seluruh Indonesia. 
 Peserta Kongres mengalami kecela-
kaan lalulintas saat mengantar peserta 
menuju airport Supadio, tetapi tidak ada 
yang dipanggil pulang, padahal thema 
Kongres adalah “Fundamentalis: Pah-
lawan Yang Siap Mati.” Sudah siap mati, 
tetapi Tuhan masih membutuhkan untuk 
ambil bagian dalam memajukan pem-
beritaan kebenaranNya. Peserta juga 
mengalami kendala kabut sehingga 
banyak penerbangan yang di-cancelled, 
dan harus ulang-ulang ke airport Supa-
dio. Namun seperti kata Musa, “kebang-
gaannya adalah kesukaran dan pende-
ritaan,” maka Kongres kali ini pasti yang 
paling berkesan dan paling dibang-
gakan.

RAPTURE SUDAH
SANGAT DEKAT

Foto bersama dengan pelayan Tuhan se-GBIA di Indonesia
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 Masa tujuh tahun kesusahan ini 
disebut masa tribulation, dan di dalam 
Yer.30:7, masa ini disebut masa 
kesusahan Yakub. Kelihatannya pada 
awalnya bangsa Yahudilah yang 
kesusahan terlebih dulu sebelum 
bangsa lain dijatuhi hukuman yang 
tertulis di dalam kitab Wahyu.
 Sesuai dengan Eschatologi Yuda-
isme seperti yang tertulis dalam kitab 
Daniel, maka zaman yang sekarang ini 
tidak eksis. Zaman sekarang ini ada 
karena bangsa Yahudi tidak menerima 
kedatangan Elia. Kata Tuhan Yesus, 
“jika kamu mau menerimanya ialah Elia 
yang akan datang itu.” (Mat 11:14 ITB), 
Kata ‘Jika’ dalam bahasa Yunaninya εἰ 
(ei), itu menunjukkan ada kemungkin-
an lain. Konsep yang ingin disampai-
kan Tuhan Yesus bisa diteruskan men-
jadi karena kamu tidak menerimanya 
maka ia adalah Yohanes Pembaptis. 
Berarti zaman yang kita sedang alami 
ini adalah zaman yang eksis karena 
bangsa Yahudi tidak menerima Elia.
 Ketika saya berkata kepada murid-
murid saya, besok jika tidak hujan  kita 
akan pergi jalan-jalan. Dan ternyata 
hujan maka acara jalan-jalan harus 
dilupakan dan digantikan dengan tugas 
di kelas. Jadi, tambahan waktu untuk 
kelas itu sesungguhnya tidak ada jika 
tidak terjadi hujan. 
 Karena di Maleakhi 4:6 telah 
dikatakan bahwa akan dikirim Elia pa-
da saat menjelang kedatangan Jeho-
vah.

Sesungguhnya Aku akan mengutus 
nabi Elia kepadamu menjelang 
datangnya hari TUHAN yang besar dan 
dahsyat itu. (Mal 4:5 ITB)

 Karena bangsa Yahudi menolak 
Elia maka ia tetap pada nama “pang-
gilan kecilnya” yaitu Yohanes. Dan 
tanpa orang Yahudi sadari bahwa 
mereka telah sekalian menolak Jeho-
vah Allah mereka. Yesus yang dalam 
bahwa Ibraninya adalah Jehoshua, 
kontraksi dari Jehovah dan Yasah, 
yang artinya Jehovah Penyelamat, 
telah mereka tolak. 
 Yesus Kristus atau Jehoshua ha 
Masiah, datang untuk menyelamatkan 
umatNya dari dosa mereka (Mat.1:21). 
Ditolak oleh umatNya, dan Ia disalib-
kan oleh umatNya. Seandainya umat-
Nya orang Yahudi menerimaNya, maka 
Ia akan disalibkan oleh bangsa Roma-
wi yang menganggapnya sebagai 
pemberontak. 
 Jika bangsa Yahudi menerima 
Yohanes sebagai Elia, maka secara 
otomatis mereka akan menerima 
Yesus sebagai Jehovah, dan oleh 
bangsa Roma tindakan itu akan dilihat 
sebagai pemberontakan, dan Yesus 
Kristus akan disalibkan oleh bangsa 
Roma, bukan bangsa Yahudi. 

Penggenapan Nubuatan Daniel
 Jika bangsa Yahudi menerima 
Yohanes sebagai Elia, dan menerima 
Yesus sebagai Jehovah, maka mereka 
akan memasuki “kesusahan Yakub” 
atau masa Tribulation. Namun, bangsa 
Yahudi telah menyalibkan Jehovah 
yang datang sebagai Juruselamat. 
Mereka menolaknya sehingga mereka 
tidak bisa dipakai sebagai tiang 
penopang dan dasar kebenaran untuk 
menyampaikan kebenaran dan berkat 
rohani kepada berbagai bangsa.
 Sekumpulan orang yang percaya 
dan menerima Yesus Kristus sebagai 
Juruselamat dan Jehovah itulah yang 
akan berfungsi sebagai tiang peno-
pang dan dasar kebenaran bagi seisi 
dunia (I Tim.3:15). Kumpulan orang-
orang yang percaya ini dikhususkan 
dan diberi tugas untuk menjadikan 
sekalian bangsa murid Yesus Kristus. 
Kumpulan orang-orang ini disebut 
jemaat, atau gereja yang artinya 
kepunyaan Tuhan.

Setia Menantikan KedatanganNya
 Tuhan tahu bahwa tidak semua 
orang akan percaya pada pemberitaan 
murid-muridNya. Tetapi setiap orang 
yang percaya akan dimeteraikan oleh 
Allah dengan Roh Allah sendiri. Allah 
Jehovah pernah berjanji akan mencu-
rahkan RohNya kepada setiap manu-
sia di akhir zaman (Yoel.2:28). Tetapi 
karena tidak semua orang percaya 
maka hanya dicurahkan kepada yang 
percaya saja.
 Kumpulan orang yang telah ber-
tobat dan percaya kepadaNya dijanji-
kan akan disertaiNya, dan melalui 
inspirasi kepada Paulus, diberitahukan 
bahwa suatu saat orang-orang yang 
percaya kepadaNya akan diubah tubuh 
mereka dan akan diangkat ke angkasa 
menyongsongNya. 
 Nubuatan yang telah dituliskan 
oleh Daniel tetap akan terlaksana, yaitu 
ada satu kali tujuh masa kesusahan 
Yakub. Tetapi tentu setelah orang-
orang yang telah percaya kepadaNya 
diamankan di angkasa. 
 Orang-orang yang percaya kepa-
da Yesus Kristus diperintahkan untuk 
memberitakan Injil Keselamatan, dan 
mengajarkan segala sesuatu yang 
diperintahkan oleh Tuhan. Untuk suatu 
waktu bangsa Yahudi diistirahatkan 
dari tugas sebagai tiang penopang dan 
dasar kebenaran, sampai tugas jemaat 
selesai dan dipanggil pulang, naik ke 
angkasa untuk menerima hadiah. 
 Tuhan berkata bahwa Ia pergi 
menyediakan tempat bagi orang-orang 
yang percaya kepadaNya (Yoh.14:1-
3). Dan orang-orang yang setia akan 
menerima kemuliaan yang tiada tara-
nya (Rom.8:18).

Sebagai Pencuri Dan 
Setiap Mata Melihat
 Orang Yahudi kebingungan atas 
nubuatan PL tentang Mesias yang 
akan datang sebagai raja dan juga 
sebagai hamba. Mereka tidak pernah 
berpikir bahwa itu akan bertahap, yaitu 
datang dulu sebagai hamba dan disa-
libkan, lalu kemudian datang dalam 
kemenanganNya sebagai raja. 
 Demikian juga dengan kita seka-
rang, jangan sampai bingung tentang 
nubuatan yang menyatakan bahwa ia 
akan datang seperti pencuri (I Tes.5:2) 
dan yang setiap mata akan meman-
dang kepadaNya (Wah.1:7). Sesung-
guhnya tidak ada pencuri yang dilihat 
oleh setiap mata.
 Orang percaya yang telah mempe-
lajari kebenaran harus sangat tahu 
bahwa kedatangan di angkasa yang 
dikatakan Paulus dalam surat Satu 
Tesalonika itu adalah khusus untuk 
orang-orang yang percaya kepadaNya 
sepanjang zaman dari penyalibanNya 
sampai saat pengangkatan atau 
RAPTURE itu terjadi. Inilah saat 
kedatangan Kristus yang seperti 
pencuri itu. Orang-orang yang tidak 
dimeteraikan Roh Allah tidak akan 
terangkat. Demikian juga dengan 
orang-orang yang hanya berseru-seru 
kepada Yesus, Tuhan..Tuhan (Mat.-
7:22) juga tidak akan terangkat.
 Tentu hanya Doktrin Keselamatan 
(soteriology) alkitabiah saja yang dapat 
menghantar seseorang memahami Injil 
yang benar, dan selanjutnya terserah 
kepada orang itu untuk memberi res-
pon bertobat dan percaya kepada Injil 
yang benar. Penyesatan dengan injil-
nya yang salah hanya akan menghasil-
kan orang yang berseru-seru Tuhan, 
tetapi dienyahkan Tuhan.
 Sesudah orang-orang Kristen lahir 
baru terangkat, diambil seperti pencuri 
mengambil barang orang, di bumi 
bangsa Israel akan mengalami tujuh 
tahun “kesusahan Yakub.” Saat menje-
lang pengangkatan, gerakan anti-
Kristus untuk menyatukan politik, eko-
nomi, dan agama akan semakin intens, 
dan saat Roh Kudus bersama orang-
orang yang dimeteraikanNya mening-
galkan dunia ini pada saat Rapture, 
maka anti-Kristus akan segera ambil 
alih bumi ini. Tanpa halangan anti-
Kristus akan bekerja, membangun 
kerajaannya dan berusaha memindah-
kan tahtanya ke Yerusalem dengan 
segala tipu muslihat dalam perjanjian 
perdamaian.
 Di ujung masa kesusahan Yakub 
akan terjadi peperangan antara anti-
Kristus yang berhasil menggalang pa-
sukan multi-national dengan Israel, 
dan lokasi pertempuran terhebat ada-
lah di Har Magido (bukit Magido).  
Israel, sekuat apapun, dan pasukan-
nya sehebat apapun, tidak mungkin 
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bisa bertahan menghadapi pasukan 
dari utara yang mungkin dipimpin pihak 
Rusia, dan pasukan dari sebelah Timur 
yang dipimpin pihak Iran, dari front 
Selatan dipimpin Mesir dan Arab, 
Sedangkan dari Barat akan ada kapal-
kapal Induk negara-negara Eropa.
 Israel saat itu, sepertinya akan 
menghadapi pemusnahan. Mereka 
sepertinya akan terhapus dari peta 
dunia, sebagaimana sangat diinginkan 
bangsa-bangsa Arab. Dan mereka 
terpaksa akan berseru kepada Mesias, 
satu-satunya harapan mereka. Mesias 
yang mana? Mesias palsu yang adalah 
anti-Kristus telah mengkhianati mere-
ka. Mereka akan sadar bahwa satu-
satunya Mesias yang mengasihi mere-
ka, yang telah mati disalibkan untuk 
menanggung dosa mereka, pernah 
datang dulu dan telah disalibkan oleh 
nenek moyang mereka. Satu-satunya 
yang dapat mereka lakukan ialah 
bertobat dan berseru kepadaNya, 
memohon pertolongan.
 Saat bangsa Israel bertobat secara 
massal, dan berseru kepada Yesus 
Kristus, maka orang-orang percaya 
yang telah mendapat tubuh kebangkit-
an, yang terangkat tujuh tahun lalu, 
termasuk saya, akan turun bersama 
dengan Tuhan dan para malaikatNya. 
Saat itu setiap mata akan memandang 
kepadaNya dan semua lutut akan ber-
tekuk, dan semua lidah akan mengaku 
bahwa Yesus adalah Tuhan.

Kapankah Rapture Itu?
 Rasul Paulus menulis kepada 
jemaat Tesalonika, bahwa akan terjadi 
murtad dulu, dan manusia durhaka itu 
akan dinyatakan (II Tes. 2:3). 

3 Janganlah kamu memberi dirimu 
disesatkan orang dengan cara yang 
bagaimanapun juga! Sebab sebelum 
Hari itu haruslah datang dahulu 
murtad dan haruslah dinyatakan 
dahulu manusia durhaka, yang harus 
binasa, (II Tes. 2:3 ITB)

 Di dalam Injil Matius pasal 24 dika-
takan akan ada banyak penyesatan. 
Tanpa penyesatan tentu tidak ada yang 
menjadi murtad. Menarik sekali ternya-
ta bukan hanya manusia yang belum 
percaya akan menjadi semakin sulit 

percaya, tetapi  ἀποστασία (apostasy) 
atau kemurtadan.  

 Abad 21 yang baru kita masuki 15 
tahun ini dapat disebut abad kemurtad-
an. Penyesatan dapat dilihat mencapai 
puncaknya, dimana hampir tidak bisa 
ditemukan lagi gereja yang benar-
benar sesuai dengan Alkitab. Hampir 
tidak ada denominasi gereja yang tidak 
terjangkit penyakit Kharismatik yang 
pada dasarnya adalah penyangkalan 
Alkitab sebagai satu-satunya firman 
Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa 
dengan mencemplungkan diri ke 
dalam berbagai bentuk pewahyuan liar, 
bukan hanya menyangkali bahwa 
Alkitab adalah wahyu final dan satu-
satunya, mereka bahkan menyerahkan 
diri kepada iblis. 
 Mereka tidak mengerti konsep 
kanon terbuka dan kanon tertutup. 
Gerakan Kharismatik telah mematikan 
akal sehat dan tradisi menelaah Alkitab 
dengan akal-sehat. Mereka berhasil 
mengindoktrinasi jemaat mereka bah-
wa jangan mendekati Alkitab dengan 
akal sehat. Mereka mengajar jemaat 
mereka bahwa jangan memakai logika 
untuk memahami isi Alkitab. Dave Hunt 
dalam bukunya Occult Invasion  meng-
gambarkan bahwa iblis telah berhasil 
menginvasi dunia ini termasuk kekris-
tenan dengan segala bentuk manifes-
tasinya. 

 Lebih hebat lagi ialah bahwa ge-
rakan Ekumene telah hampir mencapai 
hasil akhirnya yaitu menghantar semua 
gereja masuk kembali ke dalam Roma 
Katolik. Pemimpin gereja-gereja Libe-
ral sudah lama menggiring gereja-
gereja mereka menuju Roma, dan be-
lakangan gereja-gereja Injili, Kharis-
matik, bahkan Baptis telah mengambil 
langkah menyusul.
 Sebagaimana kata Rasul Paulus, 
harus datang dahulu murtad, kelihatan-
nya sudah datang. Kemudian katanya, 
haruslah dinyatakan dahulu manusia 
durhaka. Martin Luther pada zaman-
nya paling tegas menunjuk Paus seba-
gai anti-Kristus. Dave Hunt menulis 
satu buku yang berjudul A Woman Ri-
des the Beast sudah terang-terangan 
menyatakan bahwa Paus adalah 
penunggang binatang yang dimaksud 
Wahyu pasal 17. Michael de Semlyen 

dalam bukunya All Roads Lead to 
Rome sudah memperingatkan bahwa 
gerakan ekumene itu ujungnya adalah 
menuju ke Roma.

 Mengapakah disebut manusia 
durhaka? Selain bertindak sebagai 
pelacur rohani menggandeng semua 
iman dan bentuk penyembahan ke atas 
ranjangnya, ia berkata bahwa jabatan-
nya adalah sebagai pengganti Kristus 
di bumi. Jika pembaca tidak pernah 
menunjuk seseorang sebagai wakil 
anda, namun muncul seseorang yang 
berlagak mengaku sebagai pengganti 
anda dan membuat banyak orang 
percaya bahwa dirinya adalah peng-
ganti anda, apakah orang itu tidak 
durhaka terhadap anda? 
 Kita memasuki abad kesesatan, 
dan manusia durhaka yang sudah 
nyata dan menyolok mata. Ketika edisi 
Pedang Roh ini ditulis, Paus Fransis-
cus sedang mengunjungi USA, dan 
pertama kali sejak USA berdiri seorang 
Paus berpidato di Kongresnya. Tentu 
bukan hanya di Kongres Amerika, dia 
juga berpidato di Sidang Umum PBB. 

 Syarat untuk menantikan hari pe-
ngangkatan (Rapture) menurut Rasul 
Paus telah terpenuhi, yaitu terjadi 
kemurtadan dan manusia durhaka 
dinyatakan, kita tinggal menunggu 
sangkakala berbunyi dan tubuh kita 
diubah sekejap mata, dan kita naik ke 
angkasa menyongsong Tuhan yang 
telah dihukumkan untuk menanggung 
semua dosa kita. Oh...betapa indahnya 
hari itu, hari dimana kita akan bertemu 
dengan Tuhan, dan orang-orang sei-
man yang kita kasihi yang telah 
mendahului kita.
 Tetapi Tuhan berkata dalam Lukas 
18 ayat 8.

Akan tetapi, jika Anak Manusia itu 
datang, adakah Ia mendapati iman di 
bumi?" (Luk 18:8 ITB)

 Ayat ini mengindikasikan bahwa 
yang terangkat pasti sangat sedikit, 
dan saking sedikinya sehingga Tuhan 
hampir tidak mendapatkan lagi iman di 
bumi.  Patut sekali bagi setiap orang 
Kristen untuk bertanya, apakah saya 
sungguh di dalam iman yang benar?  
Jadilah orang Kristen yang kritis, dan 
tidak berkompromi.***

Dalam HUT ke -20, GRAPHE tidak lupa memberikan bingkisan untuk orang tua yang berumur di atas 60 tahun. 
Kompleks RBC sekarang ini: gedung gereja, gedung admin dan gedung SMP RBC, gedung perpustakaan, guesthouse, gedung asrama, ruang makan.
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Berbagai berita

 Demi efisiensi dan pembentu-
kan karakter yang baik, maka 
mahasiswa tahun pertama dan 
kedua yang untuk S1 ke bawah 
dikonsentrasikan perkuliahannya di 
RBC, Kalimantan Barat. Pertim-
bangan ini karena kita telah mem-
bangun fasilitas yang bagus, di atas 
lahan yang luasnya 20 hektar. Di 
sana sudah ada gedung gereja, 
ada gedung SMP dan sedang minta 
ijin untuk SMA, sudah ada asrama 
putra dan putri, ada gedung khusus 
untuk makan, dan ada gedung 
khusus untuk perpustakaan. 
Gedung asrama untuk disewakan 
buat acara retreat dan gedung olah 
raga sedang direncanakan. De-
ngan fasilitas sebagus dan seleng-
kap itu jika kita tidak memakainya 
dengan maksimal maka tentu 
sangat disayangkan.
 Fasilitas di Jakarta agak sulit 
ditambah karena harga tanah di 
Sunter yang sudah mencapai satu 
meter persegi 25 jt. Dan karena 
jumlah mahasiswa yang semakin 
bertambah, maka kampus di Sun-
ter, Jakarta, diperuntukan bagi 
mahasiswa tahun ketiga dan ke-

empat, serta yang S2 ke atas.
 Mahasiswa baru yang masuk 
tahun ini ada 21 orang. Empat 
orang untuk Program S2, pelak-
sanaan kuliah  mereka di GITS 
Jakarta, dan 17 mahasiswa untuk 
S1 pelaksanaan kuliah mereka di 
RITS, Kalimantan Barat.  
 Tahun ini, GITS mewisuda 
sebanyak 22 wisudawan/ti (artikel 
ada di halaman 11). Juga GBIA 
GRAPHE mengutus sepuluh 
tamatan GITS ke berbagai daerah 
Indonesia. Mereka adalah Ev. Villy 
Tuuk (ke Bandung),  Ev. Bobi  K. 
Koro (ke Cikampek) ,   Ev.  
Supriyanto (ke Magelang),  Ev. Roy 
Torang Butar-butar (ke Toraja),  Ev. 
Hendrik Awayal (Cengkareng, 
Jakarta),  Ev. Nikolas (ke Batam),  
Ev. Marudut Sianturi (ke Tarutung),  
Ev. Eliyusu Zai (ke Pangkal 
Pinang),  Ev. Mekianser Kase (Ke 
Pinoh, Kal-bar),  Ev. Harris 
Oktavianus (Pontianak, Kal-bar).
 Kami berharap pembaca sekali 
berdoa untuk keberhasilan mereka 
dalam memberitakan Injil yang 
benar, dan mengajarkan kebe-
naran dengan tegas. 

Foto bersama setelah MABIM dengan mahasiswa/i baru yang ada di GITS 

Kebaktian chapel Kamis pagi di GRAPHE
Kegiatan bersih-bersih di GRAPHE selama 

Kongres di Ambawang
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 Setelah Tuhan kembali ke Sorga, 
dan pelayanan pemberitaan Injil di 
muka bumi diteruskan oleh para Rasul, 
maka pada saat itu Tuhan memakai 
dua alat penting untuk menyelamatkan 
manusia yang telah jatuh ke dalam 
dosa.  Alat pertama ialah para Rasul 
yang telah dipenuhi Roh Kudus, dan 
alat kedua ialah orang-orang yang 
percaya pada pemberitaan para Rasul 
yang berhimpun yaitu jemaat. 

Dari Manusia Berpindah Ke Tulisan 
 Kitab PL berisikan segala sesuatu 
tentang ibadah simbolik ritualistik 
lahiriah, dan pengajaran moral serta 
sejarah. Juga terdapat banyak typo-
logy di dalam biografi dan sejarah. Di 
zaman PB Tuhan ingin umat yang 
menerimaNya sebagai Juruselamat 
dan Allah Jehovah tidak lagi beribadah 
secara simbolik ritualistik lahiriah 
melainkan masuk ke dalam ibadah di 
dalam roh dan kebenaran secara 
hakekat dengan hati.
 Tentu Tuhan tidak bisa mengharap-
kan para imam dan ahli Taurat yang 
tidak percaya kepadaNya untuk me-
ngajarkan kebenaran. Rasul-rasul 
yang telah dipenuhi Roh Kudus adalah 
andalan Tuhan. Merekalah yang 
berkhotbah untuk memberikan kesak-
sian bahwa Yesus Kristus adalah Juru-
selamat dan Allah Jehovah. 
 Orang-orang yang percaya pada 
kesaksian mereka langsung dimete-
raikan Tuhan dengan Roh Kudus. Dan 
mereka berkumpul secara rutin di 
bawah pengajaran para Rasul tentang 
segala sesuatu yang telah diajarkan 
oleh Tuhan. Sambil berjalannya waktu 
Tuhan menginspirasi para Rasul untuk 
menulis agar jika mereka kembali ke 
Sorga, tulisan mereka bisa menjadi 
dasar bagi pemberitaan Injil dan pe-
ngajaran pada murid-murid yang akan 
datang sepanjang masa.
 Akhirnya satu persatu rasul pulang 
ke Sorga dan puji Tuhan, ada kesaksi-
an mereka yang dituliskan. Tuhan 
menginspirasikan penulisan Injil, dan 
kisah tentang jemaat-jemaat awal, 
serta surat-surat pengajaran. Kini di 
tangan kita ada 27 kitab yang bisa 
membuat kita mengerti tentang ibadah 
hakekat rohaniah dalam kebenaran 
yang berpusat bukan pada perut tetapi 
hati. Akhirnya kita memiliki kitab PL 
sebagai dasar untuk memahami awal 
mula segala sesuatu, dan kitab PB 
yang menuntun kita memahami kebe-

naran secara hakekatnya. Alkitab yang 
kini kita miliki adalah otoritas tertinggi, 
karena itu adalah firman Allah sendiri 
yang diinspirasikan kepada para 
penulisnya. Setelah para Rasul pulang 
ke Sorga, maka proses pewahyuan 
dan pengilhaman dihentikan, sehingga 
tulisan yang terinspirasi menjadi 
sebuah kanon yang tertutup, artinya 
Tuhan tidak akan menurunkan wahyu 
lagi dan tidak akan mengilhami 
seseorang untuk menulis apapun lagi.

Dari Israel Berpindah Ke Jemaat
 Dari Adam sampai Musa, Allah 
pernah memakai ayah sebagai tiang 
penopang dan dasar kebenaran bah-
kan sebagai imam juga. Kemudian dari 
Musa sampai Yohanes Pembaptis, 
Allah memakai keturunan Harun seba-
gai imam dan bangsa Yahudi sebagai 
tiang penopang dan dasar kebenaran. 
Dari Yohanes Pembaptis sampai hari 
pengangkatan (rapture), setiap orang 
percaya adalah imam dan jemaat 
adalah tiang penopang dan dasar 
kebenaran (I Tim.3:15).
 Jemaat PB ini bertugas memberita-
kan Injil dan mengajarkan kebenaran, 
yang intinya ialah menghasilkan 
jemaat PB lain yang persis sama di 
seluruh muka bumi yang didasarkan 
pada pengajaran para Rasul (Alkitab). 
Terlebih setelah pengajaran Rasul 
telah dituliskan dan dapat diperbanyak 
serta dibawa ke berbagai tempat, maka 
pendirian jemaat di seluruh muka bumi 
yang didasarkan pada pengajaran para 
Rasul diharapkan berjalan dengan 
efektif dan efisien.

Dua Alat Utama 
 Akhirnya Tuhan memiliki dua alat 
utama yaitu Alkitab yang adalah firman-
Nya yang terdiri dari tulisan para Nabi 
dan para Rasul, dan jemaat yang 
adalah kumpulan mahkluk hidup yang 
bisa bersaksi bagiNya dan mengajar 
bagiNya.
 Dapat kita mengerti jika iblis sangat 
benci kepada dua alat ini, karena mela-
lui dua alat inilah orang-orang berdosa 
diselamatkan, dan mereka diajarkan 
kebenaran, dan kembali untuk menye-
lamatkan yang lain.
 Demi untuk mengamankan dua 
alat ini, maka mereka harus dimultipli-
kasikan menjadi sebanyak mungkin. 
Penggandaan naskah-naskah pada 
abad kedua dan ketiga berjalan de-
ngan baik sehingga naskah ada di 

mana-mana. Walau karena ketidak-
telitian ada sedikit-sedikit perbedaan, 
namun melalui studi teks yang jujur dan 
tulus bisa diketahui keotentikan isi dari 
naskah-naskah yang terkumpul. 

Penyerangan Terhadap Alkitab
 Iblis melalui penguasa melakukan 
pembakaran naskah-naskah Alkitab. 
Dan yang mengherankan, tercatat 
dalam sejarah bahwa Gereja Roma 
Katolik adalah yang paling banyak 
membakar Alkitab. Dr. David Cloud 
menulis sebuah buku yang berjudul 
Rome and the Bible  mendata dengan 
baik berapa banyak Alkitab yang telah 
dibakar oleh Roma Katolik.
 Setelah melalui suatu masa pem-
bakaran Alkitab, dan ternyata semakin 
tidak efektif, maka iblis bergerak ke 
cara merusak Alkitab dengan mener-
bitkan versi-versi yang berhasil diru-
sak. Tidak banyak orang Kristen tahu 
bahwa sekarang di dunia terdapat 
sekurangnya ada dua versi Alkitab 
bahasa Yunani yang beredar, yang 
pertama adalah Textus Receptus (TR) 
dan Critical Text (CT). TR adalah teks 
yang menjadi dasar bahasa Inggris 
KJV, sedangkan CT menjadi dasar 
bahasa Inggris NIV. Untuk lengkapnya 
silakan baca buku saya yang berjudul 
Doktrin Alkitab Alkitabiah. Kelompok-
kelompok Liberal pun mengakui bahwa 
TR tidak ada kesalahan, sedangkan CT 
ada banyak kesalahan. Dr. D.A. Waite 
dalam bukunya Defending the King 
James Bible, mendaftar sekitar 5000 
perbedaan atau kesalahan dalam CT 
yang berbeda dengan TR.
 Sebenarnya penyerangan terhebat 
iblis itu ialah yang dilakukannya mema-
kai kelompok Pentakosta dan Kharis-
matik beserta teman-teman mereka, 
yang dimulai oleh Spurling pada tahun 
1886, dan diteruskan oleh Charles F. 
Parham tahun 1897, dan kemudian 
dipopulerkan oleh William Seymour di 
Azusa Street tahun 1906. 
 Karena tidak faham akan konsep 
Alkitab sebagai kanon tertutup bahwa 
Allah tidak lagi menurunkan wahyu 
setelah penulisan Alkitab selesai, me-
reka mengejar fenomena seperti yang 
terjadi pada hari Pentakosta. Mereka 
menuntut untuk bisa berbahasa lidah, 
dan mereka mengejar penglihatan, 
mimpi, bahkan segala fenomena su-
pranatural hingga tidak dapat lagi 
dibedakan dengan yang terjadi di 
kalangan para dukun.

CARA IBLIS MELAWAN TUHAN

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

 Mengapakah tindakan mereka ini 
menyerang Alkitab? Jawabannya ialah 
jika Allah  masih menurunkan wahyu 
sesudah Alkitab selesai ditulis, maka 
Alkitab yang di tangan kita bukan satu-
satunya firman Allah, melainkan salah 
satu. Dan jika Alkitab bukan sebuah 
kanon yang tertutup, melainkan terbu-
ka, maka Alkitab bukan satu-satunya 
kebenaran. Konsekuensi berikutnya 
ialah bahwa doktrin kekristenan bukan 
satu-satunya kebenaran, atau Yesus 
bukan satu-satunya jalan keselamat-
an. Tanpa mereka sadari bahwa mere-
ka telah dipakai oleh iblis untuk men-
downgrade Alkitab.
 Gerakan ini bukan hanya menye-
rang Alkitab, bahkan berusaha menggi-
ring orang Kristen meninggalkan akal 
sehat untuk mengejar perkara-perkara 
supranatural dan yang mistik-mistikan. 
Orang-orang Kristen yang terhimpun 
menjadi sangat tidak intelek dan tidak 
akademik karena mereka mengejar 
perkara roh tanpa peduli itu roh iblis 
sekalipun. Mereka menjadi sulit diajak 
membahas masalah doktrin secara 
sistematis apalagi menyelidiki hingga 
ke bahasa aslinya karena orientasi 
mereka adalah roh bukan akal budi. 
Ingat, usaha iblis yang terutama ialah 
menghancurkan Alkitab, bukan secara 
fisik tetapi otoritasnya.

Penyerangan Terhadap Gereja
 Alat kedua milik Tuhan untuk mem-
beritakan Injil Keselamatan ke muka 
bumi ini ialah jemaat, yaitu orang-orang 
yang telah diselamatkan dan telah 
dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tu-
han bahkan menggambarkan jemaat 
sebagai tubuhNya.
 Cara yang iblis pakai dan telah 
terbukti berhasil merusak gereja ialah 
dengan menggabungkannya dengan 
negara. Dan menjadi lebih rusak lagi 
ketika bisa mendorong gereja melacur-
kan diri dengan mengundang segala 
macam bentuk penyembahan untuk 
bergabung sehingga menyandang 
nama si pelacur besar (Wah.17:1). 
 Gereja Roma Katolik sebenarnya 
bukan kekristenan murni melainkan 
agama gabungan antara Kristen, Mistik 
Yunani dan Agama penyembahan 
matahari Ra Mesir. Bahkan dalam 
perjalanannya Roma Katolik menam-
bahkan berbagai iman dan keperca-
yaan ke dalam pelukannya. Bukan ha-
nya agama dan kepercayaan, mereka 
juga mengakomodasi segala macam 
tradisi mistik dari berbagai suku bang-
sa.
 Sejak Konstantin mengawinkan 
gereja dengan negara tahun 313 AD, 
praktis gereja rusak total. Dengan 
kekuasaan negara maka tidak diper-
bolehkan iman dalam bentuk apapun 
selain Roma Katolik. Orang-orang 

yang dibunuh oleh Gereja Roma Kato-
lik karena berbeda iman jumlahnya 
tidak dapat dihitung.
 Tetapi Tuhan ada menyisakan 
sekelompok jemaat milikNya, yaitu 
sebuah sisa seperti tujuh ribu orang 
pada zaman Elia. Remnant ini tentu 
diburu oleh Roma Katolik, sehingga 
memojokkan mereka menjadi jemaat 
bawah tanah. Jemaat inilah yang 
masih memberitakan Injil yang benar, 
berbeda dari injil keselamatan Katolik 
yang perlu ditambahkan dengan bap-
tisan dan berbagai upacara. Karena 
mereka membaptis ulang orang dari 
Katolik yang mau bergabung, mereka 
disebut anna-baptis (pembaptis ulang).
 Martin Luther, seorang rahib Kato-
lik yang tulus, tersentak oleh Alkitab di 
tangannya, matanya terbuka dan meli-
hat kesesatan Gereja Roma Katolik. 
Pada tanggal 31 Oktober 1517 menya-
takan bahwa Gereja Roma Katolik te-
lah sesat. Sejak saat itu banyak orang 
Katolik yang tulus ikut tercelikkan mata 
mereka dan berdirilah Gereja Protes-
tan. Kaum anna-baptis  berpikir bahwa 
mereka mendapat teman, namun 
dikecewakan karena kaum Protestan 
ternyata membawa “terafim Laban” 
dari Katolik, yaitu baptisan bayi. Pem-
baptisan bayi pasti akan menghasilkan 
anggota jemaat yang belum lahir baru, 
dan setelah bergenerasi ke depan itu 
akan menjadi biang kesesatan gereja 
Protestan.
 Dalam buku This Day in Baptist His-
tory, bacaan untuk 8 Agustus, menceri-
takan bahwa pada tahun 1893 ketika 
dalam sidang di Westminster di ka-
langan Gereja-gereja Prostestan, Re-
formed, Presbyterian, Anglikan dan 
lain-lain tanpa orang Baptis, mereka 
meributkan tentang baptisan. Ketika 
divoting, yang membela baptisan harus 
dengan cara diselam kalah satu suara. 
Fakta ini membuktikan bahwa hampir 
separuh orang-orang di kalangan 
pembaptis percik tahu bahwa itu salah.
 Dengan dirusaknya gereja, maka 
iblis berhasil menghambat pemberita-
an Injil. Catatan sejarah yang sangat 
menyakitkan hati ialah tentang Marco 
Polo, petualang Eropa yang sampai ke 
China dan berteman baik dengan 
Kublai Khan. Kaisar China itu sangat 
tertarik dengan kekristenan, dan 
meminta Marco Polo kembali ke Eropa 
untuk membawa 100 orang pengajar 
agar seisi istana dan negaranya bisa 
percaya kepada iman Marco Polo. 
Tetapi karena gereja dalam keadaan 
sesat dan tak berdaya, sehingga Kublai 
Khan harus menunggu hingga mati, 
guru yang ditunggu tidak kunjung 
datang.
 Kini, setelah 498 tahun, pihak Ge-
reja-gereja yang keluar dari Katolik ber-
bondong-bondong mau masuk kem-

bali. Martin Luther pasti sangat sakit 
menyaksikan tingkah-laku para pengi-
kutnya. Mereka sangat lugu dan naif, 
tidak menyadari bahwa gerakan eku-
mene itu adalah proyek Ordo Jesuit 
untuk menggiring gereja-gereja Pro-
testan masuk kembali ke Katolik. Tetapi 
jika kita melihat secara cermat, maka 
penyebab semua malapetaka itu ialah 
“terafim Laban” yang menyebabkan 
Rahel mati terkena kutukan Yakub.

Cara Iblis Melawan Tuhan
 Di bagian awal telah disampaikan 
bahwa Tuhan memiliki dua alat utama-
Nya untuk menyelamatkan manusia, 
yaitu firmanNya dan jemaatNya. 
Dengan dua alat ini Tuhan ingin semua 
manusia di muka bumi mendengar 
Kabar Baik, yaitu Injil Keselamatan.
 Iblis tidak tinggal diam, melainkan 
melancarkan serangan, dan selalu 
bermanuver. Ia mengusahakan berba-
gai cara untuk merusak Alkitab, bahkan 
memakai orang Kristen sendiri yang 
tidak berpikir cerdas. Ia menggiring 
orang Kristen dengan berbagai feno-
mena sehigga orang Kristen berpikir 
bahwa mereka mendapatkan wahyu 
dari Tuhan, padahal itu adalah tipu-
muslihat iblis. Iblis paling takut kalau 
orang Kristen memegang teguh Alkitab 
dan hanya Alkitab serta menelaah 
Alkitab dengan akal sehat. Iblis meru-
sak konsep Alkitab sebagai kanon 
tertutup dengan sangat licik.
 Iblis juga merusak gereja dengan 
menggabungkannya dengan negara. 
Dan menggabungkannya dengan 
berbagai agama yang diciptakannya 
sehingga gereja tidak mengajarkan 
ajaran yang murni. Supaya pembaca, 
yang siang malam bergelut di dunia 
bisnis lebih gampang mengerti, kita 
pinjam istilah bisnis, kini iblis berhasil 
menjadi pemegang saham mayoritas 
dari gereja-gereja sehingga gereja-
gereja ada dalam kendalinya. Iblis 
berhasil memasukkan musiknya ke 
dalam gereja, berhasil memasukkan 
filosofi entertainment ke dalam gereja. 
Iblis memasukkan banyak konsep 
mistik ke gereja bahkan menyelundup-
kan dukun-dukun serta tukang sihirnya 
ke dalam gereja. 
 Dan iblis sedang melancarkan 
pukulan terakhirnya yaitu meng-
gabungkan semua gereja kembali ke 
dalam gereja Roma Katolik yang 
adalah miliknya. Ibarat perusahaan, 
iblis ingin mengadakan merger atas 
“perusahaan-perusahaan” yang sa-
hamnya telah dibelinya untuk disatu-
kan dengan perusahaan raksasanya. 
The Big Boss ingin mengendalikan 
semua asetnya dan ingin semua perin-
tahnya dijalankan semua bawahannya. 
Mudah-mudahan pembaca cukup jeli 
untuk melihatnya.***
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Asal-usul Pengakuan Iman
 Namanya Pengakuan Iman Rasuli, 
tetapi sesungguhnya Rasul-rasul tidak 
pernah duduk bersama membuat 
pengakuan iman tersebut.
 Pengakuan iman yang tercatat 
paling awal ialah the Interrogatory 
Creed of Hippolytus (c. 215 AD);
    Do you believe in God the Father All 
Governing? 
    Do you believe in Christ Jesus, the Son of 
God, Who was begotten by the Holy Spirit 
from the Virgin Mary, Who was crucified 
under Pontius Pilate, and died (and was 
buried) and rose the third day living from the 
dead, and ascended into the heavens, and 
sat down on the right hand of the Father, 
and will come to judge the living and the 
dead? 
    Do you believe in the Holy Spirit, in the 
holy Church and in the resurrection of the 
body? 
 Kemudian terjadi pengembangan 
yang ditemukan di the Creed of 
Marcellus (340 AD); Pembaca perlu 
perhatikan tahunnya, ini sesudah Kon-
stantin menjadi kaisar dan telah me-
ngawinkan gereja dengan negara, 
namun masih sangat awal. Dalam 
pengakuan berikut ini belum ada kata 
Catholic.
    I believe in God, All Governing; And in 
Christ Jesus His only begotten Son, our 
Lord, Who was begotten of the Holy Spirit 
and the Virgin Mary, Who was crucified 
under Pontius Pilate and buried, Who rose 
from the dead on the third day, ascending to 
the heavens and taking His seat at the 
Father's right hand, whence He shall come 
to judge both the living and the dead; 
    And I believe in the Holy Spirit, the holy 
Church, the forgiveness of sins, the 
resurrection of the body, life everlasting. 
 Juga ditemukan pengakuan iman 
the Creed of Rufinus (c. 404 AD); Dan 
perhatikan bahwa sampai tahun 404 
AD masih belum ada kata Catholic di 
dalam pengakuan iman saat itu.
    I believe in God the Father almighty, 
invisible and impassable; 
    And in Christ Jesus, His only Son, our 
Lord, Who was born by the Holy Spirit from 
Mary the Virgin, crucified under Pontius 
Pilate and buried. He descended to hell. On 
the third day He rose again from the dead, 
He ascended to heaven, where He sits at 
the Father's right hand and from whence He 
will come to judge both living and dead; 
    And I believe in the Holy Spirit, the holy 
Church, the forgiveness of sins, the 
resurrection of this flesh. 
 Ternyata pada tahun 700 AD pe-
ngakuan iman yang sering dibacakan 
atau dihafalkan di berbagai gereja baru 
ada penambahan kata Catholic atau 
Am.
I believe in God the Father Almighty, creator 

of heaven and earth.I believe in Jesus 
Christ, his only Son, our Lord.He was 
conceived by the power of the Holy Spirit 
and born of the Virgin Mary. He suffered 
under Pontius Pilate, was crucified, died 
and was buried. He descended to the dead. 
On the third day he rose again. He 
ascended into heaven, and is seated at the 
right hand of the Father. He will come again 
to judge the living and the dead. I believe in 
the Holy Spirit, the holy catholic Church, 
the communion of saints, the forgiveness of 
sins, the resurrection of the body, and life 
everlasting. Amen 
[Sumber:http://www.catholicapologetic
s.org/ap020300.htm.]

Tali Penambat
 Kalau mobil tidak membutuhkan 
tali penambat, sedangkan kapal 
memerlukannya karena jika tidak, 
kapal atau perahu akan terhanyut arus. 
Ayam, anjing dan binatang piaraan lain 
memerlukan tali penambat.
 Ketika Martin Luther protes keras, 
ia akan dijebak dengan ajakan untuk 
berdebat, namun teman-temannya 
menculik dia dan membawanya ke 
sebuah puri. Di situ ia menerjemahkan 
Alkitab ke bahasa Jerman, dan diterbit-
kan pada tahun 1519. Dan dalam 
Alkitab bahasa Jerman pertama yang 
Luther terjemahkan, ia memakai kata 
selam untuk upacara pembaptisan.
 Tetapi kemudian karena tekanan 
politik dan penyatuan gereja dengan 
negara, maka pembaptisan bayi dilak-
sanakan sehingga diubah menjadi 
baptisan percik. 
 Melihat itu Gereja Roma Katolik 
pasti tersenyum karena ia melihat 
“ayam”nya tidak akan lari ke mana-
mana, karena kakinya tertambat. 
Walaupun agak galak, karena Luther 
berseru-seru bahwa Paus itu Lucifer, 
anti-Kristus, namun kakinya tertambat. 
Dia tidak bisa lari terlalu jauh.
 Senyuman mereka lebih lebar lagi 
ketika mereka mendengar di gereja-
gereja Prostestannya Luther, dan 
Reformednya Calvin, ada acara meng-
hafal, di tiap-tiap kebaktian mereka  
bahwa mereka percaya gereja yang 
benar dan yang kudus itu adalah gereja 
Katolik, atau yang Am. 
 Kedengaran aneh, tetapi nyata 
bahwa di satu sisi mulut mereka 
berseru-seru bahwa gereja Katolik itu 
sesat, dan Paus itu anti-Kristus, tetapi 
di sisi mulut yang lain mereka mengaku 
bahwa gereja Katolik itu gereja yang 
kudus dan yang benar.
 Saking lugu dan naifnya mereka, 
bahkan yang sudah menjadi Gembala 
bertahun-tahun masih tidak mengerti 

bahwa kata Am itu dalam bahasa 
Inggrisnya adalah catholic. Memang, 
sesungguhnya yang menyesatkan itu 
adalah judulnya yaitu Pengakuan Iman 
Rasuli. Dengan kata Rasuli maka 
semua  mereka yakin bahwa ini adalah 
hasil produksi para Rasul.
 Seorang istri Gembala pernah 
menelpon saya untuk konfirmasi ten-
tang berita yang didengarnya bahwa 
saya tidak setuju dengan Pengakuan 
Iman Rasuli, dan dia menanggapi hal 
itu serius sekali seolah-olah saya 
sudah keluar dari imannya para Rasul. 
Saya katakan kepadanya bahwa hal-
hal yang lain tidak ada yang salah 
kecuali bahwa saya tidak percaya pada 
gereja yang Am. Hal yang sangat 
mengherankan saya lagi, seorang 
Gembala mendefinisikan sendiri kata 
Am itu, katanya, itu maksudnya gereja 
yang sungguh benar, yang Am. Saya 
berusaha menjelaskan kepadanya 
bahwa kita tidak bisa membuat definisi 
kita sendiri atas kata-kata yang dipakai 
secara umum. Kita tidak bisa mende-
finisikan bahwa yang berenang di 
danau itu bukan bebek tetapi ayam, 
karena semua orang tahu bahwa itu 
bebek.
 Pengakuan iman ini, karena pakai 
nama Rasuli, maka tidak heran dia 
diadopsi oleh hampir semua gereja 
Injil, Pentakosta, Kharismatik dll. 
Karena sudah diterima secara umum 
maka mereka siap mengganyang 
siapapun yang mencoba-coba menen-
tang Pengakuan Iman Rasuli tanpa 
mau berpikir untuk mencari kebenaran.

Kembali Ke Gereja Katolik
 Jadi, pembaca yang berhikmat, 
apakah yang perlu kita herankan kalau 
gereja yang hampir setiap minggu 
mengajak anggota jemaatnya meng-
hafal bahwa gereja yang benar adalah 
yang kudus dan yang Katolik/Am, jika 
mereka merindukan suatu hari mereka 
kembali ke Katolik, dan bisa mencium 
tangan Paus Fransiskus?
 Gereja Roma Katolik akan santai 
saja, toh suatu hari mereka akan ber-
gabung kembali. Lihatlah, kaki mereka 
masih tertambat kok. Mereka tidak 
akan lari terlalu jauh. Sekalipun mereka 
berpikir keras, sejauh mereka tidak 
berani melangkah memutuskan segala 
hal yang salah dari doktrin dan sistem 
gereja mereka, maka mereka masih 
tertambat. Mereka akan ditarik men-
dekat kembali ke Gereja Roma Katolik. 
Itu pasti dan sedang dalam proses.***

PENGAKUAN IMAN RASULI?



Kongres Fundamentalis XVII
14-17 September 2015, RBC, KALBAR

FUNDAMENTALIS :

 PAHLAWAN YANG

SIAP MATI

Kegiatan Kongres di luar ruangan: perlombaan futsal dan hiking Diskusi para hamba Tuhan

Pengutusan Ev. Marudut

Ruang makan bersama di RBC

Persembahan pujian dari mahasiswa, istri hamba Tuhan, dan juga para penginjil

Persembahan pujian dari mahasiswa, istri hamba Tuhan, dan juga para penginjil

Persembahan pujian dari perwakilan GBIA
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Traditional 

hymns

Sound Preaching 

from KJV
Great fellowship

BUKU TERBARU!
Hanya seharga Rp. 30.000

Ev. Somi

Ev. Marudut Sianturi

Ev. Eliyusu Zai

Ev. Hendrik Awayal

Ev. Darnus Laia

Ev. Bobi K. Koro

Ev. Supriyanto

Gbl. Steven

Ev. Villy Tuuk

Ev. Nikolas

Ev. Harris Oktavianus

Ev. Mekianser Kase

Ev. Roy T. Butar-butar

Batam

Tarutung - Sumut

Tanjung Pinang - Riau

Lampung 

Cengkareng-Jakarta Barat

Cikampek - Jawa Barat

Magelang

Cengkareng-Jakarta Barat

Batam

Pontianak-Kalbar

Nanga Pinoh-Kalbar

Toraja, Makassar

0812-8426-8643

0823-1003-0673

0852-8767-1713

0812-8436-5654

0812-3724-4247

0822-5413-4845

0823-6064-2600

0852-8428-5014

0852-8756-5432

0813-1431-4882

0852-4538-5776

0852-1675-7093

08

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; 10:00 - 11:00

* Mutiara Kebenaran - Pembahasan Alkitab dari Kitab Kejadian bersama Dr. Steven E. Liauw
   Senin - Jumat, Jam 16.00 - 17.00; 22.00 - 23.00

* "Kebenaran yang Memerdekakan" bersama Dr. Steven E. Liauw & Dr. Suhento Liauw
    Senin - Jumat, Jam 08.00-09.00; 

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

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

Setiap hari dari pukul 05.00 hingga pukul 23.00 
Radio Berita Klasik menyajikan musik-musik klasik dan rohani yang bermutu tinggi!



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: 82 halaman  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: 178 halaman Harga: Rp. 30,000.-
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KALENDER  PROGRAM   TAHUN 2015  GBIA GRAPHE
Jl. Danau Agung 2, No. 5-7, Sunter, Jakarta Utara 14350 

 Tgl. |     Hari |     Bulan | Acara 
              
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.

XIX

Jakarta, 15 Agustus 2015

GITS

& Pengutusan

Tahun ini, GITS mewisuda 22 mahasiswa/i 
yang telah menyelesaikan studi mereka 
sesuai dengan syarat masing-masing. 
Sebagian wisudawan langsung diutus 
untuk melayani di ladang pelayanan atau 
pun membantu pelayanan di tunas yang 
sudah ada. Sebagian lagi melanjutkan 
studi S2 di GITS untuk memperdalam 
pengetahuan mereka tentang kebenaran 
Alkitab.

Para wisudawan & gelar yang didapat:
1. Darnus Laia, S.Th. (M. Th.)
2. Marthen Ruten Mallawa, B.Th. (M.B.S.)
3. Mekianser Kase, BBS (M.B.S.)
4. Villy Tuuk, B.Th. (M.B.S.)
5. Ferito Bawamenewi, S. Pdk. (M. Min.)
6. Harris Oktavianus, ST (M. Min.)
7. Anugerah Ndruru (S.Th.)
8. Bobi Kadja Koro (S.Th.)
9. Hendrik Awayal (S.Th.)
10. Niat Berkat Gea (S.Th.)
11. Supriyanto (S.Th.)
12. James Harry Papuas (B.Th.)
13. Roy Torang Butar-butar (B.Th.)
14. Deni Roslan Simarmata (B.B.S.)
15. Eliyusu Zai (B.B.S.)
16. Faozatulo Gulo (B.B.S.)
17. Merlia Laia (B.B.S.)
18. Rismawati Halawa (B.B.S.)
19. Tryaman Zebua (B.B.S.)
20. Yeni Karianti Zebua (B.B.S.)
21. Yarman Buulolo (D2)
22. Pujo (D1)



Panti Asuhan 

Murah Hati

Kirimkan jawaban anda dengan kartu 
pos paling lambat 20 Desember 2015. 
Jangan lupa juga sertakan nomor 
handphone anda supaya dapat kami 
hubungi. Sekalipun tidak juara 
biasanya jawaban yang betul akan 
mendapat hadiah hiburan berupa buku-
buku yang ditulis Dr. Liauw.

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

pertamanya? 25 Juni 1995
2. Sebutkan nama buku ke-43 yang diterbitkan oleh GRAPHE! Dosa 

tak Terampunkan
3. Berapa persen sulfur yang ditemukan ilmuwan di dekat rerun-tuhan 

Lembah Yordan (Sodom & Gomora)? 98%
4. Ayat Alkitab manakah yang menggambarkan situasi neraka di mana 

ulatnya tidak akan mati? Yesaya 66:24
5. GRAPHE selalu mempunyai tradisi memberikan bingkisan kepada 

orang tua dan itu diberikan kepada yg di atas umur? > 60 tahun

Pemenang Kuis Pedang Roh Edisi 84
1. Ruth; Jl. Dukuh Timur No. 18 
 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara
2. Murti Kristianti; Jl. Flamboyan 10 Rt. 07 Rw. 13 
 Perumnas, Condong Catur, Yogyakarta 55283
3. Johanes Yefta; Perumahan Villa Indah Permai 
 Blok H10 No. 4, Bekasi Barat 17131

Pertanyaan Kuis Pedang Roh Edisi 85
1. Sebutkan tema Kongres Fundamentalis tahun ini!
2. Apa nama sebutan untuk masa kesusahan yang akan dialami 

oleh orang Israel selama tujuh tahun?
3. Sebutkan nama Yesus dalam bahasa Ibrani dan artinya!
4. Sebutkan dua alat utama Tuhan untuk masa sekarang ini dalam 

menyebarkan Injil-Nya yang benar!
5. Sebutkan dua versi Alkitab bahasa Yunani yang sekarang 

beredar!
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