
KRISTEN TAK PERLU 
IMB RUMAH IBADAH

 Orang Kristen yang mengerti ten-
tang kekristenan secara benar, tahu 
persis bahwa orang Kristen bukan 
hanya tidak membutuhkan IMB khusus 
rumah ibadah, bahkan orang Kristen 
tidak membutuhkan waktu ibadah serta 
tempat ibadah. Umat agama lain meng-
haruskan orang Kristen mempunyai 
rumah ibadah dan Ijin Mendirikan 
Bangunan (IMB) khusus untuk ibadah 
karena tidak mengerti tentang kekris-
tenan. Pemimpin Kristen yang tidak 
mengerti tentang kebenaran Alkitab 
tidak sanggup menjelaskan, akhirnya 
mengikuti seluruh keinginan pemimpin 
agama lain. Inilah yang sedang terjadi di 
Indonesia, dan di banyak negara lain.
 

Sistem Ibadah Kekristenan
Berbeda Dari Agama Lain

 
Manusia Jatuh Ke Dalam Dosa
 Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, 
maka manusia tidak menjadi seperti 
Allah sebagaimana kata iblis, bahkan 
tidak bisa menghampiri Allah yang maha 
kudus, melainkan akan mati. Dan 
sesudah mati jiwa dan roh manusia 
akan pergi ke tempat yang disiapkan 
untuk iblis, yaitu Neraka. Allah tidak 
menyiapkan Neraka untuk manusia, 
melainkan untuk iblis (Mat.25:41). 
 Satu-satunya cara untuk menyele-
saikan dosa manusia ialah penghu-
kuman, karena Allah adalah pribadi 
yang maha adil. Kemahaadilan Allah 
menuntut penyelesaian dosa melalui 
penghukuman. Cara ini juga dipakai 
oleh seluruh pemerintah di muka bumi. 
Manusia yang membunuh akan diha-
dapkan ke pengadilan dan dihukumkan.
 Karena manusia telah berbuat 
dosa, maka manusia akan dihukumkan. 
Tetapi Allah mengasihi manusia dan 
menjanjikan keselamatan bagi manusia 
yang telah jatuh ke dalam dosa. Tentu 
manusia harus mengaku telah berdosa 

dan menyesali perbuatan (dosa)nya. 
Tindakan ini disebut bertobat.
 Allah berjanji akan mengirim sese-
orang yang akan dihukumkan untuk 
menggantikan manusia berdosa. Dan 
tentu dosa mereka akan dihitung ter-
tanggung kepada penyelamat yang 
akan dikirimkan untuk menanggung 
dosa mereka, jika mereka mau bertobat 
dan percaya kepadaNya. Adam, Nuh, 
Abraham dan Musa harus percaya ke-
pada Juruselamat yang akan menang-
gung dosa mereka. Tentu mereka juga 
bertobat yang artinya mengaku salah 
dan menyesal.

Ibadah Simbolik Didirikan
 Juruselamat yang dijanjikan belum 
segera dikirim, untuk itu Adam dan 
seluruh keturunannya harus bersabar 
dan harus percaya bahwa Allah akan 
mengirim Juruselamat untuk dihukum-
kan menggantikan mereka. Mereka 
harus beriman ke depan yaitu sebuah 
pengharapan akan Juruselamat untuk 
menggantikan mereka dihukumkan atas 
semua dosa mereka.
 Karena kedatangan Juruselamat 
masih jauh, maka Allah suruh mereka 
melakukan upacara ibadah simbolik 
sederhana, yaitu membangun sebuah 
mezbah, dan menyembelih seekor 
domba di atasnya sambil memegang 
kepala domba itu dan mengaku dosa. 
Tindakan ini adalah sebuah simbol 
bahwa mereka percaya kepada janji 
A l lah  yang akan mengi r imkan 
Juruselamat untuk menggantikan mere-
ka dihukumkan, dan domba yang 
sedang mereka sembelih itu adalah 
simbol Sang Juruselamat. Ini adalah 
ibadah simbolistik sederhana yang 
pertama Allah tetapkan. Adam harus 
mengajarkannya kepada anak-anaknya 
agar mereka sungguh beriman 
sehingga kalau tubuh mereka mati, 
maka roh dan jiwa mereka akan pegi ke 
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 Tidak terasa ketika buletin edisi ini 
tiba di tangan pembaca, kita telah me-
masuki tahun 2016. Tahun 2015 tinggal 
kenangan, dan segala sesuatu yang kita 
telah lakukan sudah tersimpan di Sorga.  
Banyak orang merayakan peralihan 
tahun dengan berbagai cara. Sebagai 
anak Tuhan apa yang Anda lakukan di  
tahun 2015, dan saat peralihan dari 
tahun 2015 ke tahun 2016? 
 Graphe sepanjang tahun 2015 telah 
melakukan 15 kali seminar, setiap kali 
seminar berdurasi sehari penuh. Jika di 
tahun 2015 Anda tidak melakukan hal-
hal yang menyenangkan hati Tuhan, 
bahkan terjadi hal-hal yang mengece-
wakan hati Tuhan, maka bertekadlah 
untuk berubah di tahun 2016.  Tahun 
2015 tidak bisa diulangi lagi, hanya bisa 
dijadikan pelajaran bahkan peringatan, 
agar di tahun 2016, kita bisa memberi-
kan yang lebih baik bagi Juruselamat 
yang telah dihukumkan bagi kita.
 Perhatikan jadwal acara GRAPHE 
sepanjang tahun 2016 di halaman 8, di 
situ ada banyak seminar yang sangat 
penting, yang akan membuat Anda 
menjadi orang Kristen yang berpenger-
tian. Tetapkanlah hati untuk ikut, dan 
tandailah kalender Anda.
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Sorga. Zaman itu ayah ditetapkan 
sebagai imam, sehingga seorang ayah 
bisa memberkati atau mengutuk anak-
anaknya. Dan ayah juga adalah pokok 
kebenaran karena melalui seorang 
ayahlah kebenaran rohani diteruskan. 
 Alkitab memberitahukan kita bah-
wa salah satu anak Adam, Habel, per-
caya dan melakukan ibadah simbolik 
ini dengan penuh iman. Tetapi saudara-
nya, Kain, tidak percaya, dan ia me-
makai caranya sendiri, yaitu menggan-
tikan domba dengan hasil tanaman. 
Tentu Tuhan tidak bisa terima sayuran 
untuk menyimbolkan Sang Jurusela-
mat, sebagaimana dalam surat Ibrani  
Paulus sampaikan bahwa tanpa pe-
numpahan darah tidak ada pengam-
punan (Ibr.9:22).
 Sampai zaman Nuh, Alkitab me-
ngatakan bahwa semua orang telah 
menjadi jahat, tentu karena mereka 
melupakan janji Allah, bahkan melu-
pakan Allah. Nuh diselamatkan melalui 
bahtera, dan setelah keluar dari bah-
teranya, hal pertama yang Nuh lakukan 
ialah membangun sebuah mezbah dan 
mempersembahkan seekor binatang 
korban di atasnya.
 Tetapi manusia sangat cepat men-
jadi jahat. Nimrod, cucu Ham, memba-
ngun  menara Babel untuk mencapai 
Allah. Tentu Tuhan dengan gampang 
menghukum manusia yang sangat 
sombong dan jahat itu. Tuhan menga-
caukan bahasa mereka sehingga me-
nara Babel tidak selesai, dan mereka 
terserak sesuai dengan kelompok 
bahasa mereka. 

Sebuah Bangsa Direncanakan
 Setelah manusia terserak ke ber-
bagai arah bumi, dan banyak ayah 
yang tidak mengajarkan kebenaran 
kepada anak-anak mereka, maka ma-
nusia melupakan Tuhan. Makna ten-
tang ibadah simbolik, menyembelih 
binatang korban di atas mezbah, tidak 
mereka fahami lagi dan ditinggalkan. 
Jika keturunan berikut tidak bertobat 
dan beriman kepada Juruselamat yang 
akan datang, maka mereka akan ma-
suk ke Neraka. Itulah sebabnya Allah 
membangun sebuah bangsa yang 
diberi tugas untuk menjaga ibadah 
simbolik dan memberitakan serta me-
ngajarkannya kepada semua bangsa 
di muka bumi.
 Melalui Abraham Allah menyiap-
kan sebuah bangsa, dan mereka dilatih 
di Mesir. Ketika saatnya tiba, Allah 
membawa mereka keluar, namun raja 
Mesir tidak mengijinkannya. Allah me-
nulahi Mesir dengan sembilan tulah, 
namun Firaun tidak menyerah. Akhir-
nya Allah suruh bangsa Yahudi bersiap 
untuk tulah terakhir, yaitu pembunuhan 
semua anak sulung di Mesir. Keluarga 
yang tidak mau kehilangan anak su-
lungnya harus menyembelih seekor 

domba umur satu tahun dan darahnya 
dipoleskan di ambang pintu, kiri, kanan 
dan atas,  seperti membentuk tanda 
salib.
 Singkat cerita, akhirnya bangsa 
Yahudi dibawa keluar dan sampai di 
gunung Sinai. Mereka diresmikan 
sebagai sebuah bangsa, dan Hukum 
Taurat diberikan sebagai undang-
undang dasar. Keimamatan ayah 
digantikan dengan keimamatan Harun 
dan keturunannya. Posisi ayah yang 
adalah tiang kebenaran digantikan 
oleh bangsa Yahudi. Ibadah simbolik 
sederhana disempurnakan dengan 
ibadah yang berpusat di kemah suci.
 Pada saat mereka berjalan menuju 
Kanaan, ke lokasi yang Allah berikan 
kepada Abraham, mereka melakukan 
banyak perbantahan. Suatu ketika 
Tuhan mengirim ular berbisa mematuk 
mereka yang suka melawan dan ba-
nyak yang mati. Musa berseru kepada 
Tuhan, dan Tuhan suruh Musa bikin 
ular tembaga dan naikkan ke atas tiang 
(salib), dan barang siapa yang meman-
dang ular itu maka dia tidak akan mati. 
Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di 
Kanaan dan menetap sebagai sebuah 
bangsa. Tuhan mau melalui ibadah sim-
bolik yang mereka lakukan, bangsa-
banga lain akan melihat dan menang-
kap makna ibadah simbolik yang 
menunjuk kepada Juruselamat yang 
akan datang untuk menanggung dosa 
umat manusia.

Juruselamat Tiba
 Akhirnya Yesus datang, dan ditun-
juk oleh Yohanes dengan sambil 
berseru, “Lihatlah Anak domba Allah, 
yang menghapus dosa dunia” (Yoh 
1:29 ITB). Kemudian Yesus disalibkan 
seperti seekor anak domba yang 
mengorbankan dirinya untuk menang-
gung dosa seisi dunia. Setiap orang 
yang hidup sebelum penyalibanNya 
akan selesai dosanya jika ia bertobat 
dan percaya kepada Juruselamat 
YANG AKAN DATANG. Dan setiap 
orang yang hidup sesudah penyaliban-
Nya akan selesai dosanya jika ia 
bertobat dan percaya kepada Juru-
selamat YANG SUDAH DATANG.

Masa Ibadah Simbolik Selesai
 Ketika Juruselamat yang dijanjikan 
tiba, maka selesailah tugas ibadah 
simbolik yang tujuannya untuk me-
ngajarkan dan mengingatkan manusia 
akan kedatangan Sang Juruselamat. 
Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri 
berkata, “Hukum Taurat dan kitab para 
nabi berlaku sampai kepada zaman 
Yohanes”  (Luk 16:16 ITB). Ibadah 
simbolistik yang menekankan simbol, 
dengan upacara ritualistik, dan dilaku-
kan secara jasmaniah, itu dinyatakan 
selesai tugasnya. Dan Tuhan mengu-
mumkan, “Tetapi saatnya akan datang 

dan sudah tiba sekarang, bahwa 
penyembah-penyembah benar akan 
menyembah Bapa dalam roh dan 
kebenaran; sebab Bapa menghendaki 
penyembah-penyembah demikian” 
(Yoh 4:23 ITB). 
 Tujuan dari ibadah simbolistik, 
ritualistik, jasmaniah Perjanjian Lama 
adalah untuk mengingatkan manusia 
pada janji Allah bahwa Allah akan 
mengirim Juruselamat. Setelah Juru-
selamat yang dijanjikan tiba, maka 
tujuan dari ibadah simbolik selesai.

Memasukan Ibadah 
Hakekat Rohaniah
 Kini ibadah yang dikehendaki Allah 
ialah ibadah hakekat rohaniah dalam 
kebenaran. Di masa lalu manusia 
diperintahkan untuk menyembah seca-
ra lahiriah, sekarang Allah menghen-
daki manusia menyembahNya secara 
rohaniah atau dengan hati. Kata Tuhan 
kepada orang Yahudi, “Maka Aku 
berkata kepadamu: Jika hidup keaga-
maanmu tidak lebih benar daripada 
hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan 
orang-orang Farisi, sesungguhnya 
kamu tidak akan masuk ke dalam 
Kerajaan Sorga” (Mat 5:20 ITB). Hidup 
keagamaan ahli Taurat ialah simbolis-
tik, ritualistik dan jasmaniah. Sekarang 
Tuhan mengajarkan sistem ibadah 
hakekat rohaniah dalam kebenaran.
 Dan Tuhan berkata juga kepada 
orang Yahudi, “Tidak seorangpun 
menambalkan secarik kain yang belum 
susut pada baju yang tua, karena jika 
demikian kain penambal itu akan 
mencabik baju itu, lalu makin besarlah 
koyaknya. Begitu pula anggur yang 
baru tidak diisikan ke dalam kantong 
kulit yang tua, karena jika demikian 
kantong itu akan koyak sehingga 
anggur itu terbuang dan kantong itupun 
hancur. Tetapi anggur yang baru 
disimpan orang dalam kantong yang 
baru pula, dan dengan demikian 
terpeliharalah kedua-duanya" (Mat. 
9:16-17 ITB). Sekarang adalah masa 
ibadah hakekat, bukan masa ibadah 
simbolik. Kain yang baru tidak dipakai 
untuk menambal baju yang sudah tua, 
dan anggur yang baru tidak dimasuk-
kan ke kirbat yang tua.

Masalah Rumah Ibadah
 Agama Islam dan agama Yahudi 
adalah agama zaman Perjanjian Lama, 
yaitu agama yang masih menekankan 
ibadah simbolistik ritualistik jasmaniah. 
Tentu semua agama penyembah ber-
hala seperti Hindu, Budha dan berba-
gai agama animisme jauh lebih parah 
lagi. Mereka memerlukan kuil, Mesjid 
atau sinagog untuk menyembah. 
Bahkan mereka perlu menghadap ke 
arah tertentu ketika mereka menyem-
bah, dan mereka menyembah dengan 
badan mereka.



 Di zaman PL Tuhan mengijinkan 
Salomo menetapkan kiblat ke Yeru-
salem sesungguhnya adalah dalam 
rangka menantikan kedatangan Sang 
Juruselamat, agar mata semua manu-
sia terarah ke Yerusalem, pusat pe-
nantian Sang Juruselamat. Kini Sang 
Juruselamat telah datang dan telah 
mengorbankan diriNya di kayu salib. 
Tuhan tidak mau manusia yang hidup 
sesudah penyalibanNya melakukan 
ibadah simbolistik ritualistik jasmaniah 
tanpa makna. Mereka tidak mengerti 
tentang makna domba/kambing kor-
ban, dan tidak tahu alasan berdoa 
menghadap ke arah tertentu. Dan Tu-
han tidak mau kita menyembah dengan 
badan kita melainkan dengan hati dan 
dalam kebenaran yang artinya dengan 
akal-budi. Tuhan tidak mau kita me-
nambal baju usang kita dengan kain 
yang baru.
 Pembaca yang penuh hikmat, 
zaman ibadah hakekat rohaniah dalam 
kebenaran adalah zaman menyembah 
dengan hati, bukan dengan badan. 
Dan juga bukan menyembah secara 
membabi buta melainkan dengan 
pengertian. Penekanan ibadah rohani-
ah ialah kesucian hati, bukan kesucian 
badan. Itulah sebabnya sekarang kita 
boleh memakan apa saja yang ber-
guna dan yang tidak mengikat 
(Mrk.7:18-19, I Kor.6:12). Ada sejumlah 
orang Kristen yang masih ngotot 
berkata bahwa hukum Taurat itu tidak 
boleh dibatalkan, bahkan satu yod pun, 
maka itu jangan makan daging babi. 
Betul sekali bahwa hukum Taurat  tidak 
boleh ada yang batal, melainkan hanya 
boleh digenapkan. Sebuah janji itu 
dibatalkan adalah jika sebelum yang 
dijanjikan tiba kemudian yang mem-
buat janji berkata bahwa janjinya tidak 
akan digenapi melainkan dibatalkan 
saja. Sedangkan janji yang digenapi itu 
artinya seseorang berjanji dan kemu-
dian hal yang dijanjikan tiba, maka 
janjinya digenapi bukan dibatalkan. 
Sesudah janjinya digenapi, ya sudah, 
janji itu tidak perlu diungkit-ungkit  lagi, 
karena sudah dipenuhi.
 Menyembah secara hakekat dan 
dengan hati dalam kebenaran, tidak 
dibatasi oleh sikap postur tubuh kita, 
dan juga tidak dibatasi oleh waktu, 
serta tidak dibatasi oleh tempat. Sikap 
hati kita yang selalu meninggikan 
Tuhan, memuliakanNya, mengagung-
kanNya, adalah sebuah bentuk sem-
bah sujud kita. Orang Kristen alkitabiah 
yang mengerti kekristenan dengan 
baik, tahu bahwa kita tidak beribadah 
dengan badan kita melainkan beriba-
dah dengan hati kita.
 Menyebut acara hari Minggu se-
bagai acara ibadah adalah kesalahan, 
dan tindakan itu adalah efek dari 
pengaruh konsep Islam atau Yudais-
me. Orang Kristen pada Minggu pagi 

atau Rabu malam itu bukan melakukan 
ibadah, itu adalah acara berjemaat, 
atau acara berkumpul. Ibadah orang 
Kristen yang sesungguhnya bersifat 
rohaniah dengan hati, dan itu terjadi 
setiap saat. 
 Karena banyak pemimpin Kristen 
beli ijazah, beli titel, maka kekristenan 
menjadi kacau balau. Banyak pemim-
pin agama lain menjadi Kristen, tanpa 
belajar dengan benar, atau mereka 
belajar dengan pemimpin Kristen yang 
beli titel, akhirnya kekristenan menjadi 
keislam-islaman, kebudha-budhaan, 
dan kemistik-mistikan.

Karena Ibadah Dengan Hati
Maka Tidak Membutuhkan 

Tempat Khusus

Tak Perlu IMB Rumah Ibadah,
Bahkan Tak Perlu Rumah Ibadah
 Ibadah yang didasarkan pada hati, 
bukan badan, yaitu ibadah yang 
bersifat rohaniah, tidak lagi terikat pada 
tempat. Karena sifat ibadah yang roha-
niah, maka ibadah orang Kristen bah-
kan tidak terikat pada waktu maupun 
postur tubuh. Karena tidak terikat pada 
waktu maka ibadah demikian terjadi 
sepanjang waktu. Penyembahan yang 
dilakukan oleh hati, bukan badan, 
terjadi setiap saat hati kita memuliakan 
atau menyembah Tuhan. 
 Ibadah demikian tidak dipahami 
oleh umat agama yang masih terikat 
pada ibadah simbolistik, ritualistik dan 
jasmaniah. Bahkan pemimpin Kristen 
pun banyak yang tidak mengerti 
tentang hakekat ibadah agamanya 
sendiri. Gereja Katolik terjebak kembali 
ke dalam ibadah simbolistik ritualistik. 
Hal ini menyebabkan di gereja Katolik 
penuh dengan simbol dan ornamen, 
dan penuh dengan upacara ritualisitik 
yang jasmaniah. Para pemimpin gereja 
yang keluar dari gereja Katolik (protes-
tan) banyak yang masih dalam kebi-
ngungan. Karena bingung dan ling-
lung, maka tidak memiiliki keyakinan 
yang mantap. Ketika seseorang dalam 
situasi demikian, maka mudah sekali 
dipengaruhi pihak lain.
 Pejabat pemerintah yang mayo-
ritas adalah umat agama yang sifatnya 
masih simbolistik, ritualistik dan jasma-
niah, selalu menuntut adanya ijin 
khusus rumah ibadah kepada orang 
Kristen. Tindakan demikian tentu 
karena mereka tidak mengerti tentang 
kekristenan. Namun sangat disayang-
kan tidak ada pemimpin Kristen yang 
memberikan pengertian kepada me-
reka bahwa kekristenan sebenarnya 
tidak membutuhkan itu. Bahkan se-
sungguhnya orang Kristen tidak mem-
butuhkan rumah ibadah. Orang Kristen 
hanya membutuhkan tempat untuk 
berkumpul, bukan tempat ibadah 
karena orang Kristen tidak beribadah di 

suatu lokasi, orang Kristen beribadah 
di dalam hati dan terjadi di semua 
lokasi. Ibadah orang Kristen itu 
rohaniah, yaitu sikap hatinya kepada 
Tuhan sepanjang waktu. Itulah sebab-
nya orang Kristen tidak perlu ada waktu 
sembahyang yang misalnya satu hari 
sekian kali, dan harus menghadap ke 
suatu arah tertentu serta mensujudkan 
badan.
 Jadi, sangat tidak relevan untuk 
mengharuskan orang Kristen mengaju-
kan ijin mendirikan bangunan (IMB) 
khusus kebutuhan ibadah. Aktivitas 
berkumpul untuk bernyanyi orang Kris-
ten itu sama dengan aktivitas bernya-
nyinya orang di karauke, atau dalam 
acara pernikahan atau arisan. Orang 
Kristen bertemu bukan untuk beriba-
dah melainkan untuk belajar Alkitab. 
Itulah sebabnya seharusnya orang 
Kristen yang mengerti kebenaran tidak 
lagi menyebut acara kekristenan 
sebagai ibadah. Setelah Anda mem-
baca artikel ini, ketahuilah bahwa 
orang Kristen yang menyebut acara 
kekristenan sebagai acara ibadah 
adalah orang Kristen yang tidak 
berpengertian yang benar tentang 
kekristenan.
 Lembaga Alkitab Indonesia telah 
salah menerjemahkan kata εὐσέβεια 
(eusebeia) yang seharusnya dengan 
kata kesalehan (godliness) dengan 
kata ‘ibadah.’ Bahkan dalam kasus 
Ibr.10:25, ditambahkan kata ibadah 
yang dalam bahasa aslinya sama 
sekali tidak ada kata untuk itu. Jelas 
sekali terlihat penerjemah LAI terpe-
ngaruh konsep Islam di dalam pema-
kaian kata ibadah. Dan tindakan pema-
kaian istilah yang salah oleh banyak 
orang Kristen telah menyebabkan 
kesalahpahaman umat agama lain 
terhadap kekristenan. Mari kita henti-
kan jika kita mau orang lain memahami 
kekristenan dengan tepat.*** 

Suasana kebaktian syukur 1 Januari 2016



 Ketika Pedang Roh edisi ini 
sedang ditulis, sebagian mahasiswa 
sedang berlibur dan sebagian dalam 
pelayanan. Khusus mhsw RITS di 
RBC Kalimantan Barat ada banyak 
pekerjaan. Mereka sebagian me-
ngerjakan kebun sawit, dan yang 
wanita urus kebun bunga, sebagian 
lagi membangun sebuah rumah kecil 
di pertengahan bukit.
 Gedung Perpustakaan di RITS 
Kalbar sudah selesai, sebuah ge-
dung yang lebar 10 meter dan pan-
jang 16 meter, yang dirancang untuk 
memberikan kenyamanan bagi ma-
hasiswa belajar. Semua orang yang 
akan memasuki gedung Perpusta-
kaan, harus meninggalkan hand-
phone di samping pintu masuk.

 Dr. Liauw berusaha menciptakan 
sebuah lingkungan belajar di RBC 
Kalbar yang sungguh-sungguh nya-
man bagi setiap orang yang belajar di 
sana. Beliau ingin menghilangkan 
stigma bahwa hanya di Jakarta saja 
ada STT yang bagus sedangkan di 
daerah pasti tidak bagus.
 Dr. Liauw dan setiap orang yang 
berhikmat tahu persis bahwa apabila 
mesin produksi hamba Tuhan rusak, 
maka celakalah masa depan gereja, 
dan kekristenan. Kini iblis sedang 
merusak mesin itu dengan merubah 
Sekolah Theologi pencetak hamba 
Tuhan menjadi pusdiklat pengkader-
an pegawai negeri melalui akreditasi 
pemerintah. Mudah-mudahan pem-
baca melihatnya juga.***

Perpustakaan
dan Laboratorium

Paul-Lanny

Luasnya
10 m X 16 m
Lega untuk 

menampung
50 orang
membaca

dengan tenang.

Gazebo, tempat makan tambahan
yang dibangun di samping 

rumah makan supaya bisa sekaligus
100 orang makan bersama.

Tiap Gazebo bisa muat 10/12 orang,
jumlah Gazebo ada 3 buah.

Mahasiswa bekerja
membangun rumah kecil
untuk 4 orang di antara

tong air, untuk mengawasi
suplai air ke semua rumah

di kompleks RBC.



SATU GEREJA UNTUK
 ORANG KRISTEN SEKOTA?

 Banyak orang, bahkan orang 
Kristen sendiri, bertanya, mengapakah 
sampai begitu banyak denominasi 
gereja? Mengapakah tidak satu saja 
denominasi gereja? Lihat, agama lain, 
tidak seperti Kristen yang memiliki 
ratusan bahkan ribuan denominasi 
gereja.
 
Memahami Hakekat Kekristenan
 Ketika Allah mendirikan Yudaisme, 
memang rancangan awalnya adalah 
ibadah simbolistik ritualistik dan jas-
maniah. Sistem ibadah tersebut adalah 
untuk mengantarkan Sang Jurusela-
mat yang dijanjikan. Semua simbol 
Sang Juruselamat dimaksudkan untuk 
mengingatkan manusia pada Sang 
Juruselamat yang dijanjikan. Semua 
upacara ritualistik juga bertujuan untuk 
menggambarkan proses penyelamat-
an dengan segala makna di baliknya. 
Penekanannya yang jasmaniah me-
mang untuk dilihat atau diamati agar 
yang melihat dan mengamati diingat-
kan pada Sang Juruslemat yang 
dijanjikan.
 Nah, ketika Sang Juruselamat tiba, 
maka segala bentuk ibadah simbolistik, 
ritualistik, jasmaniah selesai tugasnya 
(Luk.16:16). Ibadah para ahli Taurat 
dan orang Farisi memang dirancang 
oleh Allah. Tetapi ketika tujuan dari 
ibadah itu tercapai dan sudah tiba 
waktunya digantikan dengan sistem 
ibadah yang baru, maka semua orang, 
termasuk orang Farisi, harus bergeser 
ke sistem yang baru. Kalau kemudian 
manusia tidak mau berubah maka itu 
adalah tindakan yang salah bahkan 
pembangkangan (Mat.5:20).
 Ketika Yesus Kristus didebat sama 
perempuan Samaria tentang tempat 
untuk beribadah (Yoh.4:23), Tuhan 
menyatakan bahwa manusia kini 
sedang memasuki sebuah sistem 
ibadah baru yang tidak menekankan 
tempat lagi. Jadi, tidak relevan lagi 
bahwa tempat ibadah itu di atas 
gunung Gerizim atau di Yerusalem. 
Karena sistem ibadah baru yang 
bersifat rohaniah tidak lagi menekan-
kan tempat, melainkan sikap hati.
 Dan hal yang sangat penting 
dalam pernyataan Tuhan ialah ibadah 
telah berubah ke sistem kebenaran. 
Sistem kebenaran itu artinya memakai 
akal budi, karena akal budi manusia 
yang membedakan benar dan salah. 
Sistem ibadah yang simbolistik ritualis-
tik dan jasmaniah tidak menuntut 

pemahaman, pokoknya sembah, ha-
dap ke arah itu satu hari sekian kali. 
Umat tidak boleh terlalu banyak berta-
nya, misalnya mengapa harus meng-
hadap ke sana, mengapa tiga kali, kok 
tidak sekali saja, atau lima kali atau 
sepuluh kali? 
 Yesus Kristus mengumumkan 
bahwa telah tiba sistem ibadah yang 
menekankan kebenaran, dengan akal 
budi dan yang memerlukan pemaham-
an. Menyembah di dalam kebenaran 
inilah yang membedakan kekristenan 
dengan semua agama di dunia. Sejak 
Yesus datang, Ia menghendaki  sebu-
ah penyembahan yang disertai penger-
tian, bukan yang membabi-buta. Tuhan 
tegaskan, “kasihilah Tuhan Allahmu 
dengan segenap akal-budimu.”

Dasar Logika Iman 
 Kekristenan adalah agama logika, 
penekanannya ialah pemakaian akal-
budi. Oleh sebab itu dapat dikatakan 
bahwa manusia yang paling logis di 
muka bumi ini ialah orang Kristen, 
karena iman orang Kristen, elemen 
kehidupan yang terpenting, dibangun 
di atas landasan logika.
 Lalu orang bertanya, mengapakah 
di zaman PL Allah memerintahkan 
ibadah simbolisitik, bukan ibadah 
hakekat seperti kekristenan? Jawab-
annya, karena pada saat awal perintah 
ibadah disampaikan, dan pengajaran 
ibadah diajarkan, semuanya masih 
bersifat lisan. Ibadah saat itu tujuannya 
untuk menyimbolkan sesuatu yang 
akan datang. Kemudian pada zaman 
Musa perintah ibadah simbolik ditulis-
kan, dan penulisan dilanjutkan pada 
zaman nabi-nabi. 
 Dan akhirnya selesailah kitab 
Perjanjian Lama yang berisikan perin-
tah tata cara ibadah simbolistik ritua-
listik jasmaniah. Setelah saatnya tepat 
Allah menepati janjiNya untuk mengi-
rim Juruselamat yang didahului Yoha-
nes Pembaptis. Setelah kedatangan 
Yesus Kristus, Sang Juruselamat yang 
dijanjikan, maka ibadah simbolistik 
ritualistik jasmaniah tidak diperlukan 
lagi, karena yang disimbolkan dalam 
upacara ritualistik jasmaniah telah tiba. 
 Selanjutnya penulis Perjanjian Ba-
ru mencatat semua peristiwa pengge-
napan simbol dan ritual dalam Yesus 
Kristus, bahkan menjelaskan makna 
dari seluruh ibadah simbolistik ritualis-
tik Perjanjian Lama ke dalam Yesus 
Kristus. Tanpa menghubungkan semua 

catatan tentang simbol dan upacara PL 
kepada diri Sang Juruselamat, tidak 
ada orang yang bisa memahami 
makna isi kitab Perjanjian Lama (II 
Kor.3:14).
 Akhirnya baik kitab Perjanjian 
Lama, maupun penggenapannya 
dalam catatan empat Injil, dan terlebih 
lagi instruksi tentang kehendak Allah di 
zaman ibadah hakekat dalam surat 
para Rasul yang keseluruhannya dise-
but kitab Perjanjian Baru, tersele-
saikan. Dengan demikian tersedia alat 
untuk beriman secara logika, yaitu 
firman tertulis yang terdiri dari kitab 
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
 Jadi, kitab Perjanjian Lama dan 
kitab Perjanjian Baru, adalah dasar 
iman kekristenan, yaitu iman yang 
memakai logika. Kitab Perjanjian Lama 
ditelusuri untuk memahami sejarah 
penciptaan alam semesta dan teruta-
ma tentang kejatuhan manusia ke 
dalam dosa, serta akibat dari kejatuh-
an. Dan kitab Perjanjian Baru berisikan 
penggenapan janji, dan pengajaran 
tentang sistem ibadah hakekat yang 
didasarkan pada firman tertulis dan 
diolah dengan logika.
 Setelah kitab Perjanjian Lama dan 
Perjanjian Baru selesai maka lengkap-
lah seluruh instruksi dari Allah kepada 
manusia. Alkitab yang keseluruhannya 
66 kitab adalah satu-satunya firman 
Allah. Setelah pewahyuan dan penu-
lisan kitab Wahyu selesai, maka Allah 
tidak menurunkan wahyu tambahan 
lagi. Oleh sebab itu selanjutnya siapa-
pun berkata bahwa ia mendapatkan 
wahyu, maka itu mutlak bukan berasal 
dari Allah yang mewahyukan dan 
mengilhamkan Alkitab. Dan orang yang 
akalnya pendek akan langsung berka-
ta, “jangan batasi Allah.” Tentu tidak 
ada satu orang pun sanggup memba-
tasi Allah. Sesungguhnya iman bahwa 
Alkitab adalah satu-satunya firman 
Allah bukan iman yang membatasi 
Allah, melainkan Allah yang membatasi 
kita, karena Allah mau kita terhindar 
dari usaha iblis yang akan menyuguh-
kan kepada kita berbagai informasi dan 
cara agar kita tidak hanya percaya 
kepada Alkitab saja. Sebab ketika 
seseorang mulai percaya adanya 
firman Allah di luar Alkitab, maka itu 
adalah peluang awal bagi iblis untuk 
menyesatkannya.

Iman Yang Berdasarkan Logika
 Sejak ibadah diubah oleh Yesus 



Kristus dari simbolistik ritualistik jas-
maniah menjadi hakekat rohaniah 
dalam kebenaran, maka iman kekris-
tenan bukan lagi seperti iman berbagai 
agama yang tidak menuntut umatnya 
berpikir melainkan hanya mengikuti 
aturan saja. Orang Kristen harus tahu 
bahwa ia tidak boleh beriman secara 
ikut-ikutan melainkan harus mengerti 
segala sesuatu yang diimaninya. Kare-
na tuntutan untuk mengerti maka orang 
Kristen harus memakai logika. Dasar 
logika iman kita telah dibahas di atas, 
yaitu Alkitab yang bersifat tertulis. 
 Orang Kristen harus berusaha 
keras untuk mengerti makna ibadah 
simbolistik ritualistik jasmaniah Perjan-
jian Lama, dan perubahannya ke da-
lam sistem ibadah hakekat rohaniah 
dalam kebenaran Perjanjian Baru. 
Itulah sebabnya di atas saya katakan 
bahwa kekristenan adalah satu-
satunya agama  yang pakai logika dan 
yang paling logis.
 Karena tuntutan untuk beriman 
dengan akal-budi, maka orang Kristen 
yang serius tidak mungkin beriman 
secara ikut-ikutan. Dan inilah yang 
menyebabkan orang Kristen tidak 
mungkin mengikuti orang yang dinilai 
secara logika bahwa pengajarannya 
salah. Karena dasar iman (fondasi) 
yaitu Alkitab ada di tangan masing-
masing jemaat, maka orang Kristen 
hanya bisa mengikuti pemimpin yang 
dinilai bahwa pengajarannya benar.
 Usaha untuk memaksakan ada 
satu gereja atau satu merek gereja 
hanya bisa dilakukan dengan keku-
asaan pemerintah atau pelarangan 
pembacaan Alkitab. Kedua hal itulah 
yang dilakukan oleh Gereja Roma 
Katolik sepanjang ribuan tahun. Peme-
rintah Roma dengan kekuasaannya 
melakukan penghukuman hingga pem-
bakaran hidup-hidup atas orang yang 
memiliki dan membaca Alkitab.
 
Lebih Baik Satu Gereja 
Atau Banyak Gereja?
 Jika pemerintah mengontrol aga-
ma/gereja dengan kekuasaan, dan 
melarang orang awam membaca 
Alkitab, maka pasti akan hanya ada 
satu denominasi gereja. Jika hanya 
ada satu denominasi gereja, seperti di 
zaman Katolik jaya, maka orang 
Kristen akan menjadi orang beriman 
yang tidak memakai logika, sebab 
orang Kristen awam tidak boleh baca 
Alkitab dan tidak perlu berpikir. Pada 
zaman itu segalanya sudah dipikirkan 
oleh pemimpin dan tinggal disuguhkan 
untuk ditelan saja, nasib pergi ke Sorga 
atau Neraka diserahkan kepada peme-
rintah.
 Tetapi jika orang Kristen beriman 
dengan logika, dan setiap orang bebas 
membaca Alkitab serta memahaminya 

bahkan mengajarkannya, maka PASTI 
muncul berbagai denominasi gereja. 
Karena pemerintah duniawi tidak boleh 
mengurus masalah rohani, maka ter-
cipta kondisi kebebasan beriman. 
Dalam kondisi kebebasan beriman, 
dan Alkitab ada di tangan setiap orang, 
lagi pula kepintaran satu orang dengan 
yang lain berbeda, maka pasti ada 
orang yang bisa memahami Alkitab 
sangat baik dan ada yang sulit untuk 
memahaminya. Karena ada perbe-
daan pemahaman maka sudah pasti 
ada perbedaan pengajaran antara satu 
orang dengan yang lain. Dan perbe-
daan-perbedaan inilah yang memun-
culkan berbagai denominasi gereja.
 Di dalam kekristenan, tidak hanya 
pemimpin saja yang boleh berpikir, 
melainkan setiap orang harus berpikir, 
supaya tidak ada satu orang pun yang 
masuk Neraka karena dia menyerah-
kan nasibnya kepada orang lain. 
Karena kebebasan berpikir dan Alkitab 
ada di tangan masing-masing maka 
terjadilah pengelompokan hasil kesim-
pulan. Nah, hasil kesimpulan kelom-
pok-kelompok itulah yang menye-
babkan terbentuknya denominasi-
denominasi gereja.
 Selanjutnya setiap orang yang 
mau beriman dipersilakan menilai 
kesimpulan-kesimpulan yang sudah 
ada, yaitu denominasi-denominasi 
berbagai gereja yang sudah eksis. 
Gereja Presbyterian dan Reformed 
mengikuti kesimpulan yang dibuat oleh 
John Calvin, sedangkan Gereja Pen-
takosta, Bethel, Sidang Jemaat Allah 
dan teman-temannya, mengikuti ke-
simpulan yang dibuat oleh Charles 
Parham dan William Seymour. Gereja-
gereja Baptis menarik garis leluhur 
rohani mereka dari kaum Anna-Baptis. 
Bisa saja ada yang menyimpulkan se-
suatu yang baru dan kemudian banyak 
orang berhasil diyakinkan sehingga 
terbentuklah sebuah denominasi baru.
 Jadi, lebih baik satu denominasi 
gereja dengan tanpa kebebasan ber-
pikir atau lebih baik adanya kebebasan 
berpikir yang berujung pada muncul-
nya berbagai denominasi gereja? Bagi 
orang yang malas berpikir, mungkin 
memilih lebih baik satu saja sekalipun 
salah dan menuntunnya ke Neraka. 
Tetapi bagi saya, harga kebebasan itu 
bahkan lebih mahal dari kepala saya. 
Saya tidak mau masuk ke Neraka 
karena mempercayai kesimpulan 
orang lain secara membabi-buta.

Satu Gereja Untuk 
Orang Kristen Satu Kota
 Umat agama lain yang tidak 
mengerti tentang kekristenan, dan 
tidak mengerti tentang makna kebe-
basan berpikir, mengusulkan supaya di 
Aceh Singkil berdiri satu gedung gereja 

saja dan semua orang Kristen di kota 
itu cukup bergereja bersama-sama. Me-
reka tidak mengerti tentang kekris-
tenan sama sekali. Dan celaka sekali 
kalau tidak ada pemimpin Kristen yang 
sanggup menjelaskan kepada mereka 
alasan berdirinya berbagai denominasi 
gereja.
 Orang Kristen dari denominasi 
Baptis tidak mungkin kebaktian 
bersama-sama dengan orang Kristen 
Presbyterian karena yang satunya mau 
membaptis bayi dan yang satunya 
berkata bahwa itu sesat. Orang Kristen 
gereja Baptis tidak mungkin juga 
berjemaat bersama-sama dengan 
orang Kristen Pentakosta, karena yang 
satunya mau berbahasa lidah yang 
satunya berkata bahwa itu mantra. 
Orang Kristen gereja Injili tidak bisa 
berjemaat bersama-sama dengan 
orang Kristen Katolik, karena orang 
Katolik mau pasang patung Maria di 
gereja sementara orang gereja Injili 
berkata bahwa Maria tidak boleh 
disembah.
 Kondisi yang sangat menyedihkan 
ialah bahwa semakin hari semakin 
banyak orang Kristen yang tidak 
berpikir. Pergerakan orang Kristen dari 
gereja yang salah pindah ke gereja 
yang benar berkurang bahkan hampir 
stagnan adalah bukti orang Kristen 
tidak mengejar kebenaran. Kondisi ini 
membuktikan orang Kristen di akhir 
zaman tidak berpikir keras ketika 
menghadapi kenyataan munculnya 
berbagai denominasi. Perdebatan 
antar denominasi untuk mencari yang 
paling benar juga sangat menurun.
 Pembaca yang berhikmat, saya 
berharap Anda menjadi orang Kristen 
yang berpikir. Kebebasan berpikir dan 
Alkitab di tangan adalah penyebab 
berdirinya banyak denominasi. Kalau 
otak kita bekerja maka kita tahu bahwa 
lebih baik ada banyak denominasi 
daripada hanya ada satu denominasi 
yang sesat. Dengan adanya lebih dari 
satu denominasi maka tersedia pilihan 
bagi pencari kebenaran. Di antara de-
nominasi-denominasi yang begitu 
banyak pasti ada yang mendekati 
kondisi sempurna, lebih benar, dan 
sedikit benar.  Dan juga pasti ada 
denominasi yang sedikit salah, banyak 
salah, bahkan yang sesat. Jangan 
lupa, bahwa selain ada kebebasan 
berpikir dan Alkitab di tangan, juga ada 
iblis yang bekerja tanpa lelah untuk 
menyesatkan. Tetapi Tuhan mau kita 
memakai otak yang telah diberikanNya 
kepada kita untuk mencari kebenaran. 
Jika Anda mau berpikir, di website kami 
ada banyak bacaan, silakan berkun-
jung. Semboyan kami: Jika kami salah 
tolong beritahukan kami, dan jika kami 
benar tolong beritahukan orang lain.***  

<www.graphe-ministry.org>

http://www.graphe-ministry.org


Seminar Doktrinal 
oleh Dr. Liauw 

di tiga kota 
selama 

bulan Desember

Seminar di Bandung yang dihadiri oleh + 50 orang 
walau hujan lebat pada saat seminar akan berlangsung 

Foto bersama dengan tunas jemaat di Teluk Dalam Peserta seminar di Teluk Dalam + 50 orang

Perjalanan dari Gunung Sitoli menuju kota Teluk Dalam, jalanan rusak parah 

Seminar di Gunung Sitoli yang dihadiri + 80 orang, memakai tempat terbuka di salah satu tempat wisata

Kebaktian Penutupan di RITSKebaktian Penutupan di GITS, kesaksian dari perwakilan mahasiswa

Kebaktian Penutupan Semester Ganjil 2015-2016 di GITS & RITS



KALENDER  PROGRAM   TAHUN 2016  GBIA GRAPHE
Jl. Danau Agung 2, No. 5-7, Sunter, Jakarta Utara 14350 

 Tgl. |     Hari |     Bulan | Acara 
              
1  Jumat   Januari  - Kebaktian, Kesaksian & Perjamuan Kasih.
3  Minggu   Januari  - Perjamuan Tuhan (hanya untuk anggota GBIA GRAPHE)        
16  Sabtu   Januari  - Kebaktian Pembukaan Semester Genap GITS,   kelas dimulai Senin 

tanggal 18 Januari 2016. mahasiswa baru semester genap harus sudah 
tiba 9 Januari 2016  

23  Sabtu   Januari  - Seminar di Papua   

7  Minggu   Februari  - Acara Pembaptisan        
14  Minggu   Februari  - Acara HUT Panti Asuhan Karena Kasih ke-23     
15  Senin   Februari  - HUT ke-5  RBC (Panti Asuhan Ci Xin, GBIA Remnant)    

6  Minggu   Maret  - Perjamuan Tuhan (hanya untuk anggota GBIA GRAPHE)        
9   Rabu   Maret  - Seminar Doktrin Keselamatan  oleh Dr. Suhento Liauw    
14-18  Senin-Jumat   Maret  - Midterm Test GITS & Block Class di RITS       
23  Rabu   Maret  - Peringatan Penyaliban Yesus (Kristus disalib hari Rabu bukan Jumat)
25  Jumat   Maret  - Seminar tentang Keluarga (Cara mendidik Anak) Dr. Liauw   
26  Sabtu   Maret  - Seminar Doktrin  Alkitab oleh Dr. Suhento Liauw    
27   Minggu   Maret   - Kebaktian Peringatan Kebangkitan Kristus     

3   Minggu    April  - Acara Pembaptisan
9  Sabtu    April  - Seminar di Taiphe - Taiwan      
16  Sabtu   April  - Seminar di Los Angeles - USA   
    
1  Minggu   Mei  - Perjamuan Tuhan (hanya untuk anggota GBIA GRAPHE) 
5  Kamis   Mei  - Kebaktian Kenaikan Yesus Kristus
6  Jumat   Mei  - Seminar tentang Tri-Tunggal &  Nama Pencipta
7, 14  Sabtu   Mei  - Kontes Khotbah        
8  Minggu   Mei  - Minggu peringatan hari Ibu
16-20  Senin-Jumat   Mei  - Final Test GITS dan Block Class di RITS
21  Sabtu   Mei  - Kebaktian Tutup Tahun Ajaran GITS     
23-dst  Senin-Sabtu   Mei  -Block Class di GITS   

5  Minggu    Juni  - Acara Pembaptisan 
19  Minggu   Juni  - Minggu peringatan hari Ayah
26  Minggu   Juni  - HUT GBIA GRAPHE XXI  Sekaligus Peringatan Natal Kristus   

3  Minggu    Juli   - Perjamuan Tuhan (hanya untuk anggota GBIA GRAPHE) 
7-9  Kamis-Sabtu   Juli  - Acara SRC (Spiritual Refreshing Camp)
30  Sabtu   Juli  - Mahasiswa Harus Sudah Tiba di Kampus

1 - 6  Senin-Sabtu   Agustus  - MABIM utk Mhsw Baru       
6  Sabtu   Agustus  - Kebaktian Pembukaan Tahun Ajaran Baru RITS      & GITS.           Kelas dimulai 

Senin tgl. 8 Agustus 2016    
6  Sabtu   Agustus  - Wisuda GITS  ke-19  &  Pengutusan 
7  Minggu   Agustus  - Acara Pembaptisan   
8-13  Senin- Sabtu   Agustus         - Block Class Tiga Doktrin di GITS oleh Dr. Suhento Liauw    
17  Rabu   Agustus  - Seminar Tentang Calvinisme     

4  Minggu   September - Perjamuan Tuhan (hanya untuk anggota GBIA GRAPHE)
5-10  Senin-Sabtu    September - Block Class Tiga Doktrin di RITS oleh Dr. Suhento Liauw     
12  Senin   Septerber -Seminar Doktrin Gereja 

2  Minggu    Oktober  - Acara Pembaptisan        
10-15  Senin-Jumat   Oktober  - Midterm Test GITS  & Block Class di RITS
  
6  Minggu   November - Perjamuan Tuhan (hanya untuk anggota GBIA GRAPHE)   

4  Minggu   Desember  - Acara Pembaptisan 
5-9  Senin-Jumat   Desember - Final Test GITS         
10  Sabtu   Desember - Kebaktian Tutup Semester  GITS      
12  Senin   Desember - Seminar ttg Akhir Zaman 

Pembaca dan simpatisan GBIA di seluruh Indonesia, daftar di atas adalah jadwal kegiatan GBIA GRAPHE untuk tahun
2016. Tentu masih ada banyak acara lain yang bersifat internal, atau yang akan masuk dalam daftar pada saat waktu berjalan.
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Pembusukan dari dalam
 Kita tahu bahwa kekristen lahir di 
tengah-tengah penganiayaan. Yesus 
Kristus, Sang Juruselamat, disalibkan, 
dan Rasul-rasul ditangkap, bahkan 
Yakobus dipenggal kepalanya. Kaisar 
demi kaisar kemudian menganiaya 
orang Kristen. Nero bahkan menjadi-
kan orang Kristen obor penerang jalan 
dengan mengikat mereka ke tiang, 
menyirami mereka dengan aspal, dan 
membakar mereka. 
 Namun kita tahu bahwa orang 
Kristen tidak bisa dihancurkan dengan 
penganiayaan. Orang-orang Kristen 
sejati semakin dianiaya akan semakin 
setia, semakin teguh, serta semakin 
murni imannya. Orang Kristen sejati 
semakin dibabat akan semakin me-
rambat. Tidak ada penganiayaan yang 
dapat menghancurkan orang Kristen. 
Sebaliknya iman orang Kristen akan 
semakin murni melalui penganiayaan. 
Ketika orang Kristen dianiaya, akan 
menyebabkan mereka berpikir keras, 
sesungguhnya iman yang sedang 
ditekuninya, apakah benar, kalau salah 
maka pengorbanannya akan sia-sia. 
Hal inilah yang menyebabkan efek 
positif dari penganiayaan.

Iblis Ganti Strategi
 Akhirnya iblis menyadari bahwa 
orang Kristen justru semakin setia, 
semakin murni melalui penganiayaan. 
Kemudian iblis mengganti strateginya. 
Ia memakai Konstantin yang jadi kaisar 
dan yang sama sekali tidak mengerti 
kebenaran untuk membusukkan ke-
kristenan dari dalam. Konstantin tidak 
lahir baru, pada saat menjelang kema-
tiannya ia ketakutan dan minta dibap-
tiskan. Tetapi pada tahun 313 AD 
Konstantin mengeluarkan Edict of 
Milan di kota Milan, bahwa siapapun 
yang telah merampas barang milik 
orang Kristen, harus dikembalikan. 
Dan Konstantin menyatakan keingin-
annya untuk menjadi orang Kristen.
 Mulai saat Konstantin mengumum-
kan Edict of Milan, kekristenan diakui, 
bahkan Gereja Katolik menambahi 
bahwa Konstantin menyerahkan mah-
kotanya kepada Sylverter, Gembala 
Jemaat di kota Roma. Sylverter ini 
sebenarnya adalah paus pertama 
Gereja Roma Katolik. Tetapi Katolik 
selalu menarik estafet kepausan 
sampai ke Petrus dan berkata bahwa 
Petrus tidak beristri. Tentu sesuatu 
yang sangat ajaib kalau seseorang 
tidak punya istri bisa punya ibu mertua 
(Mat.8:1). 
 Melalui Gereja Roma Katolik iblis 
membusukkan kekristenan dari dalam. 
Pengajarannya diselewengkan deng-
an mengajarkan keillahian Maria, 

pembaptisan bayi yang belum bisa 
beriman. Katolik mengganti hari raya 
penyembahan berhala menjadi hari 
raya kekristenan (Natal). Mereka 
memenuhi gereja dengan berbagai 
patung, bahkan menambahkan berba-
gai pengajaran yang aneh-aneh. 
Semua itu bisa berjalan dengan mulus 
tentu dengan syarat bahwa orang 
awam tidak boleh membaca Alkitab.
 
Iblis Ganti Strategi Lagi
 Dari zaman ke zaman iblis sering 
mengganti strateginya. Ketika sebuah 
strategi sudah kurang efektif, iblis 
menggantinya dengan strategi baru. 
Atau ketika iblis ingin menjangkau 
komunitas tertentu ia menciptakan 
strategi baru yang cocok untuk menye-
satkan komunitas tersebut.
 Pada akhir zaman ini terlihat jelas 
bahwa iblis memakai gerakan kharis-
matik untuk merusak kekristenan dari 
dalam. Strategi lama dalam Katolik 
tentu tetap jalan, sambil ia memuncul-
kan gerakan Kharismatik untuk meru-
sak dari sisi lain. Mungkin ada yang 
langsung menyela, “jangan semba-
rangan omong!”
 Gerakan Kharismatik adalah gera-
kan yang menekankan kharisma sang 
pemimpin, bukan pendidikannya. Ka-
rena yang dipentingkan adalah kharis-
ma sang pemimpin bukan pendidikan-
nya, maka menyebabkan sangat 
banyak tokoh agama lain yang menjadi 
Kristen, tanpa perlu belajar atau diuji 
melalui waktu, langsung diikutkan ke 
dalam pelayanan. Tokoh yang berpin-
dah menjadi Kristen itu tentu sebelum-
nya adalah orang yang sudah biasa 
mengajar, sudah pintar berbicara di 
depan publik. Dengan kata lain bahwa 
tokoh agama lain tersebut memang 
telah memiliki kharisma.
 Namun tentu tokoh agama lain 
tidak memiliki pengetahuan tentang 
kekristenan. Pengetahun yang dimiliki-
nya ialah pengetahuan tentang kekris-
tenan yang salah. Tetapi karena ia telah 
memiliki kharisma, dan sangat memu-
kau, maka ia menjadi daya tarik keha-
diran dalam acara.

Konsep Agama Lain Masuk 
 Iblis melalui tokoh umat agama lain 
yang menjadi Kristen untuk mengacau-
kan dari dalam. Karena kekristenan 
tidak bisa dihancurkan dari luar, iblis 
tahu bahwa ia harus membusukkannya 
dari dalam.
 Kata ‘ibadah’ yang sudah dibahas 
di artikel yang lain adalah contoh 
pengaruh konsep Islam ke dalam 
kekristenen. Dan banyak orang 
mengira pemakaian kata ‘shalom’ yang 

marak adalah masuknya konsep Yuda-
isme, tetapi sebenarnya bukan. 
 Sekalipun kata shalom itu bahasa 
Ibrani, tetapi sebenarnya konsep Islam 
yang memasukkannya ke dalam 
kekristenan. Konsep Islam adalah 
bahwa semakin Arab itu semakin Islam 
atau semakin rohani. Itulah sebabnya 
orang Muslim berusaha meniru segala 
yang berbau Arab. Ketika konsep Islam 
ini dibawa masuk ke dalam kekris-
tenan, maka menyebabkan pemikiran 
semakin Yahudi adalah semakin 
rohani. Para mantan Muslim yang 
sudah terbiasa dengan sapa-menyapa 
bahasa Arab, ketika menjadi Kristen 
merasa risih untuk tetap memakainya. 
Mereka berusaha mencari pengganti 
sapaan bahasa Arab, sambil memakai 
konsep Islam bahwa semakin Arab itu 
semakin Islam, dan  mereka dapatkan 
pengganti yaitu shalom dengan konsep 
semakin Yahudi akan semakin rohani. 
 Pemakaian shalom itu ditambah 
energi oleh para pengusaha Tour and 
Travel, sehingga semakin marak 
pemakaiannya di kalangan orang 
Kristen. Tentu hal ini bisa bertumbuh 
subur di kalangan kharismatik yang 
pemimpinnya hanya berkharisma 
bukan berpengetahuan. 
 Iblis juga berusaha memasukkan 
konsep Budhisme dan Taoisme ke 
dalam kekristenan melalui pengajar-
pengajar Korea. Terlebih lagi kini 
berkembang berbagai kegiatan olah 
raga. Orang Kristen bersikap lugu me-
ngikuti senam Tai Chi tanpa mengeta-
hui bahwa itu adalah gerakan penyem-
bahan dalam Budhisme yang dikem-
bangkan oleh Tio Sam Hong dari kuil 
Bu Thong.
 Selain Tai Chi kini marak berkem-
bang senam Yoga di Asia bahkan 
sampai ke Eropa dan Amerika, yang 
didasarkan pada filosofi Hinduisme. 
Kremasi jenazah sesungguhnya ada-
lah filosofi Hinduisme yang percaya 
bahwa melalui pembakaran maka roh 
jenazah akan naik menuju Nirwana. 
 Tuhan sendiri sudah melihat bah-
wa manusia lebih senang mengikuti 
iblis. Dan iblis berkata seperti dalam 
kasus Ayub tentang manusia,  “ia pasti 
mengutuki Engkau di hadapan-Mu” 
(Ayub 1:11 ITB). Iblis berkata kepada 
Tuhan, jika Tuhan mengijinkan ia 
berbuat sesuatu terhadap Ayub maka 
Ayub akan ikut dia untuk menentang 
Tuhan. Sejak pertama kali iblis menen-
tang Tuhan, ia tak pernah berhenti men-
cari cara agar manusia yang berakal 
budi juga bergabung dengannya 
menentang Tuhan. Jika tidak berhasil 
dengan penganiayaan, dia memakai 
cara pembusukan dari dalam.***



Kirimkan jawaban anda dengan kartu 
pos paling lambat 20 Maret 2016. 
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 85
1. Sebutkan tema Kongres Fundamentalis tahun ini! Fundamentalis: 

Pahlawan yang Siap Mati
2. Apa nama sebutan untuk masa kesusahan yang akan dialami oleh 

orang Israel selama tujuh tahun? Masa Tribulation
3. Sebutkan nama Yesus dalam bahasa Ibrani dan artinya! Jehoshua, 

artinya Jehovah Penyelamat 
4. Sebutkan dua alat utama Tuhan untuk masa sekarang ini dalam 

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

Textus Receptus dan Critical Text

Pemenang Kuis Pedang Roh Edisi 85
1. Gamaliel Eddy Kuncoro; Podemulyo 14 Rt 02/ Rw 08 

Munjilan - Magelang
2. Bernard Djoko Susanto; d.a. Toko Pojok
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 117, Tegal - Jateng 
3. Yudit Tri Utami Dewi; d.a. Toko Citra Sari Plastik
 Perumahan Permata Abadi Slawi, Jl. Sutamerta 3 Blok 

3B no. 7, Tegal Slawi Jateng 

Pertanyaan Kuis Pedang Roh Edisi 86
1. Sebutkan nama cucu Ham yang pertama kali memerintah di 

bumi atau membangun Menara Babel!
2. Apa arti sebenarnya dari kata ‘eusebeia’ yang salah diterjemah-

kan oleh LAI sebagai kata ‘ibadah’?
3. Sebutkan pada tahun keberapa Konstantin menghancurkan 

Edict of Milan!
4. Siapa nama paus pertama yang sebenarnya di kota Roma?
5. Sebutkan nama salah satu hakim yang bertangan kidal!
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