
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� Tuhan.
Kita bersyukur sebab Tuhan terus meneguhkan kita akan 

rhema dari Yesaya 60:1-7 yang Tuhan berikan kepada kita. Di 
ayat-ayat firman Tuhan tersebut dikatakan supaya kita bangkit 
dan menjadi terang. Seper� yang kita tahu bahwa dunia 
sedang dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman 
tetapi terang Tuhan terbit atas kita, dan kemuliaan Tuhan 
nyata atas kita. Terang Tuhan itu bahkan membuat 
bangsa-bangsa dan raja-raja datang kepada kita. Tuhan akan 
berka� luar biasa anak-anak Tuhan yang mau bangkit jadi 
terang. Dari Midian, Efa, Syeba akan datang dan bersaksi 
betapa baiknya Tuhan. Juga Kedar dan Nebayot, keturunan 
Ismael. Mereka akan membawa korban ke Rumah Tuhan, dan 
Tuhan akan menyemarakkan rumah keagungan Tuhan.

Ayat-ayat ini semakin hari semakin diteguhkan dan 
digenapi luar biasa. Hari-hari ini banyak sekali berita-berita 
yang mengejutkan, khususnya terkait dengan wabah virus 
Covid-19 yang menyebar ke banyak negara, bahkan akhirnya 
sampai ke Indonesia. Ini semakin meneguhkan bahwa dunia 
sedang dalam kegelapan dan bangsa-bangsa dalam 
kekelaman. Tetapi sebaliknya, kita juga diteguhkan melalui 
perjalanan di Holyland beberapa waktu yang lalu saat 
mengunjungi Qumran. Di Qumran, satu-satunya kitab yang 
masih utuh adalah Kitab Yesaya, sebab Yesaya lah kitab yang 
sangat pen�ng yang akan dipakai Tuhan di akhir jaman ini.  
Bahkan Firman Tuhan minggu lalu juga semakin meneguhkan 
bahwa kita diberi mandat untuk membebaskan bangsa kita. 
Kita diberi panggilan untuk menyelamatkan bangsa kita dan 
bangsa-bangsa dari kegelapan dan kekelaman. 

Terkait dengan masuknya virus Covd-19 ke Indonesia, kita 
perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama, bangkit 
dalam rohani kita. Kita harus bangkit dalam iman sehingga 
kita �dak dicekam ketakutan karena mendengar banyak 
berita dari sana-sini. Perbanyak mendengar firman, 
merenungkan dan melakukan firman supaya iman kita 
semakin diperkuat se�ap hari. Bangkit dalam doa syafaat. 
Doakan bangsa kita, bangsa-bangsa, gereja kita, jemaat, 
lingkungan sekitar kita. Doakan untuk perlindungan Tuhan. 
Doakan supaya wabah ini bisa segera selesai dan diatasi 
dengan baik. Doa peperangan sebab iblis bisa memboncengi 
peris�wa ini untuk menghancurkan banyak orang. Maka kita 
harus doa peperangan dan doa puasa. Bangkit dalam 
memberitakan Injil dan selamatkan jiwa sehingga banyak 
orang mendapat keselamatan. Yang kedua, jaga kesehatan. 
Makanlah makanan yang sehat, jaga pola hidup sehat, jaga 
pola ha� yang sehat. Semua gereja lokal sudah saya himbau 
sejak beberapa minggu ini supaya menyediakan hand 
sanitizer untuk jemaat dan pelayan Tuhan. Yang ke�ga, 
lakukan an�sipasi. Hindari sedapat mungkin kontak fisik 
dengan banyak orang sehingga kita bisa mencegah semakin 
meluasnya penularan penyakit. Diatas semuanya itu, kita 
percaya akan perlindungan Tuhan yang sempurna atas kita. 
Jangan takut, teguhkan iman Saudara, dan percayalah bahwa 
ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk 
bangkit dan menjadi terang!

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan 



Shalom saudara semuanya, puji nama Tuhan 
sungguh saya bersyukur akan perkenanan Tuhan 
atas hal sederhana yang saya lakukan.

Berawal dari bulan September tahun 2019 lalu 
saya mendapaat berkat nasi box setelah tugas UC. 
Saat itu saya merasa sudah kenyang dan akhirnya 
nasi itu saya bawa pulang untuk saya berikan ke 
orang yang kiranya membutuhkan. Saya berdoa 
agar Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. 
Salah satu orang yang saya berikan berkat tersebut 
adalah seorang Bapak pengumpul barang bekas. 
Saya membiasakan diri setiap kali memberi selalu 
saya ajak ngobrol dan saya ajak berdoa bersama. 
Bapak yang saya temui ini ternyata memiliki 
benjolan di bagian kepala belakangnya, menurut 
cerita bapak tersebut, beliau menderita tumor dan 
sudah beberapa kali berobat ke dokter.

Malam itu saya berdoa tumpang tangan 
dengan penuh iman untuk bapak tersebut. Saya 
percaya hadirat Tuhan tidak akan pernah mening-
galkan orang dalam kondisi yang sama.

Waktu terus berlalu sampai tadi malam setelah 
saya tugas di ibadah Natal Kaum Wanita, saya 
kembali mendapat berkat nasi box. Kebetulan saya 
sudah makan dan saya tergerak untuk bagikan nasi 
box itu ke orang dijalan.

Sampai akhirnya Tuhan mempertemukan saya 
dengan seorang bapak yang sedang mendorong 
sepeda dengan barang bekas disepedanya. Saya 
berikan nasi itu dan bapak kitu berkata, “Adek inget 
saya? dulu adek pernah beri saya nasi box dan 
mendoakan saya. Saya yang punya tumor di bagian 
belakang kepala saya. Adek yang orang nasrani itu 
kan?"

Saya baru ingat dengan bapak ini ketika beliau 
bilang tumor di kepala. Lalu saya ajak ngobrol 
bapak tersebut dan bapak tersebut berkata sudah 
beberapa bulan mencari saya untuk berterimakasih 

atas doanya karena saat ini benjolan dikepalanya 
sudah kempes. Bapak itu bilang kalo "doanya 
manjur", saya jelaskan kalo bukan doa saya yang 
menyembuhkan Bapak, tapi Tuhan Yesus lah yang 
menyembuhkan.

Singkat kata, saya perkenalkan bapak ini 
dengan pribadi Yesus. Saya sempat terkejut ketika 
bapak tersebut berkata "Saya sebenarnya ada 
keinginan untuk menjadi nasrani seperti adek". Hati 
saya sungguh sangat sukacita mendengar 
perkataan tersebut. Kembali saya tanya niat bapak 
tersebut dan benar bapak tersebut mau terima 
Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamatnya.

Saya bimbing doa bapak tersebut untuk 
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru 
Selamatnya. Bukan hanya itu, bapak tersebut 
bilang kalau besok Sabtu dia akan datang untuk 
beribadah bersama di gereja. Terimakasih Tuhan 
Yesus, 1 orang di selamatkan, surga bersorak-sorai. 
Saya sungguh bersyukur bisa jadi alatNya Tuhan 
untuk menjakau jiwa-jiwa. Tuhan memberkati.

TUHAN BISA PAKAI CARA SEDERHANA 
UNTUK SELAMATKAN JIWA







Mengembalikan Persepuluhan adalah salah satu bukti kasih dan 
ketaatan kita kepada Tuhan. Kasih dan ketaatan itulah yang 
mendatangkan anugerah dan berbagai mujizat besar dalam hidup 
kita.

Cara memberikan persepuluhan:
*   Melalui Amplop Persepuluhan
*   Persembahan Online: www.gbika.org/persembahan 
*   Transfer melalui ATM ke masing-masing rekening gereja local

Keluarga Allah Bandung: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-031-3000

Keluarga Allah Baturetno: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-033-0001

Keluarga Allah Boyolali: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-033-3337

Keluarga Allah Giribelah: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-032-6900

Keluarga Allah Jakarta 
(Soho Capital): 
BCA KCP Purwosari a/c 078-019-8800

Keluarga Allah Jakarta 
(St. Moritz): 
BCA KCP Purwosari a/c 392-049-8000

Keluarga Allah Jogja: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-033-9700

Keluarga Allah Klaten: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-031-6777

Keluarga Allah Madiun: 
GIRO BCA KCP Pasar Klewer 
a/c 078-015-7500

Keluarga Allah Magelang: 
BCA a/c 392 - 064 - 3000
A/n GBI Keluarga Allah

Keluarga Allah Ngawi: 
BCA KCP Purwosaria/c 392-033-6999

Keluarga Allah Nias: 
Mandiri KCP Solo Slamet Riyadi 
a/c 138-00-8778777-1

Keluarga Allah Pekalongan: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-031-8877

Keluarga Allah Purwokerto: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-032-2777

Keluarga Allah Salatiga: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-035-1777

Keluarga Allah Samarinda: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-034-0007

Keluarga Allah Sangatta: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-032-4800

Keluarga Allah Semarang: 
GIRO BCA KCP Pasar Klewer 
a/c 078-019-9229

Keluarga Allah Solo Widuran: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-038-8000

Keluarga Allah Solo Paragon: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-037-0500

Keluarga Allah Surabaya: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-035-5888

Keluarga Allah Tangerang: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-035-6400

Keluarga Allah Wonogiri: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-033-9777

Keluarga Allah Wonosari: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-063-7000




