
Salam Keluarga Allah yang 
sangat diberka� Tuhan!

Kita memasuki minggu pertama 
bulan Juli dimana Tuhan memberikan 
kegerakan yang baru di gereja kita, yaitu 
di minggu ini sudah ada 16 gereja lokal 
Keluarga Allah yang membuka kembali 
ibadah offline! Puji Tuhan! Setelah 
beberapa waktu lamanya gereja kita 
hanya mengadakan ibadah secara 
online, maka mulai minggu ini beberapa 
gereja sudah mengadakan ibadah 
offline. Tentu saja semua disesuaikan 
dengan kondisi kotanya berada di zona 
apa, serta memperha�kan se�ap 
protokol kesehatan yang ditetapkan.  

Saat mempersiapkan keputusan 
ibadah offline ini, Tuhan mengingatkan 
kepada saya tentang beberapa hal 

yang bisa meneguhkan kita betapa 
pen�ngnya beribadah di rumah 
Tuhan/bait Allah/gedung gereja. 
Yang pertama, Tuhan mengingatkan 
saat bangsa Israel keluar dari Tanah 
Mesir, mereka dituntun oleh Tuhan 
sendiri melalui �ang awan dan �ang 
api. Tetapi saat itu Tuhan juga 
memberi perintah kepada Musa 
untuk mendirikan Kemah Suci supaya 

Tuhan bisa diam di tengah-tengah 
umat-Nya. Ini adalah sebuah peneguhan 
bahwa Tuhan menghendaki sebuah 
tempat ibadah dimana umat-Nya bisa 
datang beribadah kepada-Nya. 

Yang kedua, Raja Daud yang terkenal 
memiliki hubungan yang sangat in�m 
dengan Tuhan, menggerakkan rakyatnya 
untuk membangun Pondok Daud yaitu 
suatu tempat ibadah yang diperkenan 
Tuhan dimana disitu Tuhan menyatakan 
hadirat-Nya secara luar biasa. Bahkan 
Raja Daud juga menyatakan keinginannya 
untuk membangun Bait Allah yang luar 
biasa megahnya sampai ha� Tuhan 
tersentuh dan ia diberka� lebih luar biasa 
lagi. Yang ke�ga, Tuhan Yesus yang adalah 
teladan kita yang paling sempurna. Sejak 
kecil kesukaan Tuhan Yesus adalah pergi 
ke Bait Allah. Di dalam pelayanan-Nya 
pun Tuhan Yesus beribadah di Bait Allah 
dan melayani di rumah-rumah. Dari sini 
kita diteguhkan bahwa keduanya pen�ng. 

Gereja mula-mula bukan hanya 
beribadah di rumah saja, tetapi ibadah 
yang seimbang, yaitu di rumah-rumah 
dan di Bait Allah. Hanya saja ke�ka ada 
aniaya, maka terpaksa mereka hanya 
beribadah di rumah-rumah saja. 
Setelah itu dalam perkembangannya 
mulai dibangun gedung-gedung gereja 
yang besar sehingga akhirnya ibadah di 
rumah-rumah mulai di�nggalkan 
sehingga ibadah kembali �dak 
seimbang. Seper� sepasang kaki 
manusia, kalau berjalan dengan 1 kaki 
saja masih bisa tetapi akan pincang, 
namun kalau 2 kaki digunakan semua 
maka kita akan bisa berjalan dan 
berlari lebih cepat dan lebih kuat. Mari 
saudaraku, kita sambut pembukaan 
kembali ibadah offline di gedung 
gereja ini dengan penuh sukacita dan 
ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan 
memberka�!

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan
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Shalom, Perkenalkan nama saya Airen 
Tionardi, saya adalah jemaat GBI KA 
Yogyakarta. Saya ingin menyaksikan cinta 
kasih Tuhan dalam hidup saya.

Saya adalah mahasiswa baru angkatan 
tahun 2019 dan di Jogja saya berkuliah di 
Univ. Sanata Dharma. Sebelumnya saya 
berasal dari Pon�anak. Memang sejak SMA 
saya sudah punya online shop dan untuk 
skala online shop, ol shop saya sudah bisa 
dikatakan berjalan dan se�led. Sekitar tahun 
2018, saat puncak rame-ramenya ol shop 
saya, saya bisa menghasilkan omzet belasan 
juta dalam beberapa bulan. Untuk saya yang 
masih SMA saat itu, omzet dan keuntungan 
yang saya dapatkan bisa dikatakan tergolong 
besar. Tetapi hasil keuntungan ol shop saya itu 
bisa dikatakan habis begitu saja. Dari 
keuntungan yang mencapai belasan juta, 
dalam beberapa bulan bisa habis dan di 
tabungan saya hanya tersisa beberapa ratus 
perak saja. Memang saat itu saya belum 

melibatkan Tuhan dalam usaha saya. Saya 
sama sekali �dak bawa doa tentang usaha 
saya, saya �dak mengembalikan 
persepuluhan, dan saya �dak menabur 
apa-apa dari keuntungan yang saya 
dapatkan.

Pertengahan tahun 2019 saya pindah 
ke Jogja untuk masuk kuliah. Memang di 
usia saya, bisa dibilang masih terlalu dini 
untuk memulai sebuah usaha. Sekitar 
bulan November 2019 saya kembali 
memulai online shop saya. Ke�ka saya 
pindah ke Jogja, saya berjemaat di GBI KA. 
Dan disini saya banyak belajar, mulai dari 
doa, persepuluhan, menabur, taat baca 
Firman Tuhan, dan melibatkan Tuhan 
dalam se�ap perkara dalam hidup saya. 
Ya, saya mulai taat dengan segala sesuatu 
yang saya pelajari di gereja ini.

Online shop yang saya bangun kembali 
di bulan November 2019 ini saya 
benar-benar mulai dari 0 dan benar-benar 
tanpa modal. Pertama-tama saya belajar 
mencari rhema Tuhan tentang produk apa 
yang mau saya jual di ol shop saya yang baru 
ini. Dulu saya berjualan baju import Korea, 
dulu saya juga ada ol shop yang berjualan 
jam tangan, tetapi bisa dibilang saat ini 
susah untuk berjualan produk-produk itu 
lagi karena terlalu banyak saingan dan 
harganya pun semakin murah, jadi untung 
ngga akan seberapa. 

Suatu hari saya dapat inspirasi dari Tuhan 
untuk berjualan perhiasan non-emas seper� 
gelang, kalung, cincin, an�ng-an�ng. Saya mulai 
berjualan di sosmed bermodalkan foto katalog 
saja. Begitu saja Tuhan mendatangkan 
customer pertama dan dia membeli langsung 2 
produk dari saya. Saya senang luarbiasa, 
padahal ol shop saya itu sebelumnya bisa 
dibilang sudah ma�. Puji Tuhan ke�ka di Jogja ini 
juga saya dipertemukan Tuhan dengan seorang 
laki-laki yang menjadi pacar saya. Pacar saya 
secara usia memang jauh diatas saya dan dia 
yang banyak mengajar saya untuk melibatkan 
Tuhan, taat baca Firman, persepuluhan, dll. Pada 
penjualan pertama di ol shop yang saya bangun 
kembali ini, pacar saya langsung mengingatkan 
saya untuk langsung mengembalikan 
persepuluhan. 

Dimulai dari situ Tuhan datangkan 
customer-customer berikutnya. Karena saya 
belum mencatat penjualan dengan baik, 
maka se�ap ada produk yang laku, saya 
langsung mengembalikan persepuluhan 
karena saya �dak mau kelupaan dalam 
mengembalikan persepuluhan. Ketaatan 
saya dalam persepuluhan dan ke�ka saya 
melibatkan Tuhan dalam usaha saya ini 
membuahkan hasil yang luar biasa. Banyak 
sekali customer sampai ada beberapa 
selebgram dan desainer sepatu yang cukup 
terkenal beli produk yang saya jual. Saya 
senang sekali dan sangat bersyukur.

Karena penjualan semakin banyak, saya 
mulai memanage keuangan dan 
melakukan pembukuan untuk usaha saya 
ini mulai bulan Januari 2020. Dari 
pembukuan ini saya semakin kagum 
dengan apa yang Tuhan lakukan untuk 

usaha saya ini. Ke�ka saya tulis kesaksian 
saya ini, tanggal 20 Januari, dari 
pembukuan penjualan saya sudah 
mencapai omzet 35juta rupiah. Ini nilai 
omzet yang sangat besar bagi saya 
bahkan ini baru hari ke-20 di bulan ini.

Saya sadar semua ini hanya oleh karena 
pekerjaan Tuhan saja. Kekuatan dan 
kemampuan saya pribadi, �dak mungkin 
saya bisa mencapai semua ini. Apalagi 
semuanya ini saya kerjakan sendiri dan 
hanya sedikit dibantu pacar saya. Saya 
sangat bersyukur bisa bertumbuh di gereja 
GBI Keluarga Allah ini. Disini saya 
benar-benar diajar bagaimana melibatkan 
Tuhan, menangkap rhema Tuhan, berdoa 
dan ber�ndak secara profe�k, bagaimana 
menyembah yang benar, dan memahami 
kebenaran-kebenaran Firman Tuhan. Dan 
ke�ka saya melakukannya dengan taat, 
Tuhan sungguh bekerja, turun tangan 
memberka� saya.

Saya baru berumur 19 tahun tapi Tuhan 
sudah berka� secara luar biasa. Saya sungguh 
belajar bahwa persepuluhan itu pen�ng. 
Memang Tuhan �dak membutuhkan uang 
kita, tetapi persepuluhan adalah buk� kita 
mengakui bahwa hanya Tuhan lah sumber 
berkat dalam hidup kita. Dan melalui 
persepuluhan itu, yang dikelola oleh gereja 
akan memperluas Kerajaan Allah dan 
memberitakan keselamatan lebih luas lagi. 
Saya juga belajar ke�ka saya melibatkan 
Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Nya, 
Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang hebat 
dan luarbiasa dalam hidup saya.

Airen Tionardi
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Solo Widuran Dengan reservasi :  Sabtu, 4 Juli 2020 I pk. 18.00 wib
   Minggu, 5 Juli 2020 I pk. 06.00, 09.00, 16.00, 19.00 wib
Solo Widuran Tanpa reservasi   :  Minggu, 5 Juli 2020 I pk. 13.00 wib
Solo Paragon Dengan reservasi   : Minggu, 5 Juli 2020 I pk. 08.30, 11.00, 13.30, 16.00, 18.30 wib
Pekalongan Dengan reservasi   :  Minggu, 5 Juli 2020 I pk. 08.00, 17.00 wib
Ngawi Tanpa reservasi   : Minggu, 5 Juli 2020 I pk. 17.00 wib
Sragen Tanpa reservasi   : Minggu, 5 Juli 2020 I pk. 17.00 wib
Madiun Tanpa reservasi   : Minggu, 5 Juli 2020 I pk. 09.00, 17.30 wib
Nias Tanpa reservasi   : Minggu, 5 Juli 2020 I pk. 09.00 wib
Samarinda Tanpa reservasi   : Minggu, 5 Juli 2020 I pk. 09.00, 17.00 wib

IBADAH OFFLINE

IBADAH ONLINE DI WWW.GBIKA.ORG/LIVE 
Sabtu, 4 Juli 2020 I Pk. 18.00 wib (Solo – Jogjakarta – Jakarta – Semarang)
Minggu, 5 Juli 2020: 
Pk. 06.00 – 09.00 – 13.00 – 16.00 – 19.00 wib (Solo)
Pk. 06.30 – 09.00 – 11.30 – 14.00 – 16.30 - 19.00 wib (The Star Jogja)
Pk. 08.00 – 10.30 – 13.30 – 16.00 – 18.30 wib (Soho Jakarta)
Pk. 07.00 – 09.30 – 17.00 wib (Semarang)

(*) Radio El Shadday FM I  Minggu, 5 Juli 2020 I  pk. 16.00 wib
(*) TATV I  Minggu, 5 Juli 2020 I  pk. 16.00 wib

Diadakan PERJAMUAN KUDUS di semua ibadah 
baik offline maupun online dan PENYERAHAN ANAK di ibadah online

Penda�aran Penyerahan Anak: gbika.net/reservasi
Call Center +: 0899-789-5000

Miliki hidup yang luar biasa dengan membangun kehidupan roh yang berbobot!

SOLID SPIRITUAL LIFE #1
Spiritual Appe�te (Kelaparan Roh)





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: 
CIMB Niaga KCP Solo Slamet Riyadi 
a/c 2780-100-565-000

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 Cab.Slamet Riyadi (IDR)
015 670 0007 A/N GBI Keluarga Allah
OCBC NISP (Rekening Multicurrency)
120 8100 29799 A/N GBI Keluarga ALlah
Swift code : NISPIDJA

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



11 & 12 Juli 2020


