
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Puji Tuhan! Kita sudah masuk ke semester kedua 
dari tahun 2020 ini. Saudaraku, saya mengajak kita 
semua jangan melupakan janji Tuhan yang sudah 
diberikan kepada kita di awal tahun bahwa tahun 
2020 ini adalah “Tahun Kemuliaan Tuhan.” 
Meskipun di semester pertama tahun 2020 ini kita 
semua harus menghadapi kenyataan yang �dak 
mudah dengan terjadinya pandemi yang berdampak 
pada krisis ekonomi global, tetapi tetaplah pegang 
teguh janji Tuhan! Abraham ke�ka menerima janji 
Tuhan bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, 
sempat mengalami lemah iman ke�ka janji itu �dak 
juga menjadi kenyataan. Itu sebabnya Tuhan sampai 
mengulangi kembali janji-Nya kepada Abraham dan 
mengajaknya melihat bintang-bintang di langit, saat 
itulah Abraham kembali percaya pada janji Tuhan 
sehingga janji Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi 
dalam hidupnya. Maka hari ini saya mengajak se�ap 
Saudara, mari terus pegang janji Tuhan di dalam 
Yesaya 60 bahwa kemuliaan Tuhan sudah datang 
atas kita. Deklarasikan terang Tuhan atas hidup kita, 
ada perlindungan Tuhan yang ajaib atas hidup kita. 
Perkatakan terang Tuhan semakin nyata dan bersinar 
atas kita. 

Di sisi lain, ada juga sebagian Saudara yang 
mungkin sudah bisa beradaptasi dengan keadaan 
saat ini dan sudah merasa nyaman beribadah di 
rumah secara online. Saya ingin menyampaikan 
kepada Saudara bahwa janji Tuhan tentang tanah 
perjanjian masih berlaku bagi Saudara! Janji-Nya 
bukan hanya sampai Saudara keluar dari tanah Mesir 
atau diluputkan dari bahaya serta kesulitan akibat 
krisis ini, janji-Nya adalah Saudara masuk dan 
menduduki Tanah Perjanjian. Maka Saudara harus 
terus maju dan terus mengobarkan api Roh Kudus 

yang ada di dalam hidup Saudara sampai Saudara 
menyala-nyala dengan janji Tuhan. Kalau Saudara 
keadaannya memungkinkan untuk beribadah secara 
offline di gereja, segera ambil langkah untuk 
beribadah di gereja, sebab bagaimanapun suasana 
ibadah oflline akan lebih bisa mengobarkan kembali 
roh kita dan membangkitkan semangat kita untuk 
lebih menyala-nyala lagi di dalam Tuhan. 

Saat ini gereja kita akan menjalankan 
keseimbangan antara ibadah online dan offline, 
keduanya akan dibangun menjadi sebuah ibadah 
yang kuat, berkualitas dan bisa menjadi berkat bagi 
jiwa-jiwa. Bagi Saudara pelayan Tuhan yang sudah 
terlibat dalam pelayanan offline, jangan lepaskan 
pelayanan Saudara di ibadah online, tetap berjuang 
terus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan 
di pelayanan online, sehingga baik ibadah offline 
maupun online bisa memberka� serta menjamah 
banyak jiwa untuk menerima anugerah yang besar 
dari Tuhan. Amin. 

 
Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Syalom, Kami mau bersaksi tentang kebaikan 
Tuhan dalam keluarga kami. Tahun 2019 rhema 
gereja kita adalah tahun mujizat besar. Dan kami 
belajar untuk mengimani hal itu benar-benar terjadi 
di dalam keluarga kami. Salah satu hal yang kami 
doakan dan harapkan adalah kehadiran anak di 
tengah-tengah kami. 

Sebelum menikah kami sudah merencanakan 
untuk punya anak tanpa menunda. Namun untuk 
melihat hal itu terjadi kami mengalami proses dan 
penan�an karena beberapa bulan setelah kami 
menikah istri saya belum hamil juga, sehingga kami 
memutuskan untuk cek ke dokter kandungan dan hasil 
pemeriksaan dokter menyatakan istri saya sulit untuk 
hamil karena ada masalah sumbatan di tuba istri saya. 

Mendengar hal itu secara manusia ada rasa 
khawa�r , tapi kami belajar untuk tetap mengimani 
bahwa akan ada kesembuhan dan mujizat besar 
pas� terjadi. Proses pengobatan demi pengobatan 
pun istri saya jalani sesuai anjuran dokter, �dak 
mudah untuk istri saya karena efek dari pengobatan 
membuat kondisi tubuh istri saya menjadi lemas dan 
mual-mual. 

Dalam masa sulit seper� itu kami belajar untuk 
terus berdoa mengandalkan Tuhan dan 
berkomitmen untuk tetap semangat komsel dan 
pelayanan serta pondok daud. Sampai suatu ke�ka 
istri saya telat haid. Saat itu kami beriman istri saya 

pas� hamil, kemudian kami melangkah dengan 
iman membeli test pack, dan ternyata hasilnya 
posi�f. Padahal beberapa minggu sebelumnya 
waktu kami kontrol, dokter menyatakan masih 
belum bisa untuk terjadi kehamilan karena belum 
ada kesembuhan pada tuba istri saya dan masih 
bengkak. 

Kami segera ke dokter untuk memas�kan 
kembali , ternyata hasilnya benar bahwa istri saya 
hamil dan Tuba istri saya sudah sembuh dan puji 
Tuhan janinnya normal, ini benar-benar Mujizat 
yang luar biasa. Tuhan memberikan kesembuhan 
dan kehamilan sekaligus, sampai dokter pun 
bilang ini mujizat.

Singkat cerita bulan demi bulan kehamilan 
dijalani. Namun sampai pada bulan ke tujuh 
kehamilan saat kami kontrol kehamilan ke dokter , 
kami diberitahukan dokter ada masalah pada 
placenta bayi nya yaitu letak placentanya masih di 
bawah menutup jalan lahir ( placenta previa) dan 
ada kemungkinan bayi akan lahir prematur. 
Kekhawa�ran kami �mbul kembali, tapi kami 
tetap beriman bahwa kalo Tuhan buat mujizat itu 
�dak setengah-setengah, apa yang dikhawa�rkan 
�dak akan terjadi. 

Dan benar Tuhan menyertai kandungan istri 
saya tanpa ada kelahiran prematur, Dan singkat 
cerita anak kami dilahirkan, Puji Tuhan semua 
berjalan dengan lancar dan bayi kami sehat 
sempurna. Kami semakin bersyukur dan percaya 
bahwa mujizat Tuhan itu nyata dan indah pada 
waktunya dan ini membuat kami semakin yakin 
dan percaya bahwa di tahun 2020 adalah 
benar-benar tahun kemuliaan Tuhan di 
tengah-tengah kita, bagian kita adalah mengimani 
dan tangkap rhema nya dengan sungguh sungguh. 
Amin.

Hans- Nony

Sabtu, 11 Juli 2020 I Pk. 18.00 wib (Solo – Jogjakarta – Jakarta – Semarang)
Minggu, 12 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, 12 Juli 2020 I  pk. 16.00 wib
(*) TATV I  Minggu, 12 Juli 2020 I  pk. 16.00 wib

Diadakan PERJAMUAN KUDUS di Ibadah Online dan Offline pada semua jam Ibadah Raya Keluarga Allah 
Global dan PENYERAHAN ANAK di Ibadah Online. Pendaftaran Penyerahan Anak:gbika.net/registration.

Call Center +: 0899 789 5000



Solo Widuran (dengan reservasi) : Minggu, 12 Juli 2020 I pk. 09.00 – 16.00 wib
Solo Widuran (tanpa reservasi)  : Sabtu, 11 Juli 2020 I pk. 18.00 wib
    Minggu, 12 Juli 2020 I pk. 06.00 – 13.00 – 19.00 wib
Solo Paragon (tanpa reservasi)   : Minggu, 12 Juli 2020
    pk. 08.30 – 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 wib
Pekalongan (dengan reservasi)   :  Minggu, 12 Juli 2020 I pk. 08.00 – 17.00 wib
Ngawi (tanpa reservasi)   :  Minggu, 12 Juli 2020 I pk. 17.00 wib
Sragen (tanpa reservasi)   :  Minggu, 12 Juli 2020 I pk. 17.00 wib
Madiun (tanpa reservasi)   :  Minggu, 12 Juli 2020 I pk. 09.00 – 17.30 wib
Nias (tanpa reservasi)   :  Minggu, 12 Juli 2020 I pk. 09.00 wib
Samarinda (tanpa reservasi)   :  Minggu, 12 Juli 2020 I pk. 09.00 – 17.00 wib
Giribelah (tanpa reservasi)   : Minggu 12 Juli 2020 I pk. 13.00 wib
Magelang (tanpa reservasi)   : Minggu, 12 Juli 2020 I 08.00 – 17.00 wib
Baturetno (tanpa reservasi)   : Minggu, 12 Juli 2020 I pk. 09.00 wib (sebulan 1x)
Tangerang (tanpa reservasi)   : Minggu, 12 Juli 2020 I pk. 08.00 – 17.00 wib
Wonosari (tanpa reservasi)   : Minggu, 12 Juli 2020 I  pk. 09.00 wib

IBADAH OFFLINE

IBADAH ONLINE DI WWW.GBIKA.ORG/LIVE 
Sabtu, 11 Juli 2020 I Pk. 18.00 wib (Solo – Jogjakarta – Jakarta – Semarang)
Minggu, 12 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, 12 Juli 2020 I  pk. 16.00 wib
(*) TATV I  Minggu, 12 Juli 2020 I  pk. 16.00 wib

Diadakan PERJAMUAN KUDUS di Ibadah Online dan Offline pada semua jam Ibadah Raya Keluarga Allah 
Global dan PENYERAHAN ANAK di Ibadah Online. Pendaftaran Penyerahan Anak:gbika.net/registration.

Call Center +: 0899 789 5000

Mari belajar sehatkan seluruh hidup kita seutuhnya dengan makanan roh super!
SOLID SPIRITUAL LIFE #2

Available: Spiritual Super Food
(Tersedia: Menu Makanan Roh Super)










