
Salam Keluarga Allah yang sangat 
diberka� Tuhan!

Kita percaya bahwa apapun yang saat ini 
sedang terjadi di dunia ini, tetapi janji Tuhan 
yang sudah diberikan-Nya kepada kita yaitu 
“Tahun Kemuliaan Tuhan” pas� akan 
digenapi dalam hidup kita. Kita percaya Yesaya 
60 pas� terjadi! Justru di tengah-tengah 
kegelapan dunia, terang Tuhan terbit atas kita, 
bangsa-bangsa datang berduyun-duyun 
kepada terang Tuhan yang terbit atas kita, 
bahkan kekayaan bangsa-bangsa akan datang 
atas kita. 

Itu sebabnya kita harus mendoakan 
dengan sungguh-sungguh apa yang akan 
Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita ini. 
Sekalipun Tuhan sudah berjanji, tetapi kita 
tetap harus memperjuangkannya dalam doa 
yang konsisten, sungguh-sungguh, dan 
sampai meluap dari ha� kita. Setelah kita 
mendoakanya, kita harus menerima dengan 
iman bahwa kita sudah menerima terang 
Tuhan, baik untuk pribadi, keluarga, 
pekerjaan, pelayanan, gereja, kota, dan 
bangsa kita. Lalu kita pancarkan terang Tuhan 
yang kita terima itu kepada sekeliling kita 
sehingga kita bisa bangkit menjadi terang dan 
memancarkan kemuliaan Tuhan. 

Itulah mengapa gereja kita bangkit dalam 
pelayanan 100% online dan 100% offline. 
Ar�nya, semua pelayanan bisa dilakukan 
dengan online maupun offline. Baik itu 
ibadah, kelompok sel, perjamuan kudus, 
penyerahan anak, bap�san, SOM, Retreat 
Encounter, pemberkatan pernikahan, 
pelayanan kema�an, dll. Kita akan jadikan 
semua pelayanan kita menjadi 100% online 
dan 100% offline. Dengan 100% online dan 

100% offline ini maka kita akan menjangkau 
semakin banyak jiwa untuk diterangi oleh 
terang kemuliaan Tuhan. Sebab yang bisa 
menjadi jawaban untuk kegelapan dunia saat 
ini hanyalah terang Tuhan saja.

Yang berikutnya, mengenai Unlimited 
Conference dalam rangka HUT ke-31 gereja 
kita pada bulan September nan�, akan 
diadakan secara online. Semua acaranya akan 
berlangsung sama seper� Unlimited 
Conference kita di tahun-tahun yang lalu, 
tetapi perbedaannya adalah kali ini kita 
adakan secara online dan free atau �dak 
dipungut biaya alias gra�s. Tema yang Tuhan 
berikan untuk Unlimited Conference kali ini 
adalah “Revival di Tengah Krisis.” Semua 
jemaat dan pelayan Tuhan yang ingin 
mengiku�, harus menda�arkan diri, sebab 
hanya yang menda�ar sajalah yang akan 
menerima link untuk bisa mengakses 
Unlimited Conference kita tahun ini. Mari kita 
terus berjalan dalam rhema Tuhan, maka 
terobosan besar dan tahun kemuliaan Tuhan 
pas� akan digenapi Tuhan dalam hidup kita. 
Amin!

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom, perkenalkan nama saya  ibu 
Indah dan suami saya Bapak Jojok, kami dari 
GBI Keluarga Allah Semarang. 

Saya ingin bersaksi tentang tema khotbah 
Bangkit & Bekerja, saat Pak Obaja 
sampaikan lewat streaming. Rhema Tuhan 
"apapun yang di perbuatnya berhasil" kami 
tangkap. Dulu saya berdoa minta sama 
Tuhan, kalau Tuhan ijinkan saya untuk 
membantu masalah keuangan suamiku 
tolong Tuhan beri aku pekerjaan yang sesuai 
dengan kemampuan saya. 

Puji Tuhan, Tuhan langsung menjawab 
doa saya, �dak terduga �ba- �ba waktu saya 
berangkat komsel,  di jalan saya mendapat 
WA dari  pimpinan  saya yang dulu. Pimpinan  
saya menyuruh saya kerja lagi, tapi waktu itu 
saya belum berani memberikan kesaksian di 
komsel , karena saya belum dapat kepas�an 
kapan mulai kerjanya.

Kemudian setelah  pulang dari komsel , di 
jalan �ba-�ba saya mendapatkan WA lagi 
disuruh mulai kerja hari Senin tanggal 17 
februari 2020 dan �dak  disangkanya lagi 
pimpinan saya memberikan gaji lebih �nggi 
dari semula dan saya juga di beri libur pada 
hari Minggu, padahal dulu saya �dak  di 
bolehkan libur pada hari Minggu. 

Puj i Tuhan sekarang saya d i 
perbolehkan libur pada hari Minggu untuk 
bisa beribadah ke Gereja , Haleluya Tuhan 
Yesus  sungguh baik, saya percaya Mujizat 
Tuhan nyata, Tuhan memberikan jawaban 
tepat pada waktu Nya. Puji Tuhan, 
sekarang saya bisa membantu anak saya 
masuk kuliah.

Percayai dan Imani 7 Pilar Perjanjian 
Berkat Tuhan pas� terjadi dalam hidup 
kita. Saya harap kesaksian saya ini bisa 
memberka� kita semua. Tuhan Yesus 
memberka�.

Ibu Indah Kurniawa�



Solo Widuran (dengan reservasi)  : Minggu, 26 Juli 2020 I pk. 09.00 – 16.00 wib
Solo Widuran (tanpa reservasi)   : Sabtu, 25 Juli 2020 I pk. 18.00 wib
    Minggu, 26 Juli 2020 I pk. 06.00 – 13.00 – 18.30 wib
Solo Paragon (tanpa reservasi)   : Minggu, 26 Juli 2020 
    pk. 08.30 – 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 wib
Pekalongan (dengan reservasi)   :  Minggu, 26 Juli 2020 I pk. 08.00 – 17.00 wib
Semarang (dengan reservasi)   :  Minggu, 26 Juli 2020, Pk. 09.30 wib
Ngawi (tanpa reservasi)   :  Minggu, 26 Juli 2020 I pk. 17.00 wib
Sragen (tanpa reservasi)   :  Minggu, 26 Juli 2020 I pk. 17.00 wib
Madiun (tanpa reservasi)   :  Minggu, 26 Juli 2020 I pk. 09.00 – 17.30 wib
Nias (tanpa reservasi)   :  Minggu, 26 Juli 2020 I pk. 09.00 wib
Samarinda (tanpa reservasi)   :  Minggu, 26 Juli 2020 I pk. 09.00 – 17.00 wib
Giribelah (tanpa reservasi)   : Minggu, 26 Juli 2020 I pk. 13.00 wib
Magelang (tanpa reservasi)   : Minggu, 26 Juli 2020 I pk. 08.00 – 17.00 wib 
Tangerang (tanpa reservasi)   : Minggu, 26 Juli 2020 I pk. 10.00 wib  
Wonosari (tanpa reservasi)   : Minggu, 26 Juli 2020 I  pk. 09.00 wib
Jogjakarta The Star    : Sabtu, 25 Juli 2020 I pk. 18.00 wib
(tanpa reservasi)     Minggu, 26 Juli 2020 I pk. 09.00 – 11.30 – 14.00 – 16.30  – 19.00 wib
Jogjakarta Grand Pelita    : Minggu, 26 Juli 2020 I  pk. 07.00 – 09.30 – 12.00 – 
(tanpa reservasi)     16.00 – 18.30 wib

IBADAH OFFLINE

IBADAH ONLINE DI WWW.GBIKA.ORG/LIVE 
Sabtu, 25 Juli 2020 I Pk. 18.00 wib (Solo – Jogjakarta – Jakarta – Semarang)
Minggu, 26 Juli 2020: 
Pk. 06.00 – 09.00 – 13.00 – 16.00 – 18.30 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, 26 Juli 2020 I  pk. 16.00 wib
(*) TATV I  Minggu, 26 Juli 2020 I  pk. 16.00 wib

Call Center +: 0899 789 5000

Inilah rahasia untuk kita bisa mengalami dashyatnya kuasa penyembahan!

SOLID SPIRITUAL LIFE #4
Experience The Wonder Of Worship

(Alamilah Keajaiban Penyembahan)
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