
Salam Keluarga Allah yang luar biasa!
Saya berdoa Saudara semua senantiasa berada 

dalam perlindungan, pemeliharaan, dan anugerah 
Tuhan yang besar. Sekalipun saat ini kita masih belum 
bisa beribadah secara langsung di gedung gereja, 
tetapi saya percaya ada rencana Tuhan yang sangat 
besar yang akan dinyatakan-Nya kepada kita. Mari kita 
tetap percaya, tetap teguh di dalam Tuhan, terus 
membangun kehidupan doa dan keintiman dengan 
Tuhan, ikuti Pondok Daud online, terus bersukacita di 
dalam Tuhan, maka kita percaya bahwa kita semua 
pasti akan melalui semuanya ini dengan penuh 
kemenangan di dalam Tuhan.

Dengan keadaan bangsa kita saat ini, Tuhan 
memberikan kesempatan kepada gereja kita untuk 
bangkit dan menjadi terang. Setiap sore saya membuat 
acara “Live Streaming With Ps. Obaja” yang bisa 
diakses melalui link www.gbika.org/live. Acara ini 
sudah menjadi berkat yang sangat besar bagi banyak 
orang. Banyak kesaksian yang masuk bahwa mereka 
sangat diberkati, dikuatkan, dilepaskan dari ketakutan, 
bahkan banyak juga yang mengalami jamahan kesem-
buhan dari Tuhan. Saya dorong Saudara semua untuk 
mengikuti dan membagikan link acara ini kepada 
sebanyak mungkin orang supaya semakin banyak orang 
diberkati melalui acara ini. 

Gereja kita juga bangkit menjadi terang dengan 
memberikan bantuan berupa peralatan dan kebutuhan 
medis kepada lembaga penyelenggara kesehatan di 
Kota Solo, Jogjakarta dan Jakarta. Selain itu gereja kita 
juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada 

jemaat yang terdampak secara ekonomi oleh wabah 
yang sedang melanda. Gereja kita juga memberikan 
bantuan untuk hamba-hamba Tuhan gereja kecil di 
wilayah Solo. Kita bersyukur karena Tuhan memakai 
gereja kita untuk bangkit dan menjadi berkat bagi 
sesama yang membutuhkan. Saudara yang rindu bisa 
ikut ambil bagian untuk menjadi berkat, bisa mengi-
rimkan persembahan Saudara melalui nomor-nomor 
rekening yang bisa dilihat di https://gbika.org/persem-
bahan/ atau menghubungi Keluarga Allah Peduli. 
Mari kita bangkit dan menjadi terang di tengah dunia 
yang sedang dalam kegelapan.

Salam Yesaya 60 digenapi!

Pdt. Obaja Tanto Setiawan 



Shalom, Nama saya Titis dan suami Anton. 
Kami punya usaha batik online.

Mulai libur Natal 2019, memang usaha kami 
mengalami penurunan. Wajar karena musim liburan. 
Biasanya begitu masuk awal Januari sudah stabil lagi. 
Tetapi awal 2020 Jakarta diterjang banjir yang 
pengaruhnya sangat besar di dunia konsumtif. Tidak 
hanya kami, hampir semua mengalami turun omzet 
dan bisa dibilang pasar baru lesu.

Bulan Januari rasanya cukup berat. Karena 
pasar baru sepi, saya memutuskan untuk 
persepuluhan saja, dan skip janji iman. Karena 
di minggu yang sama kami perlu banyak dana 
untuk tagihan-tagihan kain yang jatuh tempo, 
nominalnya cukup besar, sedang dana sama 
sekali belum tersedia. Tapi 5 menit sebelum ke 
gereja, saya berubah pikiran, dan saya putuskan 
untuk tetap janji iman. Saya bilang Tuhan, saya 
ngga kawatir, Tuhan pasti sediakan semuanya. 

Sampai tanggal 27 belum terjadi apa-apa. 
Stok menumpuk, melimpah. Omzet turun hampir 
40%. Semua hanger sudah terpakai, ngga ada 
yang nganggur. Belum lagi yang dilipat di rak kain 
itu hampir 2 baris penuh terisi stok baju. Sedang-
kan tagihan kain yang sebentar lagi jatuh tempo 
dananya juga belum tersedia.  

Di tanggal 27 saya liat pembukuan nominal 
untuk persembahan persepuluhan baru 1/2 dari 
biasanya. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan 
mosok aku persepuluhannya cuma segini, aku 
mau minimal sebesar ini (saya sebut 1 angka). 
Sebenernya secara manusia saya ya sanksi, 
soalnya tinggal 4 hari lagi

Hingga di tanggal 29 Januari, ngga seperti 
biasanya, kami kebanjiran orderan. Customernya 
juga ngga seperti biasanya, milih, langsung 
tranfer, padahal biasanya 2-3 hari baru transfer. 
Belun lagi yang hit and run. Hingga dalam 
sejarah kami jualan batik selama 8 tahun. 29 
Januari adalah rekor. Belum pernah kami alami 
sebelumnya.

Yang lebih luar biasa, jam 1 siang ada bakul 
dari luar kota yang lama ngga belanja, tiba-tiba 
WA. Mbak, ada stok apa. Seketika saya imani, ini 
waktunya Tuhan. Langsung saya kirim foto 
semua stok baju yang ada. Dan dia jawab, saya 
mau semua mbak. Saya langsung lemes dan 
tersungkur di bawah kaki Tuhan. 

Mujizat itu benar-benar nyata. Malamnya 
langsung ditransfer. Dan benar, Tuhan memberi-
kan angka untuk kami kembalikan kepada Tuhan 
melalui persepuluhan tepat seperti yg saya 
minta. 

Stok saya habis, hanya sisa beberapa baju 
saja. Semua tagihan kain sudah kami bayar, 
tagihan lain juga untuk bulan Februari sudah 
lunas. Bahkan uang untuk panti asuhan yang ikut 
terpakai akhirnya bisa kami kembalikan. 

Uang untuk janji iman juga sudah tersedia 
seperti yang kami anggarkan. Saya sama suami 
benar-benat terheran-heran. Betapa Tuhan 
sungguh ajaib. Kami imani ini adalah awan 
setapak tangan, dan sebentar lagi akan datang 
hujan yang lebat. Terimakasih, semoga kesaksian 
ini semakin membuat yakin dan teguh bahwa 
2020 adalah tahun kemuliaan Tuhan. Tuhan 
Yesus memberkati 










