
Salam Keluarga Allah yang sangat diberkati 
Tuhan!

Saya doakan keadaan Saudara semua 
baik-baik, sehat, dan dalam damai sejahtera 
serta sukacita dari Tuhan. Kita masih berada 
dalam situasi pembatasan dimana-mana, 
tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa 
sekalipun dunia membatasi kita tapi kita punya 
Tuhan yang tidak terbatas, yang bisa kita temui 
setiap saat, yang selalu siap mendengarkan 
seruan dan doa-doa kita. Biarlah ini menjadi 
suatu penghiburan dan kekuatan bagi manusia roh 
kita setiap hari, bahwa Tuhan tetap menye-
diakan anugerah-Nya yang sangat besar bagi 
hidup kita. 

Salah satu kunci bagaimana supaya kita bisa 
menang melewati situasi sekarang ini adalah 
kalau kita bisa mengalihkan fokus kita dari 
masalah/kegelapan, kepada anugerah/terang 
Tuhan yang datang atas kita. Bersyukur, di gereja 
kita ada siaran Pondok Daud Online 24 jam, 
ada Renungan pagi (ReKA), Renungan siang 
(ReSIKA), dan Renungan malam (ReMAKA) 
yang bisa terus menguatkan roh Saudara 
untuk terus berpegang erat pada janji Tuhan. 
Juga masih ada acara Live Streaming With 
Ps. Obaja setiap Rabu pk. 18.00 dan Live 
Streaming With Ps. Jonatan yang bisa Saudara 
ikuti untuk menyalakan kembali iman Saudara 
kepada firman Tuhan. Kalau kita bisa mengalih-
kan fokus kita dari masalah kepada anugerah, 
maka saya percaya Saudara akan dibawa 

Tuhan menjadi pemenang melalui situasi 
sulit yang sedang terjadi saat ini.

Bahkan bukan hanya itu saja, justru 
dalam situasi kegelapan yang sedang terjadi 
ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada 
kita untuk memancarkan terang Tuhan. 
Banyak sekali orang yang saat ini mem-
butuhkan jawaban, membutuhkan untuk 
dibangkitkan kembali pengharapannya, 
membutuhkan mujizat Tuhan. Berita 
baiknya, kita bisa menjadi kepanjangan 
tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi 
orang-orang yang sedang membutuhkan tersebut. 
Dengan cara bagaimana? Gereja kita sudah menye-
diakan berbagai kebutuhan rohani yang bisa 
menjadi jawaban bagi banyak orang melalui 
satu link saja di www.gbika.org/live dimana 
disitu ada Ibadah Raya online, Ibadah Kids 
online, Ibadah Teens & Youth online, Pondok 
Daud online, Kelompok Sel online, Pondok 
Daud online, dan masih banyak lagi. Bagikan 
link ini kepada sebanyak mungkin orang yang 
kita kenal, supaya kita bisa dipakai Tuhan 
menjadi jawaban bagi banyak orang dan 
melalui kesempatan ini kita bisa membawa 
banyak orang menerima anugerah kesela-
matan dari Tuhan. Tuhan memberkati

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Setiawan



Shalom, perkenalkan nama saya Dike dan 
suami saya Dio. Kami menikah dan  memulai 
sebuah usaha dari nol. Kami mulai bikin usaha 
kue, sehari cuma 50 biji. Akhirnya berkemban-
glah, setelah itu produksi yang tadinya sehari 
50, naik jadi 100, 150. Dari produksi yang naik 

naik produksi kita sehari itu bisa sampai 1000 

itu dalam waktu 1 tahun saja. 
Akhirnya, karena kami terlena kami mengelola 

mau, kami merasa itu uang kami, kerja keras 
kami. Kami mulai punya keinginan untuk beli 

investasi. Kami taruh uang disitu, dan ternyata itu 
adalah investasi bo’dhong. 

Semua yang sudah kami kasihkan blong 
bahkan semua tabungan kami, padahal kami 
masih punya cicilan hutang. Bahkan pesenan 
banyak pun tetep kurang untuk nutup itu, 
malah sampai akhirnya modal kami untuk beli 
produksi kue saja sampai minus. 

Saat-saat itu bagi saya bergereja adalah 

mau datang ke gereja bahkan kami sering 
bertengkar. 

Tuhan menghampiri saya dan itu sangat nyata. 
Tuhan mendorong saya untuk mengajak suami 
datang ke gereja Minggu depan dan hal itu saya 
lakukan. Benar saudara, saat itu suami 
langsung mau. Puji nama Tuhan. Kebiasaan 
kami kalau datang ibadah itu duduknya paling 
belakang namun saat itu kami mau merubah 
kebiasaan lama kami. Kami datang dan 
langsung duduk paling depan. 

Di ibadah Minggu itu kami minta waktu 
untuk ketemu Pak Obaja, pas ketemu, saya 
cerita ke Pak Obaja bahwa saya pernah mimpi 
di suruh Pak Obaja ke kantor dan Pak Obaja 

luarnegeri padahal kita ngga punya visa, mana 

Obaja bilang sudah ambil saja. Saya langsung 

Tuhan sediakan dan visa itu adalah iman. 
Tinggal kita mau ngga pakai iman untuk 
mendapatkan berkat Tuhan itu. Di rumah pun 
kami renungkan apa yang di sampaikan Pak 
Obaja dan benar di firman pun ada. 

Keesokan harinya, handphone berbunyi, 
pelanggan lama kami berniat memesan kue di 
tempat kami. Pelanggan ini bisa di katakan 
special karena biasanya minta kue yang paling 
murah dan pembayarannya kurang lancar, 
namun hari itu dia pesan kue yang paling mahal 
dan langsung dilunasi saat itu juga. Sungguh ini 
karya Tuhan.

Sejak saat itu iman kami bertumbuh, kami 
bekerja jadi lebih rajin lagi karena ada penegu-
han, lebih sukacita, nggak gampang capek. Dan 

buka lowongan untuk cari pegawai karena kami 
-

si kue sendiri. 
Sekian kesaksian kami, mari bangun iman 

-










