
Salam Keluarga Allah yang sangat 
diberkati Tuhan!

Kita sangat bersyukur atas tuntunan 
Tuhan yang sangat luar biasa dalam 
gereja kita. Kita sudah mengalami dan 
merasakan secara nyata bahwa tuntunan 
Tuhan sekalipun kadang tidak masuk akal 
tetapi ujungnya selalu mendatangkan 
anugerah yang sangat melimpah dalam 
hidup kita. 

Kita bersyukur, sudah lama sejak sebelum 
ibadah diharuskan dilakukan secara online, 
gereja kita sudah dibawa Tuhan memban-
gun media online sehingga sampai saat ini 
live streaming ibadah kita bisa berjalan 
dengan lancar dan bisa menjadi berkat 
yang meluas sampai ke berbagai penjuru 
dunia. Bukan hanya ibadah online, kita juga 
sudah mengadakan perjamuan kudus 
online, penyerahan anak online, dan 
sebentar lagi kita juga akan membuka 
pelayanan baptisan air online. Saya percaya 
semuanya ini adalah tuntunan Tuhan yang 
ajaib bagi gereja kita.

Itu sebabnya besokpun kita akan mengadakan 
KKR Pencurahan Roh Kudus online. Biasanya, 
setiap tahun kita selalu mengadakan KKR 

Pencurahan Roh Kudus di momen setelah 
hari Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, tetapi 
tahun ini kita adakan selama 7 hari dari 
besok Senin tgl. 18-Mei sampai dengan 
Minggu 24-Mei. Saya percaya, sekali lagi ini 
adalah tuntunan Tuhan, sebab dengan kita 
hanya beribadah di rumah saja, kalau api 
Roh Kudus kita tidak dijaga dan dikobarkan 
kembali maka roh kita bisa padam. Maka 
saya percaya KKR Pencurahan Roh Kudus 
online ini adalah jawaban bagi setiap 
jemaat dan pelayan Tuhan supaya api Roh 
Kudus di dalam hidup kita semakin dikobar-
kan untuk lebih menyala-nyala lagi. 

Jangan sia-siakan kesempatan yang 
luar biasa ini, ikutilah setiap hari dengan 
hati yang lapar dan haus untuk mengala-
mi jamahan Tuhan dan dikobarkan kem-
bali api Roh kita. Bagikan juga link KKR 
Pencurahan Roh Kudus online kita 
kepada sebanyak mungkin orang, supaya 
semakin banyak orang diberkati dan 
mengalami jamahan Tuhan. Tuhan mem-
berkati.

Salam Penggembalaan
Pdt. Obaja Tanto Setiawan



Shalom, saya Elsha pada kesempatan ini 
saya ingin bersaksi. Pada Minggu 9 Feb 
2020 saat saya pelayanan di mimbar dan 
saat itu pas penyembahan tiba-tiba saya 
mendengar ada suara grudukan dari arah 
sebelah kiri panggung. Ramai sekali suara 
banyak orang berseru-seru.

Makin lama saya mendengar suara itu 
makin kencang sekali. Saya kira itu suara 
jemaat tapi ternyata lebih kencang daripada 
jemaat. Terdengar sorak sorai seperti tawanan 
yang sudah bebas. Saya tahu kapasitas ruangan 
itu namun suaranya lebih ramai bahkan sampai 
saya lepas earphone monitor buat dengerin 
agar lebih jelas. 

Saya merasa suaranya itu seperti di stadion 
bola ramai dengan para pendukung bola. 
Selama ini saya belum pernah dikasih Tuhan 
sesuatu pendengaran seperti ini.

Saya lanjutkan penyembahan dan disitu Tuhan 
kasih penglihatan tentang Yesaya 60 khususnya 
bangsa-bangsa berbondong-bondong datang, 
anak laki-laki dari jauh dan anak perempuan di 
gendong. Saya mendengar suara sangat rame 
bahkan saya melihat ada yang di gendong 
dipundak orangtuanya, ada juga yang di 
gandeng, jalan biasa dari arah kiri menuju 
kanan. Saya melihat pelayan di gereja kita 
melambai-lambaikan tangan dan mengaajak 
orang-orang tersebut datang kemari (ke 
gereja kita) dengan penuh rasa bahagia. 

Saya doa sama Tuhan saya minta tanda 
dari Tuhan, peneguhan dari Tuhan. Sampai 
kemarin hari Selasa 11 Februari 2020 Pak Obaja 
membuka pemuridan dengan kesaksian saudara 
Aditya, Pak Yosie dan Pak Duddy. Api Roh 

Kudus menyala dalam diri saya, saya kem-
bali bersemangat karena kesaksian itu 
berkesinambungan dengan apa yang 
Tuhan perlihatkan kepada saya. 

Kesaksian mereka berbicara tentang 
derap langkah kebangkitan pahlawan 
Allah, berkesinambungan dengan saya. 
Kalau penuai sudah siap maka tuaian siap 
untuk dituai bahkan mereka sendiri yang 
datang menuju kita. 

Pak Obaja sering sampaikan yang terkecil 
akan jadi kaum yang besar dalam bahasa 
Inggris Million. Sama seperti yang aku lihat 
seperti sttadion bola yang bisa menampung 
million. Lalu saya tanya pada Tuhan kenapa 
dari kiri? Saya minta hikmat Roh Kudus dan 
saya tanya ke Kak Zel dan Kak Vina kalau kiri 
itu menghadap ke arah mana. Kak Zel jelaskan 
itu ngadep perkantoran sebelah selatan. Saya 
langsung ingat dalam Yesaya 60 ada tertulis 
bahwa pembesar dan raja akan datang pada 
terang Tuhan. Roh Kudus jelaskan pembesar 
dunia adalah orang-orang perkantoran, 
orang-orang penting dalam dunia karir dan 
bisnis. Jadi ini saatnya hujan pertobatan dari 
kalangan pembesar.

Pak Obaja dan Pak Jo sering sampaikan 
bahwa anak-anak Tuhan akan dipakai menjadi 
pembesar dan memimpin dengan hikmat 
Allah. Dengan lagu gereja kita Yesaya 60 dan 
kesaksian sesama, saya tidak takut dengan 
isu-isu sekitar. Dunia dalam kegelapan tapi terang 
Tuhan terbit atas kita. Inii saatnya bangkit jadi 
terang. 

Bangkitlah karena kita adalah lingkaran 
dalam yang akan Tuhan pakai dalam 
kegerakan besar ini. Tuhan memberkati.



KA BIZTORY
Keluarga Allah Business Directory

1. Buka GBIKA.ORG/LIVE, klik banner KA Biztory

5. Tunggu 1x24jam, untuk konfirmasi oleh admin melalui email.6. 
     Cek email konfirmasi, klik link yang tertera untuk masuk 
     halaman login bagi Merchant

8. Jika login berhasil, akan tampil halaman dashboard Merchant
9. Klik tombol menu, tersedia beberapa menu: 
     -Menu Produk Proses -Menu Produk ACC -Menu Produk Ditolak 
     -Menu Data Diri -Menu Tambah Produk
10. Untuk menambahkan produk, klik menu Tambah Produk, 
       isi data dengan lengkap, tambahkan foto produk (file foto <80kb), 

       untuk menunggu konfirmasi dari admin.








