
Salam Keluarga Allah yang sangat 
diberkati Tuhan!

Sudah hampir dua bulan lamanya 
ibadah fisik gereja kita beralih 
menjadi Ibadah Online. Dimana 
seluruh pelayan Tuhan maupun 
jemaat harus menyesuaikan diri 
untuk melayani bahkan beribadah 
secara online di rumah. 

I tu sebabnya gere ja k i ta 
mengadakan satu kegerakan untuk 
membangkitkan semangat jemaat 
beribadah dan melayani di rumah. 
Kegerakan yang diadakan gereja kita 
adalah Kompetisi Asyik di Rumah 
Aja. Adapun kompetisi ini diadakan 
dengan tujuan untuk membangun 
atmosfer kebersamaan di dalam 
keluarga jemaat KA Global sehingga 
beribadah dan melayani menjadi 
tetap menyenangkan meskipun 

dilakukan di rumah saja. Tujuan yang 
berikutnya adalah menggali potensi 
dan kreatifitas jemaat di seluruh KA 
Global, serta mengobarkan api 
semangat supaya jemaat bisa tetap 
kuat dan bisa menjadi berkat dan 
terang di masa seperti ini. 

Saya dorong setiap jemaat, 
kelompok sel, tim-tim ibadah, tim 
departemen maupun pelayanan 
untuk ikut serta dalam kegerakan ini, 
sehingga kita bisa tetap menjaga 
kobaran api Roh Kudus dan 
semangat yang menyala-nyala 
dalam gereja dan pelayanan kita. 

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Setiawan



Shalom semuanya, nama saya Ari Yuda dari 
Keluarga Allah Madiun saya melayani sebagai tim 
Praise and Worship di dept. Youth Impact Madiun. 
Saya mau bersaksi tentang apa saja yang Tuhan 
sudah kerjakan dalam hidup saya dengan sangat luar 
biasa. 

Dimulai ketika saya kelas 10 (1 SMA) disitu 
seolah-olah saya kayak gak punya impian/tujuan 
setelah lulus. Yang saya pikir hanya lulus, selesai, ya 
sudah. Tapi ada saat ketika saya mengikuti seminar 
di sekolah, disitu dijelaskan "ketika kalian nanti lulus 
SNMPTN, maka masa depan kalian sudah terjamin.” 
Saya pun yang mendengar hal itu pun tertarik. Dan 
saya waktu itu berkomit, untuk selama 3 tahun di 
SMA harus mencari sertifikat lomba sebanyak- 
banyaknya. Tapi hasilnya 3 tahun di sekolah, saya 
hanya mengikuti 3 lomba saja dan itu pun hanya 
dapat 2 sertifikat (peserta). Disitu saya sudah gak 
mikir soal SNMPTN, karena yang saya pikir hanya 
tujuan sekolah lanjutan saya di kedinasan. Saya 
bersyukur pada Tuhan karena saat kelas 3, Tuhan 
percayakan saya untuk bisa menjadi WL di perayaan natal 
pelajar SMP/SMA, perayaan tersebut dihadiri hampir 
1000 orang. Meski saya baru pertama kali pada saat itu, 
saya bersyukur terhadap perkenanan Tuhan sehingga 
ibadah berjalan dengan baik. Setelah itu, dari diri 
saya timbul suatu rasa yang berbeda seperi bukan 
diri saya sendiri. SAYA ALAMI CINTA MULA-MULA 
PADA TUHAN, saya bersyukur pada hal itu. Hampir 
setiap hari saya habiskan waktu untuk membangun 
hubungan dengan Tuhan, dan disitu yang Tuhan kerjakan 
dalam hidup saya SUNGGUH LUAR BIASA.

 Pada hari senin, 3 Februari, ada peristiwa dimana 
nenek saya dipanggil Tuhan. Dan hari esoknya beliau 
dimakamkan. Waktu saya berjalan menuju makam, 
saya cek grup angkatan kelas 3 di WA, disitu banyak 
yang bilang, "congrats ya cah, semangat", selamat yaa" 
disitu saya bingung, karena gak tau apa. Terus saya cek 
di grup kelas saya, muncul "SISWA YANG LOLOS 
SNMPTN" dan ketika saya iseng cek, ternyata ada 

nama saya di list tersebut. Saya BERSYUKUR 
SEKALIGUS KAGET SEKALIGUS BINGUNG. Saya bilang, 
TERIMAKASIH TUHAN, sambil kayak agak mikir. Karena 
yang saya pikir awalnya, "Tuhan, kan aku mau nya 
masuk di sekolah kedinasan" tapi disitu tiba-tiba saya 
diingetin. 

Pada 1 JANUARI 2019, dari Youth Impact Madiun 
bikin template tahun baru tulisannya gini, "what do 
you want in 2019" dan saya baru inget disitu saya nulis 
"LOLOS SNMPTN." disitu saya bersyukur sekaligus 
tertawa-tawa sendiri, karena itu sudah jadi doa saya 
ternyata. Selanjutnya, saya punya hobi menggambar 
digital, seperti grime art, monster, vector, dan semcam 
itu. 

Terus waktu itu di minggu-minggu sebelumnya saya 
iseng mengedit gambar dari seorang WL elevation 
Rhythm, namanya Davide. Kalau saya mau bilang, editan 
itu kalau dibanding yang laen, lebih baik yang lain dan 
lebih niat yang lain. Tapi karya Tuhan luar biasa, ketika 
saya post itu, di pagi harinya si Davide men DM saya, dan 
bilang kalau gambar itu keren, dan dia mau minta 
fotonya. Dan setelah saya kasih, foto tersebut dijadikan 
post dia, dan dijadiin foto profilnya. 

Selain itu, ternyata dari pihak graphic designer 
elevation youth menghubungi saya, untuk bisa 
mengajak saya collab design, sharing-sharing. Dan 
di hari Minggu ini, dari Elevation Rhythm juga 
mengajak saya untuk collab gambar, dan saat ini 
masih saya kerjakan. Karya Tuhan itu tidak terduga, 
dan sekali karya itu dijadikan pasti adalah KARYA 
yang LUAR BIASA. Dari sini saya bersyukur karena 
saya jadi bisa sharing dengan elevation mengenai 
event, apa-apa saja yang ada disana dan dari hal ini 
bisa membangun relasi yang lebih luas. Jadi, penting-
nya CINTA MULA-MULA pada Tuhan itu sangat 
dahsyat. Dapat membawa kita dari Kemuliaan 
sampai Kemuliaan. Jadi, sekian kesaksian saya, saya 
percaya kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita 
semua, Terima Kasih, Tuhan Yesus 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.








