
Salam Keluarga Allah yang sangat 
diberkati Tuhan!

Dimana-mana kita sudah mendengar 
istilah “new normal” yaitu suatu tatanan 
baru yang mengatur kehidupan kita di 
sebuah situasi khusus. New normal ini 
berlaku di semua bidang yang 
berhubungan dengan masyarakat 
seperti pelayanan publik, perkantoran, 
termasuk rumah ibadah seperti gereja 
kita. Pemerintah sudah memberikan 
lampu hijau kepada rumah ibadah 
untuk kembali bisa dipakai beribadah 
secara langsung. Tetapi kita sedang 
doakan dan persiapkan sebaik mun-
gkin supaya semuanya bisa 
berlangsung dengan baik dan aman. 

Meskipun tidak mudah bagi saya 
untuk memutuskan pembukaan kembali 
ibadah di gedung gereja di tengah situasi 
yang masih seperti sekarang ini, tetapi 
kita tetap akan melangkah dengan iman 
namun dengan segala kewaspadaan.  Itu 
sebabnya, dukunglah dalam doa supaya 
Tuhan menyatakan karya-Nya secara 

nyata di tengah-tengah kita dan kita 
semua bisa beribadah dengan damai 
sejahtera.

Nantinya, ibadah di gereja kita akan 
dilakukan secara oflline dan online. 
Keduanya adalah baik dan penting, tidak 
ada yang lebih atau kurang. Maka saya 
menghimbau kepada semua jemaat, mari 
jaga kesatuan dan kesehatian. Jangan 
sampai kita saling menyalahkan antara yang 
beribadah secara online atau beribadah 
secara offline. Sekali lagi, keduanya adalah 
sama baiknya dan penting.

Saya juga mengajak setiap Saudara, 
mari kita fokus pada terang Tuhan yang 
terbit atas kita. Jangan fokus pada kegela-
pannya. Kegelapan memang diijinkan 
Tuhan ada saat ini supaya terang Tuhan 
yang terbit atas kita semakin terpancar dan 
bersinar. Ini waktunya kita memancarkan 
terang Tuhan, supaya semakin banyak jiwa 
bisa datang kepada Tuhan dan diselamat-
kan. Tuhan memberkati.

 
Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Setiawan



Shalom saya mau share tentang bagaimana 
Tuhan genapi Yesaya 60 dalam hidup kami. 
Sekitar 2 minggu yang lalu, karena saya �dak bisa 
ikut pemuridan di Solo, jadi saya dengarkan 
MP3nya. Dan waktu itu Pak Obaja sedang 
memberikan pengarahan tentang Yesaya 60 
serta lagu profe�k yang dibuat dari ayat 1-22. 

Pak Obaja mengatakan: dengarkan dan 
tangkap rhemanya. Kalau ada yang kehilangan 
klien, jangan putus asa, tapi mulai nyanyikan 
pujian profe�k ini. Pagi itu, saya aminkan semua 
pemuridan Pak Obaja. Dan ternyata setelah saya 
selesai dengarkan MP3, ada WA masuk yang 
ternyata dari saudara. Dia cerita bahwa dia 
sedang membutuhkan uang karena ada hutang 
yang nilai nya cukup besar sampai puluhan juta 
tapi hari itu harus dibayar segera. 

Lalu saya bilang kalau dalam hari itu saya 
ngga bisa bantu karna nilainya cukup besar. Dan 
�ba-�ba saudara saya ini mulai marah-marah 
sama saya. Tadinya saya sudah mau emosi, tapi 
saya ingat pesan pemuridan Pak Obaja, �ba-�ba 
yang saya lakukan saya kirimkan lagu Yesaya 60 
kepada saudara saya dan saya bilang : coba puter 
lagu ini dan diaminkan se�ap kalimatnya dan 
percaya nan� Tuhan yang tolong. Saya sendiri 
lalu juga mulai putar lagu tersebut di kantor dan 
mulai nyanyikan terus dari bait pertama sampai 
akhir. Dan itu saya ulang dari pagi sampai sore. 
Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan aku 
percaya Tuhan sedang genapi Yesaya 60, jadi aku 
percaya se�ap roh perpecahan sudah digan�kan 
dengan kesatuan, kedamaian dan kelimpahan 
dari sebrang laut datang (bukan kebetulan di 
awal tahun saya dapat ayat rhemanya adalah 
Yesaya 60:5)

Dan Tuhan itu ajaib. Karna sore jam 5 saya 
mau berangkat playanan Pondok Daud, �ba-�ba 
saudara saya WA dan dia bilang, �ba-�ba ada 
kawannya dia yang sore itu juga mau lunasin 
hutang tersebut bahkan kawannya tersebut �dak 
minta dikembalikan dengan tempo dan �dak pakai 
bunga dll, kata kawannya : dikembalikan kalau 
sudah ada saja. Waktu itu saudara saya langsung 
bersukacita sekali dan saya malam itu datang 
pelayanan ke Pondok Daud dan saya langsung 
saksikan ke semua jemaat bahwa Tuhan 
benar-benar ajaib dan Tuhan benar-benar sedang 
genapi Yesaya 60. 

Tidak berhen� sampai disitu, saya terus 
nyanyikan pujian Yesaya 60 ini se�ap hari karena 
betul-betul jadi rhema. Dan ternyata Tuhan 
memang �dak berhen� sampai disitu, Minggu 
lalu �ba-�ba saya di WA oleh nomer �dak 
dikenal dan ternyata setelah chat, dia orang New 
York. Dia katanya tahu agensi kami dari 
temannya. Orang ini punya perusahaan furniture 
di New York dan dia bilang dia mau pakai jasa 
kami. Dan �ba-�ba dia bilang akan datang 
langsung dari New York untuk langsung bicara 
tentang harga per project nya. 

Ke�ka saya dapet WA ini, saya hanya bisa 
tercengang, karena di US sebenarnya banyak 
digital marke�ng agency yang jauh lebih bagus 
dan bahkan saya sendiri belajarnya dari 
orang-orang di US, tapi ini malah orang US 
datang ke Indonesia mau pakai jasa kami. Saya 
benar-benar hanya bisa mengaminkan semua 
rhema yang Tuhan beri atas gereja kita karena 
benar-benar saya, keluarga dan �m benar-benar 
menjadi saksi bagaimana Tuhan ajaib. Praise 
God. Tuhan memberka�.



Jadilah pendukung terbaik untuk memunculkan potensi terhebat dari se�ap anggota keluarga kita!

Reclaim Your Family #2: 
Have Faith for Your’s Family Restora�on 
(Berimanlah Untuk Pemulihan Keluargamu)

 (*) GBIKA.ORG/LIVE:  Sabtu & Minggu, 13 & 14 Juni 2020
Sabtu, 13 Juni 2020, Pk. 18.00 Wib (Solo – Jogjakarta – Jakarta – Semarang)

Minggu, 14 Juni 2020 
Pk. 06.00 – 09.00 – 13.00 – 16.00 – 19.00 Wib (Solo)

Minggu, 14 Juni 2020
Pk. 06.30 – 09.00 – 11.30 – 14.00 – 16.30 - 19.00 Wib (The Star Jogja)

Minggu, 14 Juni 2020
Pk. 08.00 – 10.30 – 13.30 – 16.00 – 18.30 Wib (Soho Jakarta)

Minggu, 14 Juni 2020
Pk. 07.00 – 09.30 – 17.00 Wib (Semarang)

(*) Radio El Shadday FM, Minggu, 14 Juni 2020, Pk. 16.00 Wib
(*) TATV, Minggu, 14 Juni 2020, Pk. 16.00 Wib

Call Center +: 0899 789 5000

Sabtu & Minggu, 20 & 21 Juni 2020








