
Salam Keluarga Allah yang sangat diber-
kati Tuhan!

Sampai hari ini gereja kita belum membuka 
ibadah offline, sementara ada beberapa gereja 
yang sudah mulai mengadakan ibadah di 
gedung gereja masing-masing. Bukan karena 
apa-apa, tapi saya sebagai gembala sidang 
sangat rindu kita bisa mengadakan ibadah 
offline dengan sangat aman. Maka kita 
persiapkan segala sesuatunya dengan sebaik 
mungkin sehingga jemaat yang rindu bisa 
beribadah di gedung gereja bisa beribadah 
dengan sejahtera.

Sekali lagi seperti yang sudah sering 
saya sampaikan bahwa ibadah offline dan 
ibadah online itu sama baiknya dan sama 
pentingnya. Jadi tidak perlu saling mencela 
antara yang memilih ibadah offline 
maupun yang memilih ibadah online. 

Sementara untuk ibadah offline yang akan 
kita buka nanti, ibadah yang diadakan adalah 
ibadah umum saja. Untuk anak-anak dibawah 
usia 12 tahun, diarahkan tetap mengikuti 
ibadah secara online di rumah masing-masing. 

Demikian juga untuk jemaat berusia 60 tahun 
ke atas, khususnya yang memiliki sakit bawaan 
seperti hipertensi, diabetes, jantung, kanker, 
dll. juga diarahkan untuk mengikuti ibadah 
online di rumah masing-masing. Juga untuk 
jemaat yang sedang tidak enak badan seperti 
batuk, pilek, demam, dll. juga disarankan untuk 
beribadah secara online di rumah. 

Untuk waktunya kapan ibadah di gedung 
gereja kita kembali dibuka, kita belum tahu secara 
pasti. Dukung doa supaya ada hikmat yang Tuhan 
nyatakan sehingga kita bisa memutuskan waktu 
yang tepat untuk membuka ibadah offline 
kembali. Saat ini segala sarana dan prasarananya 
sedang dipersiapkan dengan sebaik mungkin. 
Saudara juga bisa mendukung dalam doa supaya 
semua persiapannya bisa dilakukan dengan 
matang dan mendatangkan damai sejahtera 
serta sukacita bagi setiap jemaat. Tuhan Yesus 
memberkati. 

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Setiawan



6 tahun kami menikah dan bergumul untuk punya 
anak. Karena masalah rahim, salah satu dokter 
berkata saya akan sulit punya anak.

Selama ini kami melakukan program kehamilan 
dokter, bidan, terapi, sampai obat sinse, tapi tidak 
membuahkan hasil. Sampai di tahun 2019 dimana 
visi gereja kita "The Year of Great Miracle", kami 
tangkap rhema itu. Saat itu saya percaya posisi saya 
di Keluarga Allah adalah anak, dan bagian saya 
adalah roti bukan remah-remah! 

Dari awal tahun setiap Firman yang dibagikan 
membangkitkan iman kami dan mulai kami 
praktekkan, dari doa yang biasa minta keturunan, 
kami ubah doa dan perkataan profetik sesuai rhema 
Firman Tuhan. Saya mendapat rhema dalam Mazmur 
113:9, dan 2 Samuel 7:25-29. Dan saya terus 
perkatakan: “melalui rahim ini lahir anak yang takut 
akan Tuhan, anak yang cinta Tuhan, anak yang akan 
membawa kegerakan dalam generasinya.” 

Ketika gereja mengajarkan tentang Hizkia, kami 
juga melakukan tindakan profetik: print foto bayi 
perempuan dan tulis nama bayi. Mulai hari itu setiap 
hari angkat foto di hadapan Tuhan dengan doa dan 
perkataan profetik. Dan dengan iman kami 
melakukan tindakan profetik membuat kamar bayi, 
kami mulai isi kamar dengan box, lemari dan 
perlengkapan bayi. Kami mulai melihat 
(membayangkan) ada anak-anak di rumah, 
keramaian anak, tiap sore pakai minyak telon, kalau 
suami mau keluar selalu ke box dulu dan pamit sama 
baby-nya, saat makan mulai diatur tempat duduknya, 
kalau sedang pergi juga bayangkan ada anak yang 
ikut. 

Akhirnya kami putuskan program bayi tabung di 
Penang pada April'19. Kami percaya Tuhan yang kami 
kenal sanggup memberi anak secara normal, tapi 
kalau kami harus lewat proses Bayi tabung kami tahu 
TUHAN PASTI PUNYA TUJUAN. Dan sekarang kami 
tahu dan bersyukur masuk dalam pengalaman 
bersamaNYA. 

Beberapa bulan sebelum berangkat, dana yang 
kami sediakan untuk program kurang 40%. Dan 
bukan suatu kebetulan saat itu gereja sedang 

mengajar tentang taburan benih profetik. Tuhan 
kasih angka yang bagiku lumayan besar karena 
saat itu dana program masih tetap kurang 40%. 
Kami belajar disini: taat dulu, lainnya dipikir 
belakangan. Baru kali ini juga saya merasakan 
sukacita menabur dengan mencucurkan air 
mata. Sungguh diluar segala yang dapat kami 
pikirkan, Tuhan berperkara sangat dahsyat. 
Tuhan tidak memberi kami 40% dana untuk 
menutup kekurangan, tapi Tuhan beri kami 
berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Jadi dana 
untuk bayi tabung, akomodasi, kontrol dokter 
tiap bulan, sampai melahirkan, semua Tuhan 
yang sediakan. Kami sama sekali tidak 
menggunakan dana dari yang sudah kami sendiri 
siapkan. 

Perkenanan Tuhan nyata selama proses 
program bayi tabung. Hari 1 Pagi cek darah dan 
sudah diperkirakan mens 4-5hari lagi. Siang 
ketika di RS sebelum ketemu dokter tiba-tiba 
saya mens. Jadi besoknya sudah mulai program 
tanpa harus menunggu 4-5hari. Semua hasil Puji 
Tuhan baik. 22 Juli saya tanam embrio. Tuhan 
ingatkan kotbah pak Obaja tentang air/nasi yang 
ditempel kata positif hasilnya positif dan yang 
satu ditempel kata negatif hasilnya negatif. 
Langsung saya praktekkan, di perut saya tempeli 
pakai hanzaplas tulisan: menempel, bertumbuh, 
berkembang, nafas hidup, detak jantung, kuasa 
dan penyertaan Allah, sehat, kuat, anak mujizat, 
dan ayat "Tuhan yang menyelesaikan apa yang 
ditetapkan atasku" dan ada komsel yang pada 
hari H yang berdoa dan berpuasa. 

Disini pentingnya komunitas rohani dimana 
mereka menguatkan dan yang pasti tidak pernah 
mencela tindakan profetik yang kami lakukan 
yang kata dunia seperti orang gila. 

Selama menunggu pengumuman hasil (sampai 
1 Agustus), Markus 11:23 juga menjadi ayat 
pegangan kami. Hari H pengumuman hasil, dan 
tiba giliran dipanggil dokter, dan dokter berkata 
"Ibu sekarang sudah hamil" Praise the Lord! 
Semua karena AnugerahNya.










