
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Puji Tuhan! Minggu ini kita sudah akan 
memasuki rangkaian acara Unlimited 
Conference dan HUT ke-31 gereja kita. Kita 
sangat merasakan anugerah, pertolongan serta 
tuntunan Tuhan yang nyata dalam gereja kita. 
Kalau saat ini gereja kita ada seper� sekarang 
ini, semua adalah karena anugerah Tuhan yang 
besar, bukan karena kuat, gagah, dan 
kemampuan kita. Semuanya hanya karena 
Roh Tuhan yang berkarya secara nyata di 
tengah-tengah kita!

Bahkan Tuhan terus membawa gereja kita 
dari tuntunan demi tuntunan, yang semuanya 
itu menghasilkan terobosan-terobosan yang 
sangat ajaib di tengah-tengah kita. Itu 
sebabnya, kalau saat ini Tuhan memberikan 
rhema untuk HUT ke-31 gereja kita yaitu 
“REVIVAL DI TENGAH KRISIS,” itu semua hanya 
akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh 
mengijinkan kuasa serta karya Roh Kudus
bekerja secara nyata di tengah-tengah kita. 
Karya Roh Kuduslah yang akan mengerjakan  

revival besar di tengah krisis terjadi dalam 
hidup kita!

Sekali lagi saya mendorong seluruh 
pelayan Tuhan serta jemaat Keluarga Allah, 
jangan lewatkan kesempatan untuk 
mengiku� rangkaian acara HUT ke-31 dan 
Unlimited Conference 09-11 September 
2020. Sebab disitulah kita akan diperlengkapi 
dan diurapi dengan kuasa Roh Kudus, 
sehingga kita sungguh-sungguh bisa 
mengalami REVIVAL DI TENGAH KRISIS 
seper� yang sudah Tuhan janjikan. Unlimited 
Conference 2020 kali ini is�mewa karena 
dilakukan secara online, namun sekalipun 
demikian kita percaya bahwa kuasa Roh 
Kudus �dak bisa dibatasi oleh ruang dan 
waktu. Masih ada kesempatan bagi Saudara 
yang ingin menda�arkan diri untuk 
mengiku� UC 2020 ini. Segera da�arkan diri 
Saudara di www.gbika.org/uc2020 dan 
alamilah revival besar di tengah krisis!

  
Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom, saya Pipit Mayasari Putri, 
sungguh saya bersyukur 2 tahun yang lalu 
saya pernah menerima lawatan Tuhan 
melalui radio elshadday dengan menerima 
mujizat kesembuhan dari sakit ginjal, 
menerima pemulihan keluarga melalui 
proses yang luar biasa dan pemulihan 
bisnis yang berangsur membaik.

Tuhan �dak berhen� sampai di situ 
menguji iman kepercayaan saya, tahun ini 
Tuhan i j inkan saya mengalami 
kebimbangan dimana saya di posisikan 
pada posisi yang serba membingungkan, 
dalam ha� saya, saya percaya dengan apa 
saya terima dengan perantaraan radio 
elshadday mujizat begitu nyata dalam 
hidup saya. Dari situ saya berkeyakinan 
dan menetapkan ha� untuk bisa bergereja 
di GBI Keluarga Allah tapi saya �dak 
mungkin bergereja sendiri sementara 
keluarga yang lain berada di gereja laen.

Kebimbangan dan kerinduan untuk bisa 
bersama beribadah menjadi bumerang 
dalam diri saya. Dalam kebimbangan saya 
berusaha untuk mengimani apa yang saya 
dapatkan dari se�ap firman Tuhan yang di 
sampaikan Pak Obaja dalam se�ap 
kotbahnya.

Sampai suatu ke�ka Pak Obaja bilang 
bahwa satu jiwa di selamatkan maka 
seluruh isi rumahmu akan di selamatkan. 
Halleluya, apa yang di sampaikan Pak 
Obaja menjadi cambuk bagi saya, melalui 
Pondok Daud dan doa profe�k Tuhan 
kembali lawat saya. 

Bulan ini saya menerima anugerah luar 
biasa, Tuhan buka ha� anak-anak dan eyang 
kakungnya yang tanpa saya minta, mereka 
dengan sendiri meminta untuk pindah 
bergereja di GBI Keluarga Allah. Anak-anak 
minta pindah sekolah minggu di GBI 
Keluarga Allah, luar biasa tangan Tuhan 
bekerja, satu jiwa di selamatkan dan seisi 
rumahmu akan di selamatkan, walaupun 
belum semuanya tapi Tuhan sudah lawat 
kami dengan sangat-sangat luar biasa. 

Dan kami saat ini sudah resmi menjadi 
anggota jemaat GBI Keluarga Allah dan 
sudah mempunyai KTA, satu kerinduan saya 
kiranya Tuhan mau jamah papanya 
anak-anak untuk bisa bergereja bersama di 
GBI Keluarga Allah, amin.

S e m o ga ke s a k s i a n s aya b i s a 
m e m b e r i ka n s e m a n ga t u n t u k 
keluarga-keluarga lain yang masih 
dalam proses pemulihan. 

Terima kasih, Tuhan berka� amin.












