


Salam Keluarga Allah yang sangat 
diberkati Tuhan!

Saat ini kita sedang berada dalam momen 
DOA PUASA MASSAL 21 HARI yang diadakan di 
gereja kita. Saya percaya doa puasa massal kali 
ini adalah momen yang sangat penting yang akan 
menentukan terobosan besar yang akan Tuhan 
kerjakan di tengah-tengah kita. Seperti yang sudah 
sering saya sampaikan bahwa saat ini kegelapan 
sedang menutupi bumi dan kekelaman menutupi 
bangsa-bangsa. Tetapi kita percaya bahwa 
terang Tuhan terbit atas kita dan kemuliaan-Nya 
menjadi nyata atas kita. Dengan doa puasa yang 
kita lakukan, kita sedang mempersilakan Tuhan 
untuk berkarya lebih lagi di tengah-tengah kita 
sehingga terang kemuliaan-Nya menjadi semakin 
terpancar melalui hidup kita. 

Saya rindu semua jemaat bisa melakukan doa 
puasa dengan benar sehingga kita bisa mengalami 
kuasa Tuhan yang luar biasa. Bagi Saudara yang 
rindu mendapatkan panduan lengkap tentang 
bagaimana menjalankan doa puasa yang benar, 
Saudara bisa memintanya melalui CALL CENTER 
KELUARGA ALLAH di nomor 0899-789-5000. 
Sekali lagi saya ingin mengulangi, apakah itu doa 
dan puasa? Doa puasa adalah berpantang makan 

secara sukarela supaya kita bisa menggunakan 
waktu kita untuk fokus pada perkara-perkara yang 
rohani. Dengan berpuasa, waktu yang biasanya 
kita pakai untuk fokus pada makanan, minuman, 
dan perkara-perkara duniawi, sekarang dapat 
kita gunakan untuk fokus kepada Tuhan. Semakin 
banyak kita menyediakan waktu kita untuk Tuhan, 
maka semakin kita memfokuskan hidup kita 
untuk Tuhan. Inilah yang akan membuat kuasa 
Allah bekerja secara bebas dan terobosan besar 
bisa terjadi.

Apa yang paling penting untuk kita doa 
puasakan? Doakan situasi yang sedang terjadi 
saat ini, terus Imani dan percaya bahwa dibalik 
semuanya ini Tuhan mempunyai rencana yang 
sangat besar bagi kita, gereja kita, kota kita dan 
bangsa kita. Terus perkatakan rhema Tuhan dari 
Yesaya 60 dan pegang teguh bahwa janji Tuhan 
itu sedang digenapi atas kita. Berdoa puasalah 
untuk jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita: 
bukalah belenggu-belenggu kelaliman, lepaskan 
tali-tali kuk, merdekakan orang yang teraniaya, 
patahkan setiap kuk, dan seterusnya. Inilah yang 
akan mendatangkan terobosan luar biasa melalui 
doa puasa yang kita lakukan. Tuhan memberkati.

Salam penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Setiawan



Shalom, dalam kesempatan ini saya 
mau saksikan betapa luar biasanya 
Tuhan menyertai saya dalam membuka 
kelompok sel. Dulu sebelum saya buka 
sendiri saya masih gabung dengan komsel 
KKS diatas saya. Sudah lama saya diminta 
KKS saya untuk buka komsel sendiri, tapi 
saya takut, karena hidup saya pas-pas’an, 
suami tidak kerja, saya harus cari nafkah 
berjualan nasi sayur di rumah, bagaimana 
setiap minggunya kalau buka komsel 
sendiri? saya harus bertangung jawab 
menyediakan hidangan setelah komsel, 
karena kalau gabung saya agak ringan ada 
yang menopang dalam hidangan meskipun 
sederhana, tapi kalau saya buka sendiri 
pasti semuanya saya harus bertangungung 
jawab.

Tapi setelah adanya pandemi, saya 
harus dan harus buka sendiri, karena 
dalam komsel harus di batasi, anak sel 
saya 10 orang waktu itu, tapi tidak tahu 
saya setelah pisah dari komsel KKS diatas 
saya, hati ini rasanya ada kedamaian dan 
sukacita, setiap ada komsel di rumah 
saya, saya dipakai Tuhan luarbiasa, kalau 
memimpin sharing bisa lancar sekali, 
karena dulu saya itu tak fasih bicara, begitu 
juga anak-anak sel saya sangat luar biasa 
untuk melayani komsel dan sangat pandai 
untuk melakukan setiap tugas yang saya 
berikan, entah itu pujian, icebreaker, doa 
syafaat bahkan sharing pun selalu rebutan 
kalau ada tugas untuk minggu depan 
komsel, padahal dulu susah kalau dikasih 
tugas, sehingga dalam komsel saya dapat 
membuahkan 5 anak sel untuk jadi KKS 
dan tgl 9 September 2020  mereka sudah 
dilantik. Setelah saya buka sendiri, dan 
komsel saya sekarang menjadi 17 anak sel, 
5 anak KKS dan 7 cucu.

 Disamping itu saya diberkati secara 
jasmani, tempat beras yang saya punya 

tidak pernah habis dan saya tidak pernah 
beli, padahal dulu setiap hari  kalau beli 
beras 1kg saja kadang berat. Tapi sekarang 
tempat beras itu penuh terus tidak pernah 
habis. Puji Tuhan, Tuhan kita yang kita 
layani sungguh dahsyat memberkati buat 
anak-anak-Nya yang selalu memperhatikan 
dalam pelayanan. Bukan itu saja, Tuhan 
sudah mau menjamah suami saya untuk 
membantu saya  mencari nafkah yaitu 
jualan susu segar, padahal dulu sangat 
berat kalau untuk membantu berjualan 
bahkan tidak mau. Sudah 15 tahun 
suami tidak mau bekerja, bukan suami 
saya malas, dia pekerja keras, tapi tidak 
tahu ada roh mengikat suami saya tidak 
mau bekerja, sehingga mempengaruhi 
perekonomian saya. Dengan Pertolongan 
Roh kudus tiap hari saya berdoa, Akhirnya 
Roh kudus jamah suami saya, sekarang 
kalau pagi sangat sukacita kalau bekerja. 
Puji Tuhan, saya percaya Tuhan pasti 
pulihkan ekonomi saya, dan Tuhan akan 
memakai saya sebagai KKS yang solid dan 
luar biasa bersama suami dalam melayani 
komsel. Ini semua untuk kemuliaan Nama 
Tuhan, demikian kesaksian saya supaya 
bisa jadi berkat.

Estin Sumarsih - Solo



SOLO PARAGON
Minggu, 11 April 2021, 
pk. 08.30 – 10.30 – 13.00 – 15.30 – 
17.30 wib

JOGJAKARTA STAR
Youth Teens Sabtu, 
10 April 2021, pk. 18.00 wib 
Minggu, 11 April 2021, 
pk. 09.00 – 11.00 – 13.00 - 
15.00 – 17.00 – 19.00 wib

JOGJAKARTA IMPACT
Sabtu, 10 April 2021 | pk. 17.00 wib  
Minggu, 11 April 2021, 
pk. 07.00 – 09.30 – 12.00 – 
14.30 – 17.00 wib









Keluarga Allah Bandung: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-031-3000
Keluarga Allah Baturetno: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-033-0001
Keluarga Allah Boyolali: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-033-3337
Keluarga Allah Giribelah: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-032-6900
Keluarga Allah Jakarta 
(Soho Capital): 
BCA KCP Purwosari 
a/c 078-019-8800
Keluarga Allah Jakarta 
(St. Moritz): 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-049-8000
Keluarga Allah Jogjakarta: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-033-9700
Keluarga Allah Klaten: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-031-6777
Keluarga Allah Madiun: 
GIRO BCA KCP PasarKlewer 
a/c 078-015-7500
Keluarga Allah Magelang: 
BCA KCP Purwosari 
a/n 392-064-3000
Keluarga Allah Ngawi: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-033-6999
Keluarga Allah Nias: 
Mandiri KCP Solo 
SlametRiyadi 
a/c 138-00-8778777-1

Keluarga Allah Pekalongan: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-031-8877
Keluarga Allah Purwokerto: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-032-2777
Keluarga Allah Salatiga: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-035-1777
Keluarga Allah Samarinda: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-034-0007
Keluarga Allah Semarang: 
GIRO BCA KCP PasarKlewer 
a/c 078-019-9229
Keluarga Allah Solo 
Widuran: 
BCA KCP Slamet Riyadi a/c 
015 670 0007
Keluarga Allah Solo Paragon: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-037-0500
Keluarga Allah Surabaya: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-035-5888
Keluarga Allah Tangerang: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-035-6400
Keluarga Allah Wonogiri: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-033-9777
Keluarga Allah Wonosari: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-063-7000
Keluarga Allah Sragen: 
BCA KCP Purwosari 
a/c 392-044-6000

Seluruh hidup kita 
adalah milik Allah, sang 
sumber segala kebaikan, 
kemurahan dan kasih 
karunia. Bawalah 
persembahan terbaik 
kita sebagai ungkapan 
syukur dan sukacita kita 
kepadaNya.

INTERNET BANKING

Rupiah:
BCA 015 670 0007 a/n GBI 
Keluarga Allah

Dollar: 
OCBC NISP (Multi Currency) 
120 8100 2979 9 a/n GBI 
Keluarga Allah Swift Code: 
NISPIDJA

Dollar: Paypal (Multi 
Curency): persembahan@
keluargaallah.com

 MELALUI WEBSITE 
www.gbika.org/
persembahan
Transfer Bank melalui ATM 
ke rekening gereja lokal 
Saudara

 MELALUI APLIKASI 


