


Salam Keluarga Allah yang sangat di 
berkati Tuhan!

Kita bersyukur karena Tuhan terus 
meneguhkan rhema yang diberikan-Nya kepada 
kita. Saya terus dibukakan oleh Tuhan tentang 
bagaimana membangun jemaat supaya menjadi 
anak-anak Tuhan yang kuat, berkemenangan, 
bahkan berbuah banyak bagi kerajaan Allah. 

Kita harus menyadari bahwa setiap kita 
sudah dilahirkan sebagai pemenang, sebab 
dalam prosesnya kita sudah mengalahkan 300 
juta benih yang lain untuk kita bisa hidup dan 
lahir. Bahkan, kita juga diperlengkapi dengan 
Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. 
Kalau Roh Allah sendiri yang menolong hidup 
kita, maka kita pasti bisa menjadi pemenang, 
bahkan lebih daripada pemenang. 

Itu sebabnya kita harus memiliki keinginan 
yang menyala-nyala untuk berhasil. Baik itu 
berhasil dalam mendapat kesembuhan dan 
kesehatan, berhasil dalam keluarga, berhasil 
dalam keuangan, berhasil dalam study, berhasil 
dalam pekerjaan, berhasil dalam pelayanan, 
dan dalam segala aspek hidup kita. Berhasil 
disini berarti hidup kita bisa menjadi berkat bagi 
Tuhan dan sesama di sekeliling kita. Keberhasilan 
bukanlah sesuatu yang kita nikmati sendiri, tetapi 
keberhasilan dalam arti hidup yang membawa 
dampak yang besar bagi sekeliling kita. Maka, 
jangan merasa puas kalau saat ini Saudara merasa 
sudah berhasil, milikilah visi dan mimpi yang lebih 
besar lagi supaya hidup Saudara bisa menjadi 
berkat yang lebih besar lagi untuk kemuliaan 
Tuhan.

Untuk bisa mewujudkannya, kita perlu 
memiliki iman kepada Tuhan. Kalau kita 
beriman kepada kemampuan diri kita sendiri, 
maka pencapaian kita akan sangat terbatas. 
Tetapi kalau kita beriman kepada kuasa serta 
kekuatan Tuhan yang tanpa batas, maka kita 
akan bisa mencapai hal-hal yang sangat besar 
yang melampaui kemampuan kita, sehingga 
nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. 

Salam penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Setiawan



sisa vitamin C yang tidak dapat diurai oleh ginjal saya. 
Dari operasi tersebut, saluran ginjal saya diberikan ring 
untuk menjaga agar tidak kembali menyempit dan untuk 
membentuk kembali saluran ginjal saya kembali seperti 
semula. Setelah 1 bulan, ring tersebut harus segera 
dilepas. Artinya saya harus menghadapi operasi yang 
ke-2. Jujur, dalam menghadapi operasi kedua ini saya 
lebih khawatir. Saking khawatirnya, beberapa hari saya 
sempat mimpi buruk. Saya terus bangun kehidupan doa 
dan penyembahan serta melawan intimidasi yang coba 
menggoyahkan iman saya. Dari hasil check-up terakhir, 
dokter menginfokan kepada saya dalam operasi akan 
ada beberapa tindakan. Salah satunya adalah tindakan 
ESWL (extracorporeal shock wave lithotripsy) untuk 
membersihkan ginjal dan saluran ginjal saya. Saya punya 
waktu seminggu sebelum operasi untuk kembali meraih 
mujizat kesembuhan saya. Tanggal 29 Mei 2021, saya 
menghadapi operasi ke-2 saya. Sambil menunggu jam 
operasi, saya terus bangun pujian penyembahan dan 
doa dengan terus mengimani bahwa Tuhan akan selalu 
melindungi bait-Nya. Semua akan Tuhan buat baik-baik 
saja. Dan benar-benar luar biasa, Tuhan Yesus sangat 
baik. Tuhan nyatakan kembali mujizat-Nya. Saat operasi 
berlangsung, dokter melihat kondisi saluran dan area 
ginjal saya bersih sehingga tidak perlu ada tindakan 
lain termasuk tindakan ESWL. Saya percaya, Tuhan 
sendirilah yang membuat organ-organ saya bersih dan 
tanpa kurang suatu apapun. Dokter hanya melepas ring 
dalam saluran ginjal saya sehingga operasi berjalan 
sangat cepat dan secara otomatis juga membuat biaya 
operasi saya lebih ringan. Tidak sampai disitu saja, dari 
pemeriksaan pra dan pasca operasi, dokter menyatakan 
kondisi tubuh saya sangat baik sehingga dapat ditangani 
“one day care” saja. Tuhan Yesus sangat, sangat, sangat 
dan sangat baik sekali. Saya bersyukur punya Tuhan 
yang dahsyat yang senantiasa menyatakan kebaikan-
Nya dalam hidup saya. Saat kita berani berserah dan 
mengandalkan Dia sepenuhnya dalam setiap masalah 
kita, Dia akan berperang untuk kita dan memberikan 
kemenangan. Saya juga bersyukur punya bapak 
Gembala yang luar biasa seperti Ps. Obaja yang selalu 
mensuport dan memberikan doa terbaik kepada saya. 
Begitupula dengan leader saya Bu Epfy dan Ps. Nita 
yang selalu menguatkan iman saya dengan firman-
firman yang beliau sampaikan serta doa yang juga 
terus membangkitkan iman saya. Terimakasih Tuhan, 
Terimakasih Keluarga Allah yang Tuhan pakai luar biasa 
atas hidup dan iman saya. Tuhan Yesus memberkati.

Rendra – Keluarga Allah Solo

Jumat 14 April 2021, saya mengalami kram perut yang 
sangat luar biasa. Saya sangat kaget ketika mendapati 
kondisi perut saya sampai bergetar dan bergerak-gerak 
sendiri secara mendadak. Padahal pagi itu saya masih 
melayani di Mezbah Doa Pagi dan menjalankan aktivitas 
secara normal. Badan saya sehat dan tidak ada gejala-
gejala sakit sebelumnya. Saking dahsyatnya kram perut 
yang saya alami, saya sampai muntah dan badan saya 
lemas, tubuh saya rasanya tidak kuat untuk diajak berdiri. 
Sambil berbaring, saya paksa diri saya untuk bangun 
pujian penyembahan dan doa peperangan. Beberapa 
saat kondisi saya membaik, lalu saya hubungi grab dan 
langsung menuju IGD Rumah Sakit paling dekat dengan 
kost saya. Setelah menerima pertolongan pertama di 
IGD, saya disarankan untuk USG abdomens dan dirujuk 
untuk ditangani oleh dokter spesialis urologi. Dari hasil 
pemeriksaan, dokter urologi menyatakan bahwa terjadi 
pembengkakan di ginjal kanan saya dan dari USG tampak 
kabut-kabut yang dokter prediksi adalah nanah. Saat 
itu volume air pipis saya juga sudah berkurang, tidak 
seperti biasanya, namun tidak ada rasa perih atau darah 
ketika buang air kecil, berbeda dengan gejala orang yang 
mengalami batu ginjal. Dari pengalaman dokter, dokter 
mengkhawatirkan ada tumor dalam saluran ginjal saya. 
Maka dari itu dokter menyarankan saya untuk segera 
menjalani tindakan operasi karena bila ditunda-tunda 
akan semakin memperparah kondisi ginjal saya (semakin 
membengkak). Hancur hati saya saat mendengar kata 
operasi. Saya coba bangkitkan iman saya melalui pujian 
penyembahan dan doa. Saya juga hubungi Pak Obaja 
untuk dapat doakan saya sebelum menjalani operasi. 
Saya tangkap dengan iman setiap doa dari Pak Obaja. 
Iman saya semakin bangkit untuk menerima mujizat 
kesembuhan saya. Saya mendapatkan rema dari Tuhan : 
“Masalah Tuhan ijinkan terjadi, UNTUK MENDATANGKAN 
KEBAIKAN”. Sambil menunggu persiapan ruangan dan 
puasa jelang operasi, saya dengarkan khotbah Ps. Nita 
tentang mujizat kesembuhan melalui YouTube. Dalam 
doa penutup khotbah, Ps. Nita mengajak deklarasi 
profetik bahwa : “Segala sakit penyakit tidak berhak 
atas bait Allah (tubuh saya), kesakitanku akan lenyap 
dan tidak akan kembali untuk kedua kalinya”. Saya 
terus ucapkan kalimat itu sampai ruang operasi. Saya 
imani mujizat Tuhan nyatakan atas hidup saya. Luar 
biasa, Tuhan benar-benar dahsyat. Kebaikan Tuhan 
dinyatakan, Dokter tidak menemukan tumor dan 
bahkan nanah sedikitpun dalam ginjal saya. Hanya ada 
penyempitan di saluran ginjal dan beberapa endapan 
serbuk serta cairan warna orange yang diduga dari 



TANGERANG: 
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 10.00 WIB

WONOGIRI: 
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 09.00 WIB

JOGJAKARTA STAR: 
YOUTH TEENS SABTU, 
19 JUNI 2021, PK. 18.00 WIB 
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 09.00 – 11.00 – 13.00- 
15.00 – 17.00 – 19.00 WIB

JOGJAKARTA IMPACT: 
SABTU, 19 JUNI 2021, 
PK. 17.00 WIB 
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 07.00 - 09.30 - 12.00 – 
14.30 – 17.00 WIB

MAGELANG: 
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 08.00 - 17.00 WIB
BANDUNG: 
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 09.00 WIB
SURABAYA:
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 09.00 – 17.00 WIB 
PALUR:
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 10.00  - 12.30  - 15.30  - 18.00 
WIB
KLATEN: 
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 07.00 - 09.00 WIB 
(RESERVASI) 
JAKARTA:
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 09.00 – 11.00 – 13.00 
– 15.00 – 17.00 WIB 
(RESERVASI)

Apa yang harus kita 
kurangi supaya hidup kita 
menghasilkan lebih akan 
diajarkan oleh Firman Tuhan 
dalam

THE COVENANT OF 
FRUITFULNESS #3: 
LESS IS MORE 
(Kurang Adalah Lebih)

IBADAH ONSITE

SOLO WIDURAN: 
SABTU, 19 JUNI 2021, 
PK. 18.30 WIB 
MINGGU, 20 JUNI 2021,
PK. 06.00 – 08.30  –  11.00  – 
13.30 – 16.00  – 18.30 WIB 

SOLO PARAGON: 
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 08.30   – 10.30  – 13.00 – 
15.30   – 17.30 WIB
NGAWI: 
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 17.00 WIB
MADIUN: 
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 09.00 - 17.00 WIB
SAMARINDA: 
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 09.00 - 17.00 WITA
BATURETNO: 
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 09.00 WIB
WONOSARI: 
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 09.00 WIB

NIAS:
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 09.00 WIB 
PEKALONGAN:
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 08.00 – 17.00 WIB 

  IBADAH ONLINE 
DI WWW.GBIKA.ORG/LIVE: 
SABTU, 19 JUNI 2021:
PK. 18.30 WIB (SOLO)
PK. 18.30 WIB (JOGJAKARTA 
& SEMARANG)
MINGGU, 20 JUNI 2021: 
PK. 06.00 – 08.30 – 11.00 - 
13.00 – 16.00 – 18.30 WIB 
(SOLO)
PK. 06.30 – 09.00 – 11.30 – 
14.00 – 16.30 - 19.00 WIB 
(THE STAR JOGJA)
PK. 09.00 - 11.00 - 13.00 - 
15.00 - 17.00 WIB (SOHO 
JAKARTA) 
PK. 07.00 – 09.30 – 17.00 WIB 
(SEMARANG)
RADIO EL SHADDAY FM
SABTU, 19 JUNI 2021, 
PK. 18.00 WIB  
MINGGU, 20 MEI 2021, 
PK. 16.00 WIB
TATV
MINGGU, 20 JUNI 2021, 
PK. 16.00 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

Hati yang mengasihi pasti 
selalu ingin memberi yang 
terbaik pada yang dikasihi. 
Tuhan sudah lebih dulu 
memberi segala yang terbaik 
untuk kita, marilah sekarang 
kita mempersembahkan yang 
terbaik bagiNya karena kita 
setulus hati mengasihiNya dan 
mensyukuri kehidupan kita 
yang penuh dengan anugerah 
dariNya.

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 


