
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Puji Tuhan! Kita sudah semakin mendeka� event akbar 
gereja kita yaitu HUT ke-30 dan Unlimited Conference 
2019 yang akan diadakan pada tanggal 9-11 September 
2019.  Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu 
sepanjang tahun, sebab disinilah kita akan bertemu dalam 
satu kesatuan Keluarga Allah global. Saya percaya akan ada 
kobaran api yang disatukan, semangat yang disatukan, visi 
yang disatukan, kekuatan yang disatukan untuk menyele-
saikan tujuan besar yang Tuhan sudah berikan untuk gereja 
kita. 

Tema HUT ke-30 kali ini adalah “GREAT REVIVAL” atau 
“KEBANGUNAN ROHANI YANG BESAR.”  Kita percaya 
bahwa saat ini kita sedang berada di tengah-tengah revival 
terbesar yang Tuhan kerjakan bagi kita! Bukan karena 
kelayakan kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan 
perkenanan-Nya bagi kita untuk kita bisa mengalami revival 
dan kemenangan yang luar biasa ini. Kemenangan besar ini 
bukan hanya berbicara tentang gereja, tetapi Tuhan juga 
akan mengerjakan kemenangan besar bagi keluarga 
Saudara, kemenangan besar dalam pekerjaan dan usaha 
Saudara, dan kemenangan besar dalam seluruh aspek 
kehidupan Saudara!

Maka dari itu saya sangat rindu se�ap jemaat dan 
pelayan Tuhan Keluarga Allah juga bisa mengalami 
revival yang dahsyat yang sedang Tuhan kerjakan ini. 
Saya mendorong jemaat dan pelayan Tuhan Keluarga 
Allah, mari iku� event HUT ke-30 dan Unlimited 
Conference 2019 ini, dimana kita akan bersama-sama 
masuk dalam revival dan kemenangan besar yang Tuhan 
kerjakan. Dalam Unlimited Conference 2019 ini selain 
saya Pdt. Obaja Tanto Se�awan dan Ps. Jonatan 

PDT. OBAJA TANTO SETIAWAN
GEMBALA SIDANG GBI KELUARGA ALLAH GLOBAL

Se�awan sebagai pembicara tuan rumah, akan ada 
pembicara tamu yaitu Rev. Dr. LEE, Younghoon (Korea 
Selatan), penerus dari Rev. Dr. CHO, Yonggi, gembala 
senior dari Yoido Full Gospel Church (YFGC), gereja 
terbesar di Korea dan Dr. J.E. “Bamidele” Sturdivant 
(Amerika), anak rohani yang dimuridkan langsung oleh 
Ps. E.A. Adeboye (Gembala Sidang RCCG, Gereja 
Terbesar di dunia). Pakai kesempatan ini untuk membawa 
hidup Anda naik ke level yang lebih �nggi dan mengalami 
kebangunan rohani yangluar biasa. Da�arkan diri Saudara 
sekarang juga di http://gbika.org/uc2019. Saudara juga 
bisa menda�arkan diri ke sekretariat gereja lokal 
masing-masing. Salam kebangunan rohani besar! Tuhan 
Yesus Memberka�.

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom Keluarga Allah, saya Fidella mau 
sharing dan bersaksi atas Kuasa Tuhan dalam 
hidup saya. Saya melayani Tuhan sebagai usher di 
Gereja Keluarga Allah Bandung. Pekerjaan saya 
sebagai seorang dokter. Pengalaman saya setelah 
cu� melahirkan anak pertama saya di dorong 
oleh keluarga saya dan suami saya untuk lanjut 
sekolah lagi. Saya merasa bingung dan terbebani 
bila saya meninggalkan anak saya untuk fokus 
sekolah karena anak sedang lucu-lucunya dan 
masih kecil usia 1.5-2 tahun. Saya bergumul 
untuk melanjutkan sekolah. Selalu berdoa untuk 
mencari mendapatkan jawaban dari Tuhan 
apakah saya sekolah atau sementara sebagai ibu 
rumah tangga. Saya tes masuk sekolah negeri 
tanpa persiapan la�han yang keras masuk 
penda�aran. Saat tes ujian saya pun hanya 
mengiku� prosedure saja ujian, berharap 
mungkin �dak lewat. Ternyata hasilnya saya 
dapatkan, masuk 3 besar satu hari setelah ujian. 

Seper� Tuhan sudah memberi tanda bahwa 
pilih sekolah! Akhirnya saya memutuskan untuk 
mengambil langkah sekolah. Saya jalani sekolah 
sambil mengurus anak memang sulit. Banyak 
cobaan datang silih bergan� dan terlewa�. Tugas 
sekolah menumpuk dan mengurus rumah 
tangga. Saya meni�pkan anak di sebuah daycare 
namun saya �dak mendapatkan kepuasan 
dengan hasil anaknya trauma. Suatu ke�ka orang 
tua saya menawarkan bantuan anak ��p ke luar 
kota, �dak mudah saya menaruh anak saya diluar 
kota. Saya meni�pkan anak saya kesebuah 
sekolah namun ternyata anak saya trauma lagi. 
Saya cari tahu telusuri apa penyebabnya dan saya 
mendapatkan hasilnya. Setelah selesai satu 
masalah, saya harus menghadapi masalah lain 
lagi. Tapi puji Tuhan, ada saja jalan keluarnya. 

Singkat cerita saat peneli�an saya mendapat 
seorang pembimbing yang mengajarkan saya 
kerja keras, pantang menyerah dan habis-habisan 
waktu, uang dan tenaga. Beberapa dosen dan 
teman saya kaget pembimbing saya model seper-
� itu. Dari pembimbing ini saya juga mempunyai 
pengalaman dari sekolah bahwa saya ikut 
bergabung di Asean Games dan Porda. Saya 
mengiku� peminatan dibidang lain selain jurusan 
yang saya ambil. Dua kali tenaga dan pikiran 
keluar. Saya berusaha untuk cepat menyelesaikan 
tesis saya. Dan puji Tuhan selesai semuanya 
sekolah saya plus mendapatkan 2 gelar dengan 
nilai pujian. Saya �dak pernah berpikir bahwa 
rencana Tuhan itu indah seper� ini. Bagaimana 
bila saya �dak mendengarkan tuntunan Tuhan. 
Setelah saya selesai saya mau bersaksi bahwa 
jalan Tuhan dan rencana Tuhan �dak pernah 
terpikirkan oleh manusia. Puji Tuhan, Tuhan 
sangat baik. Masa depan anak Tuhan sungguh 
ada. Terima kasih atas sharing firman Tuhan yang 
selama ini terus menuntun hidup saya. Terima 
kasih untuk kedua orang tua saya yang telah 
menjaga anak saya menjadi anak yang sehat dan 
kuat. Tuhan Jesus memberka�.

Fidella







Info Pernikahan

Aris & Heni Puspitasari
18 Juli 2019 - Pk. 11.00 WIB

Joshua John & Yuli Atun
20 Juli 2019 - Pk. 10.00 WIB

Evanos Rhesa & Febriyani
20 Juli 2019 - Pk. 16.00 WIB




