
Salam Keluarga Allah yang sangat diberkati Tuhan!

Puji Tuhan! Kita akan kembali mengadakan HOLYLAND 
RETREAT TOUR pada tanggal 28 Februari - 07 Maret 2020 nanti. 
Holyland Retreat Tour kita kali ini meliputi Mesir - Gunung Sinai - 
Mt. Hermon - Dead Sea - Yerusalem - Danau Galilea- Tiberias - Kana 
- Mt. Nebo - Yordan. Mengapa gereja kita sering mengadakan Holyland 
Retreat tour? Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa 
faedahnya bagi saudara.  

Faedah yang pertama adalah PENGETAHUAN FIRMAN TUHAN 
KITA AKAN JAUH LEBIH MENINGKAT. Saat kita membaca kisah-kisah 
di Alkitab tentang Danau Galilea, Laut Mati, Sungai Yordan dan lain-lain, 
kita baru bisa membayangkan saja. Tetapi kalau kita sendiri sudah pergi 
ke tempat-tempat tersebut dan melihat dengan mata kepala kita sendiri, 
maka kita akan lebih mengerti dan memiliki gambaran yang lebih jelas 
tentang peristiwa-peristiwa yang ditulis dalam Alkitab sehingga 
pengetahuan Firman Tuhan kita akan jauh lebih meningkat. Faedah 
yang kedua adalah membuat IMAN DAN KEPERCAYAAN KITA 
KEPADA TUHAN SERTA FIRMAN-NYA SEMAKIN MANTAP. Sebab 
lokasi-lokasi yang ditulis di dalam Alkitab, sampai hari ini masih bisa kita 
lihat buktinya di Israel. Misalnya: tempat kelahiran Tuhan Yesus, tempat 
Yesus disalib dan dikuburkan, tempat Yesus naik ke sorga, bahkan 
kisah-kisah dalam Perjanjian Lama seperti tempat Musa menerima 2 loh 
batu yang berisi 10 perintah Allah, tempat Musa melihat semak menyala, 
dan lain-lain juga bisa kita buktikan bahwa tempat serta kejadian yang 
ditulis dalam Alkitab itu benar-benar nyata dan sungguh ada. Bukti-bukti 
ini akan membuat iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan serta 
Firman-NYA akan semakin mantap. Faedah yang ketiga adalah 
MEMBUAT KITA SEMAKIN MENGASIHI TUHAN. Sebab dalam 
perjalanan holyland nanti kita akan ditunjukkan tempat-tempat dimana 
Tuhan Yesus melakukan karya-NYA selama di dalam dunia ini yang 
kesemuanya menunjukkan begitu besarnya kasih Tuhan Yesus bagi kita 

sehingga akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan Yesus lebih 
daripada yang sebelumnya. Faedah yang keempat adalah MEMBUAT 
KITA MAKIN AKRAB satu dengan yang lain. Dengan semakin 
bertambahnya jumlah jemaat, maka seringkali membuat saya sulit untuk 
bisa mengenal jemaat satu persatu. Dalam perjalanan holyland ini, 
selama beberapa hari saya dan setiap peserta bisa makan bersama, 
sharing bersama, dan berbincang-bincang banyak hal sehingga kita bisa 
semakin kenal lebih dekat dan lebih akrab lagi. Dan faedah yang 
terakhir adalah kita bisa MENGALAMI MUJIZAT-MUJIZAT selama 
perjalanan kita di holyland. Sudah banyak sekali jemaat yang 
mengalami mujizat untuk keluarganya, pekerjaan, mujizat kehamilan, 
kesembuhan, dll. Selain itu, perjalanan holyland ini juga bisa menjadi 
SARANA SELAMATKAN JIWA, banyak jemaat yang mengajak teman 
atau saudaranya ikut holyland ini dan akhirnya mereka diselamatkan.

Oleh karena itu, saya mendorong saudara yang belum pernah ikut 
tour ke holyland atau yang sudah pernah mengikuti tetapi ingin sekali 
lagi mengalami berkat-berkat yang baru melalui Holyland Retreat Tour, 
marilah ikuti program ini. Saya percaya saudara pasti menerima 
anugerah melimpah melalui holyland retreat tour ini. Tuhan 
memberkati!

Salam Penggembalaan, 

Pdt. Obaja Tanto Setiawan.



Shalom, saat ini saya ingin men-
yaksikan betapa dahsyatnya kuasa 
Tuhan melalui doa profetik dan deklara-
si kemenangan yang diajarkan di GBI 
Keluarga Allah melalui hambaNYA Ps. 
Obaja, Ps. Jonatan dan Ps. Nita.

Pada tahun 2015 saya ditawari untuk 
membeli 2 unit properti melalui teman 
saya dengan iming-iming harga akan 
naik berlipat ganda karena lokasinya 
yang strategis. 

Saat itu tanpa berpikir panjang dan 
berdoa terlebih dahulu saya putuskan 
untuk membeli property tersebut 
melalui Developer.

Tahun 2016 kedua properti tersebut 
selesai dibangun dan langsung diserah 
terimakan kepada saya. 

Mulai tahun 2017 saya coba menjual 
kembali properti tersebut dengan hara-
pan mendapat keuntungan dari nilai 
penjualannya. Namun sampai dengan 
akhir 2018 belum ada satupun 
penawaran dari pembeli karena ternyata 
dari pihak Developer sedang membangun 
cluster yang baru dengan harga yang 
sama saat saya membeli di tahun 2015 
dan memasarkannya dengan cara bayar 
yang lebih menarik konsumen, sehingga 
banyak konsumen/pembeli yang 
langsung membeli melalui Developer. 

Saya sempat putus asa menghadapi 
hal ini namun di awal 2019 saya diarah-

kan Tuhan untuk beribadah di GBI 
Keluarga Allah Jakarta dan Firman 
Tuhan mengenai doa profetik.

Sejak saat itu saya selalu memperka-
takan doa profetik bahwa properti saya 
sudah terjual dan Tuhan akan kirimkan 
pembeli yang akan membeli properti 
saya tersebut.

Puji Tuhan di bulan Juni 2019 salah 
satu properti saya laku terjual dan di 
tanggal 15 November 2019 yang lalu 
properti yang kedua juga laku terjual.

Firman yang jadi rhema dalam 
kehidupan saya adalah dalam Roma 
10:8 "Firman itu dekat kepadamu, 
yakni di dalam mulutmu dan di 
dalam hatimu."

Semoga kesaksian ini bisa jadi berkat 
dan kekuatan bagi setiap jemaat. Terima 
kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Samuel – GBI KA Neo Soho Jakarta










