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Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Kita bersyukur karena karya Tuhan yang luar 
biasa di gereja kita, sehingga saat ini kita bisa 
melihat dan menyaksikan betapa luar biasanya 
banjir mujizat terjadi dalam kehidupan jemaat 
dan pelayan Tuhan di gereja kita. Se�ap hari kita 
bisa mendengar dan membaca banyak kesaksian 
mujizat-mujizat yang luar biasa. Hari ini saya ingin 
mengajak se�ap jemaat supaya meneruskan 
kesaksian-kesaksian yang ada di gereja kita 
kepada lebih banyak orang supaya semakin 
banyak orang mengetahui karya Tuhan dan 
mereka bisa mengalami anugerah Tuhan.

Seper� yang Firman Tuhan katakan, 
bahwa kesaksian kita memiliki kuasa yang 
sangat luar biasa. Wahyu 12:11 Dan mereka 
mengalahkan dia oleh darah Anak Domba, dan 
oleh perkataan kesaksian mereka. Karena 
mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai 
ke dalam maut. Kesaksian kita akan 
membungkamkan iblis, memberka� hidup kita 
sendiri, dan menarik banyak jiwa bisa datang 
kepada Tuhan. Mengapa sangat pen�ng sekali 
kita bisa menceritakan kesaksian-kesaksian 
mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah 
kita? Ya, sebab karya Tuhan yang sedang terjadi 
di tengah-tengah kita ini adalah seper� benih 
gandum yang sedang ditaburkan Tuhan, tetapi 
kemudian iblis juga �dak �nggal diam, iblis juga 
menaburkan benih lalang untuk mengganggu 
benih gandum yang ditaburkan Tuhan. Benih 
lalang itu bisa berupa perkataan nega�f, 
celaan, ke�dakpercayaan, dll.

Itu sebabnya kita �dak boleh diam, kita 
harus terus-menerus menaburkan benih 
gandum supaya semakin lama benih gandum 
yang kita taburkan itu akan melenyapkan benih 
lalang yang ditaburkan iblis. Sebarkan kesak-
sian-kesaksian dahsyatnya karya Tuhan di 
gereja kita melalui kelompok sel, social media, 
saat bertemu dengan orang lain, dan seterusn-
ya. Sehingga karya Tuhan semakin hari semakin 
dahsyat terjadi di tengah-tengah kita. Salam 
kegerakan. Tuhan Yesus memberka�!

Salam Revival,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan
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Shalom Keluarga Allah yang sangat dikasihi 
Tuhan Yesus.

Nama saya ibu Theresia Unin Dwi Lestari, 
Sukoharjo. Saya mengucap syukur atas anugrah 
Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan dalam 
keluarga kami. Sungguh Tuhan Yesus dahsyat 
dan ajaib. Kami memiliki pergumulan untuk 
membeli tanah sebagai tempat �nggal dan 
tempat usaha. Kami berkeliling mencari dan 
bertanya-tanya lokasi dan harga. 

Namun tak ada yang sesuai dengan yang 
kami inginkan, tapi kami �dak putus asa dan 
tetap yakin bahwa Tuhan akan menuntun kami 
menemukan lokasi yang sesuai dan harga yang 
sesuai. Setelah pencarian sekian lama akhirnya 
kami menemukan lokasi seper� yang kami 
inginkan. Sebelum deal pembelian itu saya 
sudah menulis kesaksian tapi belum saya kirim-
kan karna saya terlalu yakin bahwa Tuhan akan 
menjawab doaku. Melalui proses yang cukup 
panjang, akhirnya kami bisa membeli tanah di 
daerah Ngelo, Menuran, Baki Sukoharjo. 

Puji Tuhan untuk kado di penghujung 
tahun 2018 segala hormat dan pujian hanya 
bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami di berka� 
dengan rumah di Baki dan tanah di Ngelo, 
Menuran. Sungguh luar biasa perkataan profe-
�k yang diajarkan oleh Bapak Obaja dan kami 
mengimani dan melakukan perkataan profe�k 
tersebut. 

Kami percaya bahwa dise�ap pergumulan 
pas� ada mahkota yang indah. Firman Tuhan 
yang menjadi rhema bagi kami terdapat dalam 
Matius 21:22 "Dan apa saja yang kamu minta 
dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu 

akan menerimanya." Tuhan Yesus ajaib, saya 
bersyukur punya Tuhan seper� DIA yang �dak 
pernah mengecewakan anak-anakNYA. Ke�ka 
kita memiliki pergumulan dalam hidup serah-
kan semuanya pada Tuhan dan DIA akan 
bekerja untuk hidup kita. Trimakasih Tuhan 
Yesus.

Kirimkan kesaksian 
atau permohonan 
doa Saudara melalui:
Web: http://gbika.org/formdoa
eMail: doa@keluargaallah.com
Whatsapp: 0899-789-5000







Info Pernikahan 
GBI  KELUARGA ALL AH

Didik Randy & Ratna H
24 Maret 2019 I Pk. 13.00 WIB

Angga adi & selviana m
23 Maret 2019 I Pk. 13.00 wib

Kurniawan Eka & Ngatini
24 Maret 2019 I Pk. 11.30WIB




