
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� Tuhan!
Kita bersyukur, bulan ini Tuhan memberikan rhema baru yang 

luar biasa bagi kita yaitu “MUJIZAT PEMULIHAN KELUARGA.” Di 
tahun mujizat besar ini, Tuhan bukan hanya ingin memulihkan 
kesehatan, keuangan dan kehidupan rohani kita, tetapi Dia juga 
ingin keluarga-keluarga dipulihkan, Dia juga ingin keluarga-keluarga 
mengalami mujizat yang besar dari Tuhan. 

Sejak awal tahun ini, Tuhan sudah mengerjakan Mujizat 
Keuangan Besar di tengah-tengah kita. Banyak sekali mujizat 
keuangan terjadi dengan spektakuler. Banyak yang menerima 
pekerjaan, banyak yang mengalami kelepasan dari jerat hutang, 
banyak yang mengalami record breaking miracles dalam 
omsetnya, bahkan �dak sedikit yang mendapatkan rumah 
dengan cara yang begitu ajaib. Dan saya percaya mujizat 
keuangan masih terus terjadi. Segala benih profe�k yang sudah 
kita taburkan masih akan terus kita nikma� tuaiannya dalam 
hidup kita. Jadi terus buka ha� dan terus deklarasikan secara 
profe�k mujizat keuangan dalam hidup saudara.

Setelah itu Tuhan bawa kita masuk dalam Mujizat 
Kesembuhan Besar. Kita melihat dan menjadi saksi bagaimana 
sakit penyakit bertekuk lutut di dalam hadirat Tuhan. Banyak 
kesaksian yang muncul dan banyak jiwa-jiwa berdatangan untuk 
mengalami mujizat. Saya percaya bahwa Tuhan belum punya 
rencana untuk mengendorkan mujizat kesembuhan dan 
kesehatan di tengah-tengah kita. Ar�nya mujizat kesembuhan 
masih akan terus terjadi. Itu sebabnya jangan ragu untuk 
membawa orang-orang yang kita kenal yang mana mereka 
membutuhkan mujizat kesembuhan. Saya percaya di tempat ini 
ada pengurapan yang mendatangkan kesembuhan dengan 
begitu luarbiasa.

Selain keuangan dan kesehatan, keluarga menjadi salah 
satu ��k dimana Tuhan mau bekerja. Di satu sisi, Iblis mau 
menyerang dan menghancurkan keluarga. Tetapi di sisi lain, 
Tuhan ternyata punya rencana yang dahsyat, dan mau berkarya 
dengan dahsyat di tengah-tengah keluarga. Saya percaya mulai 
bulan ini, akan muncul kesaksian-kesaksian yang luarbiasa 
tentang Mujizat Pemulihan Keluarga ini: suami istri yang sudah 
hampir cerai, tapi dipulihkan. Bahkan yang sempat cerai, tapi 
Tuhan campur tangan dan dipersatukan kembali. Orang tua dan 
anak yang bermusuhan sekian lama, saling kaku ha� dan saling 
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menjauhi, tapi Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, 
sehingga pemulihan bisa terjadi. Suami yang sudah pergi dari 
rumah meninggalkan istri dan anak-anaknya selama 
bertahun-tahun, tapi Tuhan jamah, pertobatan terjadi dan 
Tuhan persatukan kembali. Masalah rebutan warisan yang 
begitu pelik dalam keluarga, yang secara manusia �dak bisa 
diselesaikan, tapi Tuhan campur tangan, dan pemulihan 
terjadi. Masalah perang dingin kakak beradik yang sudah 
berlangsung bertahun-tahun dan secara manusia �dak 
mungkin bisa didamaikan, tapi Tuhan bekerja dan pemulihan 
terjadi. Itu sebabnya hari ini saya ajak kita semua mulai sejak 
sekarang harapkan mujizat pemulihan keluarga terjadi! Tuhan 
memberka�. 

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom, Saya akan menyaksikan Keajaiban dan Kasih 
Tuhan dalam hidup anak saya. Kuasa Doa Profe�k dan 
Pondok Daud PRIBADI membuat mujizat. Anak saya yang 
ke 2, sudah menikah, �nggal di Solo. Tapi anak saya bukan 
jemaat GBI Keluarga Allah.

Selama 1 tahun (dari tahun 2018), anak saya mengalami 
salah diagnosa dokter. Dan selama setahun ini minum obat 
yang salah dengan dosis �nggi dan banyak efek sampingnya. 
Dokter mendiagnosa anak saya kena sakit LUPUS, SINDROM 
BEHCET Dan LEUKEMIA. (Satu penyakit  ini saja dalam tubuh 
manusia bisa mema�kan)

Efek obat yang selama ini sudah diminum adalah 
seluruh tubuh bengkak, kadang dari mulut kalau 
bangun �dur sudah ada gumpalan darah, badan sakit 
semua tanpa diketahui sebabnya. Hal ini dialami anak 
saya selama 1 tahun. Anak dan menantu saya �dak 
pernah memberitahu kami. Takut kalau kami sedih. 
Pernah saat badannya bengkak, saya dikirimi fotonya. 
Saya berdoa kepada Tuhan buat anak saya ini, Tuhan 
memberi Firman kepada saya di Yesaya 60:1.

Sejak saat itu saya selalu memperkatakan Firman Tuhan 
itu. Anak saya juga saya beri Firman itu dan saya suruh 
memperkatakan nya. Pernah didalam doa saya mendapat 
pesan, ada roh kema�an yang sedang mengincar anak saya. 
Oleh Anugerah Tuhan, saya patahkan kuasa itu. Sekalipun 
kami �dak di tempat yang sama, saya percaya, kuasa Tuhan 
terjadi.

Dan saat UC 2018 sebenarnya tanggal 11 September 
adalah tepat ultah anak saya ini, saat itu kami ikut UC, saya 
berdoa kepada Tuhan, jika Tuhan melawat kami di UC, 
saya percaya, Tuhan juga melawat anak saya yang di Solo 
itu.

Sampai 12 Maret  menantu saya WA dan mengatakan 
bahwa semua diagnosa dokter yang salah itu dinyatakan 
"NEGATIVE" semua. Bukan kebetulan, se�ap imlek keluarga 
besar saya selalu ke Surabaya, mengunjungi saudara.  Saat itu 
mereka sharing dengan saudara, langsung diajak ke dokter 
spesialis penyakit dalam. Dikakukan pemeriksaan dan test 
darah. Setelah itu pulang ke Solo, 2 minggu kemudian 

kembali ke Surabaya untuk melihat hasilnya. Puji Tuhan. 
Oleh Anugerah Tuhan...hasil test dinyatakan nega�f. 
Tuhan mengizinkan anak saya mengalami salah diagno-
sa, yaitu LUPUS, SINDROM BEHCET DAN LEUKEMIA, 
dan digan�kan KESEMBUHAN ILAHI. SEKARANG ANAK 
SAYA DALAM PEMULIHAN DAN SAYA PERCAYA SUDAH 
SEHAT DENGAN SEMPURNA. DAN SAYA PERCAYA 
SETELAH INI TUHAN MEMBERI KETURUNAN BUAT 
ANAK SAYA INI. 

Melalui keadaan ini saya percaya Tuhan bekerja 
dalam hidup anak saya untuk menjadi "Terang" dalam 
Keluarga suaminya. Dan Pemulihan hubungan 
didalam keluarga pas� dipulihkan. Bapak Obaja sudah 
pernah berkata kepada saya, bahwa saya akan 
mengalami mujizat yang lebih besar. Hal ini terjadi dan 
saya akan mengalami mujizat yang lebih besar lagi. 
Saya selalu mengalami mujizat yang lebih besar yang 
lain daripada yang lain. Dan saya percaya, Pak Obaja 
sudah mengimpartasikan iman yang besar kepada 
saya. Demikian kesaksian saya dan semuanya ini 
hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Pak Obaja 
dan Bu Epfy yang selalu mendukung saya. Amin.

MARIA ENDANG







Info Pernikahan

Andrianto N & Jessica A
9 Juni 2019 - Pk. 08.00 WIB

Dany Gunawan & Sylvia A
9 Juni 2019 - Pk. 11.30 WIB

Januar Ardi & Intan Purnamasari
14 Juni 2019 - Pk. 10.00 WIB

Denny Nugroho & Marlya R
14 Juni 2019 - Pk. 10.00 WIB

Zefanya Giovani & Theresia Anggraini 
9 Juni 2019 - Pk. 13.00 WIB




