Salam Keluarga Allah yang sangat diberka�
Tuhan!
Kita bersyukur atas rhema ﬁrman Tuhan
yang kita dapatkan di bulan ini yaitu “Miracle
for Family Transforma�on” atau “Mujizat
Pemulihan Keluarga.” Selama 1 bulan ini kita
sudah belajar bagaimana mengalami Mujizat
Pemulihan Keluarga, akan tetapi saya percaya
Tuhan punya rencana yang lebih besar
daripada sekedar pemulihan keluarga saja.
Itu sebabnya pen�ng sekali bagi kita untuk
menger� rencana Allah bagi keluarga kita;
pen�ng sekali bagi kita untuk bisa melihat
blueprint Allah bagi keluarga kita; dan terlebih
lagi pen�ng sekali untuk kita membawa
keluarga kita masuk dalam rencana Allah
yang besar dan hebat itu.
Tangkap rhema ini: Tuhan mau membangun
bagi Saudara, keluarga yang hebat! Keluargamu
�dak akan menjadi keluarga biasa, keluarga
rendah, tapi Tuhan akan memberka� keluarga
Saudara menjadi keluarga yang hebat; yang
paling kecil akan menjadi kaum yang besar.
Ar�nya, orang lain akan melihat keluarga kita,
dan mereka akan melihat sinar kemuliaan Tuhan
yang luarbiasa, keluarga kita akan menjadi
kesaksian yang dahsyat dan membawa
kemuliaan bagi nama Tuhan.
Memang nampaknya sekarang ini masih
sesuatu yang muluk-muluk, akan tetapi ke�ka
tangan Tuhan yang bekerja, maka �dak ada
batasan yang Tuhan bisa kerjakan di
tengah-tengah kita. Kita hanya perlu berjalan
bersama Tuhan, melakukan bagian kita sesuai
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dengan rhema yang Tuhan berikan kepada
kita, maka tangan Tuhan yang akan membuat
kita bertumbuh, kuasa Tuhan yang akan
membuat kita besar, dan penyertaan Tuhan
sendiri yang akan menuntun kita from glory
to glory, dari kemuliaan pada kemuliaan.
Undanglah rekan, kerabat, serta orang-orang
di sekitar Saudara yang membutuhkan mujizat
pemulihan keluarga untuk datang ke gereja
beribadah, dan menerima rhema ﬁrman
Tuhan yang akan mengubahkan hidup
mereka.
Salam Penggembalaan,
Pdt. Obaja Tanto Se�awan

Shalom Ps. Obaja Tanto Se�awan dan saudara
semua, saya ingin menyaksikan mujizat yang saya
alami. Dua bulan yang lalu (Januari 2019) saya
mengalami sakit pada bagian lutut, lalu saya
periksakan ke dokter. Dokter sarankan saya untuk
X-Ray dan hasilnya dokter mengatakan saya harus
operasi karena didalam tulang lutut saya ada tumbuh
tulang yang seper� duri. Itu ada di kaki sebelah kanan
dan kiri.
Kalau saya pakai buat jalan, itu sangat sakit sekali
dan sangat mengganggu dalam saya bekerja. Saya
tanya dokter bagaimana solusi atas sakit yang saya
alami. Satu-satunya jalan saya harus gan� tempurung
dengan biaya US $ 30.000. Saya berdoa minta Tuhan
beri hikmat supaya saya melangkah seturut kehendak-Nya.
Saya coba gan� dokter, dan dokter sarankan saya
untuk X-Ray dan sonogram (Februari 2019). Saya nurut
apa yang dokter sarankan. Dokter katakan saya harus
buat appointment 1 minggu untuk kembali lagi melihat
hasilnya. Tidak kebetulan bulan February Ps. Obaja
sampaikan untuk membuat catatan pergumulan lalu
didoakan dan diserahkan penuh kepada Kuasa Tuhan
seper� Hiskia. Saya lalukan dan mengiku� ibadah
secara livestreaming. Rasanya seper� saya datang
langsung di Solo.
Seke�ka saya doa profe�k dan saya tumpang tangan
pada bagian yang sakit. Mujizat Tuhan nyatakan, lutut

saya bisa buat lompat-lompat lagi. Saya percaya itu
Tuhan sendiri yang menggan� lutut saya dengan
yang baru. Dokter suruh saya kembali hari Selasa, 2
minggu yang lalu, tetapi saya salah lihat tanggal
dan datang hari Kamis. Nurse menolak dan disuruh
datang hari Selasa pagi tadi (12 Maret 2019). Saya
bertemu dengan dokter dan hasilnya lutut saya
bagus �dak ada masalah.
Jehova Rapha, Tuhan sudah membuat mujizat
dalam hidup saya. Demikian kesaksian saya,
kiranya boleh menjadi berkat bagi kita yang
percaya atas Kuasa-Nya.
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