
 Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Bulan Desember nan� saya, istri saya, Ps. 
Jonatan dan Ps. Nita akan berangkat ke Lagos, 
Nigeria, untuk menghadiri Holy Ghost 
Congress, acara tahunan dari gereja yang 
digembalakan oleh Ps. E.A. Adeboye, tepatnya 
pada tanggal 10-16 Desember 2019. Paling 
sedikit sekitar 8 juta orang akan hadir dalam 
acara tahunan ini. Dan kita sudah menyaksikan 
bagaimana Tuhan berkarya dengan sangat 
dahsyat di gereja tersebut. Gedung gerejanya 
dimula i  dar i  1x1 k i lometer  persegi ,  lalu 
sekarang lebih besar lagi yaitu 3x3 kilometer 
persegi. Banyak sekali mujizat-mujizat yang 
spektakuler yang terjadi di gereja ini; yang ma� 
dibangkitkan, yang sakit sudah sangat parah 
disembuhkan, mujizat keuangan, keluarga, 
pekerjaan dan masih banyak lagi.  

Itu sebabnya selama 3 tahun terakhir ini gereja kita 
selalu mengadakan perjalanan rohani kesana. Sebab 
kita rindu bisa menangkap roh kebangunan rohani 
yang sedang terjadi di Nigeria, khususnya di gereja 
yang digembalakan Ps. E.A. Adeboye. Kita percaya 
bahwa hanya karena kuasa Roh Kudus yang 
bergerak secara nyatalah maka gereja di Nigeria ini 
bisa menjadi gereja terbesar.

Oleh sebab itu, saya mengajak jemaat maupun 
pelayan Tuhan Keluarga Allah yang rindu untuk bisa 
menerima impartasi pengurapan Roh Kudus yang 

sedang melanda dengan dahsyat di Nigeria, 
untuk bergabung dalam �m perjalanan 
rohani ke Nigeria. Masih dibuka kesempatan 
untuk Saudara bisa menda�arkan diri. Saya 
percaya perjalanan rohani kita ke Nigeria ini 
akan membawa terobosan yang jauh lebih 
besar, kegerakan yang jauh lebih besar, 
serta kuasa Tuhan yang dahsyat di 
tengah-tengah kita!

Salam Great Revival!

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom, perkenalkan nama saya Gideon Kurniawan. Saya 
rindu menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup 
saya.

Berawal dari bulan Oktober 2018, waktu itu saya belum 
menjadi orang percaya, saya dari sebrang, belum kenal Tuhan 
Yesus. Dulunya saya adalah seorang driver ojek online yang hidup 
serba kekurangan. Untuk makan dan biaya hidup saja sangat 
susah. Pada hari itu seharian saya online dari jam 9 pagi dan 
belum dapat orderan sama sekali, padahal saya sudah �dak 
pegang uang sepeserpun. Sampai sore harinya saya mendapatkan 
no�fy order di handphone saya, order _Go Ride_ ke Keluarga 
Allah.

Saya ambil orderan tersebut, dan ternyata yang order adalah 
anak-anak. Sepanjang perjalanan saya ajak ngobrol anak tersebut, 
dan dari obrolan tersebut saya tau kalo anak tersebut bernama 
Michael. Ke�ka sampai tujuan, anak tersebut membayar dengan 
uang pecahan 20.000, sedangkan biaya order cuma 10.000. 
Karena saya �dak memiliki kembalian, saya suruh bawa saja 
uangnya, bayarnya kapan-kapan kalo ketemu lagi.

Anak itu kemudian masuk ke gereja. Karena saya mau hemat 
bensin, saya buka handphone saya menunggu order selanjutnya 
masih ditempat tersebut. Tidak lama, �ba-�ba anak itu kembali 
menghampiri saya dan memberikan uang pecahan 50.000 kepada 
saya dan bilang kalau uang tersebut buat saya. Saya kaget akan 
anak tersebut. Mulai saat itu ada rasa penasaran dalam ha� saya, 
kenapa anak ini sangat baik.

Berkat anak kecil itu, saya akhirnya bisa makan, membeli 
bensin dan punya modal untuk menarik ojek lagi. Setelah itu 
�ba-�ba ada orderan masuk di handphone saya dengan nominal 
yang cukup banyak. Saya mendaptkan orderan mengantar barang 
ke daerah klaten dengan nominal 150.000. Tak disangka, orang 
yang mengorder jasa saya memberikan �ps 50.000. Saya antarkan 
barang tersebut. Ke�ka sampai tempat tujuan, saya kaget karena 
penerima barang tersebut malah menjamu saya dengan makanan 
dan bahkan memberikan �ps juga sebanyak 100.000. Saya 
benar-benar heran. Saya penasaran akan barang yang saya 
antarkan tersebut, saya memberanikan bertanya kepada 
penerima barang atas isi box yang saya antarkan tersebut. 
Ternyata box tersebut berisi materi untuk sekolah Minggu di 
gereja.

Saya tambah penasaran, orang-orang yang saya temui saat 
itu kenapa baik-baik. Dan saya akhirnya menyadari, orang-orang 
tersebut adalah orang-orang Kristen. Kemudian saya beranikan 
masuk ke Gereja Keluarga Allah, saya bertemu dengan petugas 
Call Cente Keluarga Allah. Saya ceritakan semua yang saya alami. 
Saya juga sempat didoakan pada saat itu.

Setelah peris�wa itu, saya menjadi tertarik datang ke gereja. 
Saya mengiku� ibadah walau saya �dak tau cara ibadah dan doa 
orang Kristen. Awalnya saya agak risih dengan khotbahnya, 
namun saya tersentuh dan menjadi suka khotbah yang saat itu 
disampaikan oleh Pak Obaja. Dari ibadah tersebut saya tahu kalau 
ada Pondok Daud yang katanya banyak mujizat. Karena semakin 
penasaran, saya akhirnya iseng datang ke Pondok Daud dihari 
selanjutnya. Pikir saya sekalian ngadem. Itu saya lakukan 
beberapa kali se�ap siang hari walaupun saya �dak tahu 
lagu-lagunya, tapi saya merasakan damai ke�ka berada di Pondok 
Daud.

Sampai saya menyadari semenjak saya ngadem di Pondok 
Daud, orderan saya menjadi ramai. Banyak order masuk dengan 
nominal yang besar-besar. Omset saya sehari berlipat-lipat dan 
saya menjadi sangat senang dengan hal itu. Saya iku� terus 
Pondok Daud dan Ibadah di Keluarga Allah, saya suka 
khotbah-khotbah yang disampaikan Pak Obaja.

Ke�ka Hillsong datang ke Keluarga Allah, saya mengiku� dan 
saya ingin sekali foto dengan Pak Obaja. Puji Tuhan saya 
mendapatkan kesempatan foto dan malah didoakan oleh Pak 

Obaja. Saya mulai serius cari tahu Tuhan, saya mulai baca 
Alkitab yang bisa di download di Handphone. Saya juga 
sering mendatangi Call Center untuk sharing, dan singkat 
kata di bulan itu juga saya Terima Tuhan Yesus dan 
memutuskan Bap�s.

Hidup saya berubah setelah menjadi Kristen. Yang 
tadinya saya ngojek, �ba-�ba saya ditawari teman saya 
untuk mengelola usahanya tanpa melihat background 
pendidikan saya. Yang tadinya diawal saya mendapatkan 
gaji 1,3 juta, setelah beberapa bulan saya diangkat menjadi 
manager dengan gaji diatas 3 juta se�ap bulannya. 
Benar-benar mujizat besar dinyatakan atas hidup saya.

Dari Keluarga Allah, saya belajar tentang persepuluhan 
yaitu mengembalikan sepersepuluh dari berkat yang saya 
terima sebagai ucapan syukur atas kebaikan dan pemeli-
haraan Tuhan. Saya lakukan itu dengan se�a.

Saya rindu punya rumah dan punya usaha sendiri, saya 
terus doakan kerinduan saya tersebut. Kemudian saya 
beranikan melangkah buka usaha sendiri dengan modal 
yang ada saya cari ruko. Sebenarnya uang saya mepet, saya 
juga sempat di�pu oleh teman saya. Tapi saya memilih 
untuk merelakan dan mengampuni.

Ada saja cara Tuhan menolong saya. Tiba-�ba saya 
mendapatkan transferan dari teman saya yang dulu pernah 
saya tolong sebesar 50 juta. Saya benar-benar kaget akan 
hal tersebut. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan saya 
gunakan uang tersebut dengan baik. Saya pakai buat modal 
usaha dan DP KPR rumah. 2 kerinduan saya terjawab 
seke�ka.

Dalam proses pencarian sewa ruko pun Tuhan tolong, 
Tuhan pilihkan tempat dijalan yang ramai dan biaya 
sewanya sangat murah. Mujizat terus mengalir dalam 
hidup saya. Tidak membutuhkan waktu lama, usaha saya 
banjir orderan dan saat ini Puji Tuhan saya memiliki 3 
karyawan yang membantu saya. Sungguh-sungguh semua 
ini berkat kebaikan dan kemurahan ha� Tuhan.

Mari saya ajak saudara semua untuk tangkap rhema 
firman Tuhan yang diajarkan di gereja kita. Kita imani 
sungguh-sungguh dan ambil langkah taat. Apabila saya 
mengalami terobosan besar dalam hidup saya, terlebih 
saudara juga akan mengalaminya. 

Demikian kesaksian saya, kiranya dapat menjadi berkat 
untuk saudara semua. Tuhan Yesus mengasihi dan 
memberka� saudara semua. Amin

.





Informasi & Pendaftaran: 
Dpt. Pemuridan di kantor sekretariat

ELITE SOLDIER BOOT CAMP 

Hadir dalam format baru
yang lebih santai tapi tetap seru 
dan menyenangkan!

K E L U A R G A  A L L A H
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Tuhan menciptakan 
setiap kita dengan 
potensi luar biasa. 

Tolak intimidasi Iblis 
yang melemahkan 

dan jadilah ciptaan 
Allah yang hebat 

sesuai rencana dan 
kehendak Nya yang 

sempurna. 
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Info Pernikahan

Adi Bagus & Florensia R
05 Okt 2019 - Pk. 11.00 WIB

Biantoro D & Yunita Tri
05 Okt 2019 - Pk. 12.00 WIB

Immanuel Dwi & Diah E
05 Okt 2019 - Pk. 14.00 WIB

Nikolas Adi & Sri Wahyuni
06 Okt 2019 - Pk. 11.30 WIB




