
 Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� Tuhan!
Sejak awal gereja kita membangun Pondok Daud, gereja 

kita di Keluarga Allah Solo sudah membangunnya 24 jam. 
Tuhan berkarya luar biasa dan banyak kuasa serta mujizat 
terjadi. Tahun lalu saat Ps. Jonatan yang mendapatkan rhema 
untuk membangun Pondok Daud, maka di semua gereja lokal 
mulai dibangun Pondok Daud. Saya merasa pen�ng sekali 
untuk kita bisa menger� Pilar-pilar pen�ng di Pondok Daud.

Pilar yang pertama adalah Menomorsatukan Tuhan. Sejak 
awal Daud selalu menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya 
sebab Daud memiliki ha� yang lapar dan haus akan Tuhan, 
dan saat Daud diangkat menjadi raja, Daud mengajak 
bangsanya untuk menomorsatukan Tuhan dengan memban-
gun Pondok Daud. Karena Pondok Daud adalah untuk 
menomorsatukan Tuhan, maka fokusnya bukan kepada 
jemaat, liturgi atau tata cara, tetapi kepada apa yang 
menyenangkan ha� Tuhan. 

Pilar yang kedua adalah Penuh Dengan Iman. Di Pondok 
Daud atmosfernya adalah penuh dengan iman, maka pujian 
penyembahannya, kata-kata pengkhotbahnya, doa-doanya, 
semuanya harus penuh dengan iman. Jemaatpun harus 
merespon dengan kata-kata “Amin!” Sebab merespon dengan 
kata-kata ‘AMIN’ akan membangkitkan iman kita, dan ke�ka 
iman kita bangkit maka mujizat pas� terjadi.

Pilar yang ke�ga adalah Penuh Dengan Kuasa. Di Pondok 
Daud, dibangun pujian penyembahan yang menghadirkan 
hadirat Tuhan. Saat hadirat Tuhan sudah turun, maka kuasa 

Tuhan dialirkan. Kuasa Tuhan dialirkan melalui 
kata-kata nubuat/profe�k. Itu sebabnya di Pondok 
Daud yang kita bangun, semua harus dilakukan secara 
profe�k sesuai dengan petunjuk gembala sidang. 

Pilar yang keempat adalah Penuh Dengan Kesatuan. 
Di Pondok Daud, semua berjalan dalam kesatuan rantai 
komando; semua pelayan di Pondok Daud melakukan 
sesuai dengan petunjuk Raja Daud, seha�, sepikir, 
sejiwa, segerakan. Demikian juga di gereja kita harus ada 
rantai komando yang baik, semua mengiku� pedoman 
yang ada di gereja kita. Dengan adanya kesatuan, maka 
tubuh Kristus akan menjadi satu tubuh yang utuh.

Pilar yang kelima adalah Penuh Dengan Kekudusan. 
Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kita para 
pelayan-Nya harus menguduskan diri supaya 
pelayanan kita berkenan di hadapan-Nya. Pilar yang 
keenam adalah Penuh Dengan Kualitas. Di Pondok 
Daud, Daud membangun ibadah yang penuh kualitas, 
bukan asal-asalan. Di Pondok Daud yang kita bangun, 
se�ap orang harus ditempatkan sesuai dengan karunia 
dan talentanya supaya bisa mempersembahkan yang 
terbaik. Bahkan yang sudah memiliki talentapun tetap 
harus terus dila�h sampai menjadi ahli. Pilar yang 
ketujuh adalah Penuh Dengan Karya Tuhan. Setelah 
Daud membangun Pondok Daud dengan benar, maka 
Tuhan berkarya secara dahsyat dan luar biasa. 
Demikian juga saat gereja kita membangun Pondok 
Daud dengan benar, Tuhan menyatakan kuasa-Nya 
secara luar biasa. Marilah kita membangun Pondok 
Daud dengan benar, sehingga Tuhan berkarya secara 
luar biasa di tengah-tengah kita. 

Salam Great Revival!

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shallom nama saya Johny Sumbung dan istri 
saya Bek� Suryani. Kami berdua ingin menyaksikan 
mujizat dan tsunami mujizat besar yang kami 
terima tahun ini. Sekitar satu satu tahun setengah 
tahun yang lalu ke�ka Ps. Samson Dabbas datang di 
Jakarta, saya ingat beliau memberikan saya 
nubuatan. Pada saat itu ke�ka sedang altar call saya 
duduk di sebuah kursi, beliau melihat saya dan  
menyuruh saya untuk berdiri dan memindahkan 
kursi tersebut.

Pada saat itu, Ps. Samson berkata bahwa 
saya akan dinaikan jabatan dan diberikan 
tanggung jawab yang lebih besar. Tahun ini di 
kantor saya dibuka tes lelang jabatan dimana 
se�ap orang dari berbagia macam instansi bisa 
menda�ar untuk menjadi direktur. 

Saya pun akhirnya menda�ar untuk tes 
tersebut meskipun masih ragu karena kekurangan 
saya dan banyaknya peserta yang mengiku� tetapi 
istri saya tetap mendukung untuk menda�ar. Puji 
Tuhan pada �ngkat seleksi administrasi saya lolos.

Se�ap ke pondok daud saya selalu meminta 
Tuhan untuk membimbing saya dalam tes ini 

dan saya juga memasukan permohonan ini ke 
dalam kotak doa. Beberapa minggu kemudian 
hasil ujian keluar dan saya masuk dalam �ga 
besar dan ternyata pada seleksi akhir saya lolos 
menjadi direktur salah satu badan kenegaraan 
Indonesia. Nubuatan pak Samson terjadi dan di 
posisi saya yang baru ini saya ingin tetap menjadi 
berkat bagii banyak orang .

Jadikanlah hidup kita seper� buku terbuka supaya 
orang lain bisa membaca sifat, kasih dan kebaikan 

Tuhan yang telah dilakukanNya di dalam hidup kita. 
Kirimkan kesaksian hidup saudara melalui email ke

KESAKSIAN@KELUARGAALLAH.COM
Bagi saudara yang berdomisili di kota Solo

 dapat juga menyerahkan print out 
atau tulisan tangan yang rapi ke kantor sekretariat 

Keluarga Allah Solo 
di Jl. Sutan Syahrir no. 88 Widuran

Jangan lupa, lampirkan nama dan nomor telepon 
ak�f serta foto terbaru saudara supaya 

kesaksian saudara dapat lebih meneguhkan dan 
memberka� semua jemaat di gereja kita.



KELAS BARU 
SOM KAMIS

Perkuat akar iman 
percaya Saudara dengan 
belajar Firman Tuhan 
lebih dalam. Bergabunglah di 

Informasi dan penda�aran: 
Departemen Pendidikan

7 November 2019
Pk. 18.00 Wib



Saudara memiliki pergumulan dan rindu 
mendapat jawaban Tuhan? Mari hadir dalam

IBADAH 

Setiap Sabtu
Pk. 10.00 – 12.00 Wib

R. Yordan

GBI Keluarga Allah Solo






