
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Hari ini adalah minggu terakhir di tahun 
2019. Minggu depan kita sudah masuk di tahun 
yang baru, tahun 2020. Kita sangat bersyukur 
sebab Tuhan sudah mengerjakan hal-hal yang 
sangat besar, diluar perkiraan kita, hal-hal yang 
sangat dahsyat terjadi di tengah-tengah kita. 
Banjir mujizat dan jiwa-jiwa terjadi dengan begitu 
dahsyatnya. Namun Tuhan terus mengingatkan 
saya bahwa ini barulah seper� awan sebesar 
telapak tangan saja, atau dengan kata lain ini 
barulah permulaannya saja. Kita harus bersiap, 
sebab Tuhan akan mencurahkan hujan deras 
yang sangat dahsyat, banjir jiwa-jiwa, lawatan 
terbesar sepanjang sejarah manusia, great 
revival dan great miracle di tengah-tengah kita!

Siapa saja yang mau menangkap, 
mengimani dan berjalan di dalam rhema Tuhan 
tentang “Tahun Mujizat Besar” di tahun 2019 ini, 
mengalami keajaiban-keajaiban yang luar 
biasa dari Tuhan. Demikian juga yang akan 
terjadi kalau kita menangkap dan mengimani 
rhema tahun depan yang Tuhan berikan kepada 
kita. Tuhan memberikan rhema kepada kita 
bahwa tahun 2020 adalah “Tahun Kemuliaan 
Tuhan” atau “The Year of God’s Glory.” Apa 
yang sudah kita alami di sepanjang tahun 

2019 akan Tuhan lipatgandakan lebih besar 
lagi di tahun 2020. Tuhan akan membawa kita 
mengalami kemuliaan-Nya yang lebih besar 
lagi supaya semakin banyak jiwa datang 
kepada Tuhan dan diselamatkan. Itu sebabnya 
kita terus membangun Pondok Daud untuk 
menomorsatukan Tuhan, menyenangkan ha� 
Tuhan dan menjadikan Tuhan yang utama 
dari segalanya. Saya percaya ke�ka kita 
terus mengutamakan Tuhan diatas 
segalanya, maka Tuhan akan menyatakan 
karya-Nya yang dahsyat di tengah-tengah 
kita, dan kemuliaan-Nya akan semakin 
terpancar melalui gereja kita. 

Salam Great Revival,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan.



Shallom, saya Hana dari GBI Keluarga 
Allah Solo. Beberapa waktu yang lalu saya 
bergumul dengan jurusan apa yang harus 
saya ambil ke�ka kuliah, kemudian pada 
ibadah hari Sabtu saya meminta didoakan 
Pak Obaja agar saya �dak bingung saat 
mengambil jurusan. Akhirnya saya dikuatkan 
dan memutuskan untuk mengambil jurusan 
IT. Keesokan harinya saya mengiku� test 
untuk beasiswa di President University 
Cikarang jurusan IT. 

Mulai hari Senin, saya selalu menyempat-
kan waktu sepulang dari les ke Pondok Daud, 
saya percaya Tuhan pas� akan memberikan 
yang terbaik untuk saya. 

Pada hari Kamis malam, setelah saya 
mengiku� les, saya membuka email saya dan ada 
email yang masuk dari President University. 

Saya berhasil lolos dengan beasiswa 
70% jurusan IT. Kemudian saya langsung 
memberitahukan ke keluarga saya, saya 
hanya bisa menangis, mengucap syukur, 
Tuhan menjawab doa saya secepat itu. 

Kemudian, pada saat itu juga, saya 
sekeluarga pergi ke Pondok Daud untuk 
ucapan syukur, hanya bisa bersyukur, 
pada saat saya berdoa dan memuji 
Tuhan sungguh-sungguh, saya melihat 
Tuhan Yesus merentangkan tangan-Nya 
sambil tersenyum di hadapan saya. 
Sungguh ini mujizat di Pondok Daud. 

Oleh karena itu, saya ingin mengajak 
saudara sekalian, ayo datang ke Pondok 
Daud, percayalah mujizat demi mujizat 
akan Tuhan nyatakan bagi se�ap kita. 
Terima kasih, Tuhan memberka�.

Shalom saudara semua, pada kesempa-
tan ini saya ingin bersaksia bahwa bagi 
Tuhan �dak ada yang mustahil. Secara 
manusia impossible. 

Awal Oktober target saya baru 20% dari 
target yang perusahaan berikan, hanya 
�nggal 3 bulan sd Desember harus capai 
80% nya, dan itu secara manusia �dak akan 
bisa dengan pengalaman saya 25 tahun di 
insuransi.

Namun bagi Tuhan �dak ada yang 
mustahil. Saya terus perkatakan perkataan 
profe�k dalam Pondok Daud dan saya ber 
iman pas� capai.

Dan tanpa saya sadari apa yang �dak 
pernah terjadi, Tuhan nyatakan bagi saya. 

Di awal Oktober masuk omset besar 
dan target tercapai hanya dalam hitungan 
hari, Tuhan kerjakan, bukan hanya capai 
target, namun 2000% target terlampaui.

Semua karena perkataan profe�k dan 
Iman saya kepada Tuhan. Markus 11: 24 
terjadi.

DAVID










