
Salam Keluarga Allah yang sangat diberkati 
Tuhan!

Selamat tahun baru 2020 bagi kita semua. 
Tahun ini Tuhan memberi tema yang sangat 
istimewa bagi kita yaitu “TAHUN 2020 adalah 
TAHUN KEMULIAAN TUHAN.” Tahun ini saudara 
akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan 
dalam hidup saudara. Tahun ini juga saudara akan 
melihat kemuliaan Tuhan terbit dalam segala 
aspek hidup saudara! Saya nubuatkan kepada 
semua jemaat Keluarga Allah: Terangmu datang! 
Kemuliaan Tuhan terbit atasmu! 

Sekalipun secara jasmani, mungkin kegelapan 
dan kekelaman ada di sekeliling saudara: Bisa jadi 
saudara sedang tidak bisa melihat setitik terang-
pun dalam hidup saudara. Rasanya tidak ada 
harapan dan tidak ada jalan keluar. Semuanya 
rasanya gelap dan itu menyebabkan hidup saudara 
dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpastiaan. 
Masa depan rumah tangga rasanya kelam, masa 
depan keuangan rasanya suram, nasib studi atau 
hubungan saudara rasanya menghadapi suatu 
jalan terjal yang amat tidak mungkin saudara lalui. 
Kalau ini yang menjadi keadaan saudara saat 
ini, tangkaplah pesan Tuhan ini: bangkitlah, 

menjadi teranglah, jadilah berkat, bangunlah 
Pondok Daud, bersaksilah tentang kebaikan 
Tuhan kepada banyak orang, maka saudara 
akan melihat kemuliaan Tuhan terbit atas 
saudara. Kemuliaan Tuhan itulah yang akan 
melenyapkan setiap kegelapan dalam hidup 
saudara.

Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya dan 
menangkap dengan iman rhema yang sudah 
Tuhan berikan ini. Lakukan dengan setia apa yang 
menjadi bagian kita. Maka tahun kemuliaan Tuhan 
di tahun 2020 ini akan sungguh-sungguh menjadi 
nyata atas hidup kita. Amin.

Salam Penggembalaan,
Pdt. Obaja Tanto Setiawan.



Shalom, Saya Abbygail Yudhistira Davinanda, jemaat 
GBI Keluarga Allah Solo. Saya rasa Tuhan ingatkan saya 
untuk menulis kesaksian ini sebab Firman yang 
disampaikan oleh Pdt. Obaja tanggal 27 Oktober 2019. 
Pada saat akhir �irman Tuhan, Pdt. Obaja mengatakan 
tentang perkuliahan dan untuk tetap focus atas apa yang 
Tuhan pilihkan untuk jurusan kuliahmu saat ini. Tidak 
mungkin jika kita ingin sukses semua jurusan di bangku 
perkuliahan kita ambil. Dan minggu selanjutnya ada 
video kesaksian tentang seorang Guru Pendidikan yang 
sekarang menjadi PNS. saya rasa Tuhan ingatkan saya 
untuk tidak mengejar impian yang bukan Tuhan pilihkan

Pada bulan April dan Mei 2019 yang lalu saya masih 
kelas 3 SMA dan tidak lama lagi akan usai masa SMA 
saya. Singkat cerita, saya mengikuti tes masuk perguruan 
tinggi negeri tanggal 27 April 2019 tepat satu hari 
setelah hari ulang tahun mama saya. Pada waktu itu saya 
sudah belajar semaksimal mungkin dan saya sudah 
mantap yakin saya bisa mendapatkan nilai yang 
maksimal. Akan tetapi, 10 hari setelah tes ternyata 
semua diluar dugaan saya, saya hanya mendapatkan nilai 
yang tergolong belum mampu bersaing dengan sekitar 
400.000 calon mahasiswa sosial humaniora di Indonesia. 
Setelah itu saya bingung, takut jika tidak bisa kuliah dan 
sempat hilang harapan, Akan tetapi Tuhan menolong 
dan mengingatkan saya untuk datang setiap hari di 
Miracle Night dan Pondok Daud untuk mendapatkan 
jawaban atas masalah yang saya alami. Akhirnya saya 
mengikuti petunjuk dari Tuhan dan puji Tuhan mama 
saya juga bersemangat untuk mendorong anaknya untuk 
tetap berdoa dan senantiasa Pondok Daud, Miracle Night 
dan sempat satu kali kejadian saya didorong mama saya 
untuk minta didoakan Pdt.Obaja pada sesi break Miracle 
Night. 

Singkat cerita, saya mendapatkan evaluasi dari 
Tuhan. Tuhan membukakan ada apa dengan diri saya, 
Ternyata saat bulan April saya terlalu mengandalkan diri 
saya yang ada hanya belajar, belajar dan belajar. Dan 
Tuhan juga mengingatkan jurusan yang saya tulis di 
kartu Miracle tersebut kurang cocok dengan kepribadian 
saya.

Akhirnya Tuhan memilihkan jurusan yang 
sebelumnya saya tidak sukai yaitu Pendidikan Ekonomi. 
Tetapi setelah saya renungkan benar saja Tuhan 
memberi jurusan ini kepada saya karena saya baru sadar 
di Gereja saya terlibat dalam pelayanan Kids Impact 
dimana disitu saya berhadapan langsung dengan 
anak-anak. Singkat cerita, Saya tangkap seluruh evaluasi 
dari Tuhan itu dan saya doakan di Miracle dan Pondok 
Daud. Akhirnya kesempatan ke 2 tes masuk perguruan 
tinggi negeri tiba, Pagi itu sebelum berangkat ke lokasi 
ujian saya memutuskan untuk pondok Daud sebentar 
meski waktu yang sangat sangat mepet, walaupun 

sebenarnya lokasi ujian dekat dengan rumah saya yaitu 
di ISI Kampus II Solo. Pagi itu saya hanya berdoa “ Tuhan 
jika aku diizinkan kuliah maka aku Imani aku akan 
diterima di jurusan Pendidikan Ekonomi jurusan yang 
Engkau pilihkan dan seluruh biaya kuliah dimanapun 
berada Tuhan yang akan sediakan. aku percaya bagi 
Tuhan tidak ada yang mustahil” akhirnya saya berangkat 
ke lokasi ujian dengan hati yang tenang dan setelah usai 
ujian saya kembali ke Pondok Daud dengan hati yang 
lega meski pengumuman nilai 10 hari kedepan.

Singkat cerita, Saya mendapatkan nilai yang jauh 
lebih sempurna daripada tes yang pertama dan akhirnya 
nilai saya masukkan di LTMPT Ristek Dikti dengan 
jurusan Pendidikan Ekonomi UNNES dan UNS seperti 
rhema dari Tuhan. Akhirnya pengumuman seleksi tiba, 
Saya diterima di Pendidikan Ekonomi UNNES setelah 
saya telusuri alasan Tuhan tempatkan saya disini adalah 
UNNES dahulunya adalah IKIP yaitu kampus yang bisa 
dikatakan dahulu spesialis dalam jurusan Pendidikan 
dan puji Tuhan saya juga mendapatkan beasiswa untuk 
kuliah dan hidup saya di Semarang. Senang sekali 
rasanya karenanya dari  sekitar 400.000 calon 
mahasiswa sosial humaniora hanya sekitar 180.000 
calon mahasiswa sosial humaniora yang dapat 
mengenyam bangku perkuliahan tahun 2019. Akhirnya 
saya memiliki komitmen kepada Tuhan untuk menulis 
kesaksian ini untuk menjadi berkat terutama kepada 
anak SMA kelas 3 agar mereka dapat menaruh harapan 
di dalam Tuhan yang begitu hebat, hebat dan hebat, saya 
juga mengucapkan terimakasih kepada Pdt. Obaja Tanto 
Setiawan yang mendoakan saya untuk diberikan hikmat 
kepandaian dari Tuhan seperti kepandaian yang Tuhan 
berikan atas Daniel. Tuhan Yesus Memberkati.

Abbygail Yudhistira Davinanda

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.










