
Salam Keluarga Allah yang sangat diberkati 
Tuhan!

Kita bersyukur untuk janji Tuhan bagi kita 
di tahun 2020 ini, bahwa tahun ini adalah 
TAHUN KEMULIAAN TUHAN. Kalau kita 
tangkap, imani, dan lakukan apa yang menjadi 
rhema Tuhan di tahun ini, maka kemuliaan 
Tuhan pasti akan menjadi nyata dalam hidup 
kita. 

Satu hal yang menjadi kunci supaya kita 
bisa mengalami kemuliaan Tuhan adalah 
mengundang Sang Raja Kemuliaan untuk 
masuk dan bertahta di dalam hidup kita. 
Sadarilah bahwa Raja Kemuliaan itu 
mempunyai banyak kemuliaan yang ingin 
Dia manifestasikan dalam hidupmu! Itu 
sebabnya Firman Tuhan mengatakan 
bahwa Tuhan mau membawa kita dari 
kemuliaan pada kemuliaan!

Doa saya adalah Saudara tidak hanya 
mengalami satu dimensi kemuliaan, tapi 
berbagai dan banyak dimensi kemuliaan 

Tuhan dinyatakan dalam hidup Saudara! 
Sadarilah bahwa masih banyak lagi dimensi 
kemuliaan Tuhan yang ingin dikerjakanNya 
dalam hidup kita! Hanya kalau kita mau 
mendengarkan FirmanNya dan membuka 
pintu hati kita, maka Raja Kemuliaan akan 
masuk dan membawa kita mengalami 
berbagai dimensi kemuliaan Tuhan itu, from 
glory to glory! Sekali lagi kuncinya adalah: 
dengarkan �irman-Nya dan buka pintu hatimu 
sehingga Raja Kemuliaan itu bisa masuk dan 
memanifestasikan kemuliaan-Nya dalam 
hidup kita. 

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Setiawan.



Shalom, begitu nyata kasih dan 
mujizat Tuhan. Dari 3 bulan lalu saya 
berdoa terus untuk pekerjaan suami 
saya, waktu kebaktian di central park, 
ibu Ps Nita membawakan khotbah 
mujizat ada dalam MULUT mu. Saya dan 
suami perkatakan terus, hari Sabtu 
Minggu lalu. Tuhan suruh saya hubungi 
seorang bapak dan saya tidak tahu 
pekerjaan Bapak tersebut. Entah dia 
pegawai atau pengusaha, kami hanya 
kenal sebatas jabatan tangan kalau di 
gereja. Saya hubungi beliau dan 
meminta tolong jika ada lowongo 
pekerjaan bisa hubungi saya dan suami. 
Bapak itu meminta kami untuk 
bertemua setelah pulang dari gereja.

Akhirnya kami ketemu dan Bapak itu 
bertanya, apa pekerjaan suami saya 

sebelumnya, saya sampaikan purchasing 
dan pas sekali Bapak tersebut sedang 
mencari purchasing. Suami saya di suruh 
datang tanggal 11 November jam 9 pagi 
langsung ke pabriknya.

Sampai di rumah kami bertanya-tanya 
Bapak apakah yang punya pabrik? Kami 
terus bawa dalam doa dan memperka-
takan perkataan profetik. Puji Tuhan 
sesuai hari yang di janjikan, suami saya 
datang dan langsung diterima untuk 
bekerja. 

Terimakasih banyak Tuhan Yesus, 
Bapak Pdt Obaja, Ibu Tina di Solo, Ibu 
Ruth, hamba-hamba Tuhan yang selalu 
mendoakan kami, terimkasih,  Tuhan 
Yesus memberkati. Amin.

Shalom saudara semuanya, perkenal-
kan saya Damir dan Tabita-Keluarga 
Allah di Serbia. Pada kesempatan yang 
luarbiasa ini saya ingin membagikan 
kesaksian betapa ajaibnya Tuhan kita. 
Tuhan mampu merubah hal yang 
mustahil menjadi tidak mustahil.

Ada satu keluarga yang kami layani 
dan anaknya yang berusia 5 tahun sakit 
kanker sejak usianya 3 tahun. Selama 2 
tahun anak ini merasakan sakit kanker 
yang tak kunjung sembuh. Sampai suatu 
ketika kami doakan anak tersebut. Kita 

sepakat percaya bahwa Tuhan mampu 
mengerjakan mujizatnya.

Dan sungguh ajaib karya Tuhan, 
beberapa waktu yang lalu saat dia 
control, dokter menyatakan bahwa dia 
sembuh. Dokter pun sampai heran dan 
tidak percaya. Tapi itulah Tuhan kita 
yang dahsyat. 

Kami percaya ini baru mujizat awal, 
akan ada mujizat-mujizat lain yang lebih 
dahsyat yang akan Tuhan lakukan di 
Serbia. Tuhan Yesus memberkati.
Damir dan Tabita










