
Salam Keluarga Allah yang sangat diberkati 
Tuhan!

Kita bersyukur sejak HUT gereja kita di tahun 
2018 yang lalu, Tuhan sudah memperlihatkan 
banyak sekali kuasa, mujizat, dan banjir jiwa-jiwa di 
tengah-tengah kita. Jemaat yang bangkit mengimani 
�irman Tuhan dan memperkatakan doa profetik, 
mengalami mujizat-mujizat yang tidak terduga 
sebelumnya. Mulai dari mujizat kesembuhan, mujizat 
pemulihan keluarga, mujizat keuangan, mujizat 
dalam pekerjaan, promosi-promosi yang tidak masuk 
akal, dan terobosan-terobosan besar Tuhan kerjakan 
secara luar biasa. Kita semua terkagum-kagum 
dengan karya Tuhan yang ajaib yang dinyatakan-Nya 
kepada kita. 

Namun, ternyata semua hal yang luar biasa yang 
sudah Tuhan nyatakan kepada kita itu hanyalah awan 
sebesar telapak tangan saja. Itu hanyalah preview 
saja. Kalau di dalam �ilm, itu hanya extranya saja. Atau 
kalau di hidangan, itu barulah makanan pembukanya 
saja. Tuhan nyatakan kepada saya, bahwa sebentar 
lagi awan sebesar telapak tangan itu akan disusul 
dengan hujan yang sangat lebat! Akan ada 
mujizat-mujizat yang lebih spektakuler lagi, akan ada 
lawatan yang lebih dahsyat lagi, akan ada banjir dan 
tsunami jiwa-jiwa yang jauh lebih luar biasa lagi!!!

Saya mengajak setiap jemaat Keluarga Allah 
untuk menangkap dengan iman dan percaya 
sepenuhnya dengan apa yang akan Tuhan berikan ini. 
Persiapkan diri Saudara sebaik mungkin untuk 
menerima hujan lebat lawatan dan mujizat Tuhan 
yang lebih spektakuler lagi dalam hidup Saudara. 
Mulai dari sekarang, ubahlah doa Saudara dari doa 
yang biasa-biasa saja menjadi doa meminta hal-hal 
yang sangat besar, yang spektakuler, yang kekuatan 
kita sendiri tidak mungkin bisa menjadikannya 
kecuali kekuatan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. 
Saya percaya ketika kita semua menangkap rencana 
Tuhan yang sangat besar ini dan sungguh-sungguh 
melangkah menaati setiap tuntunan Tuhan bagi kita, 
maka kita akan mengalami hal-hal yang sangat besar 
yang melampaui kekuatan manusia. Semuanya hanya 
bagi kemuliaan Tuhan!

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Setiawan.



Shalom, nama saya Angel,  saya mau 
menyaksikan kebaikan Tuhan yang 
baru saja saya alami. Sudah hampir 3th 
lebih orangtuaku berpisah, tapi puncak-
nya kemarin minggu lalu papa saya 
tiba-tiba sakit kena serangan stroke dan 
hampir seminggu di rumah sakit. 

Sewaktu pulang dari rumah sakit 
saya putuskan untuk membawa papa 
saya pulang kerumah dan tinggal 
kembali bersama mama saya, tapi saat 
papa saya kembali, mama saya menolak 
untuk kembali lagi bersatu dengan papa 
saya, tapi saya tetap teguh saya nggak 
mau papa saya keluar dari rumah lagi 
jadi saya tetap pertahankan papa saya.

Disaat itu saya sangat - sangat  
bingung tidak tahu harus berbuat apa 
lagi karena mama saya memutuskan 
pilihan untuk pergi dari rumah kalau 
papa saya masih tetap nekat pulang 
kerumah, karena dia tetap belum bisa 
mengampuni papa.

Singkat cerita saya terus bergumul, 
saya berdoa, baca Firman dan berserah 
sama Tuhan (terserah Tuhan mau bawa 
keluarga saya kemana saya sudah 
pasrah). 

Bahkan rasanya seakan keluarga 
saya sudah porak poranda saat itu. Saya 
menangis dan berseru sama Tuhan, 
saya tidak tahu harus gimana lagi, tp 
saya tetap beriman bahwa semua pasti 
akan selesai pada waktuNYA

Setelah 3 hari mama meninggalkan 
rumah untuk pergi ke Solo, akhirnya 
mama saya pulang ke rumah lalu dia 
datang kepada saya dan dia minta maaf 
sama saya dan papa saya. 

Akhirnya papa dan mama saya 
dipulihkan Tuhan. Mereka mau duduk 
bersama mau berjabat tangan saling 
mengampuni, disitu Tuhan tunjukkan 
kuasaNYA.

Jadi waktu mama saya pergi dari 
rumah dia cerita seperti ada yang 
membawa dia pergi melangkah sampai 
akhirnya dia di Solo ikut Pondok Daud 
di Solo. Di sana dia mengalami pelepas-
an dan dia mengalami pemulihan di 
Pondok Daud. Luar biasa Tuhan kita 
sungguh sangat teramat baik, apa yang 
tidak mungkin bagi manusia semua 
dijadikanNYA NYATA. Terimakasih 
Tuhan Yesus.

Angel - Komsel Eben Haezer 
KA Semarang
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