
Salam Keluarga Allah yang sangat diberkati 
Tuhan.

Kita bersyukur pada Tuhan sebab pada bulan 
ini kita banyak diajari Tuhan khususnya tentang 
keuangan. Salah satu yang akan Tuhan kerjakan 
dalam janji-Nya di Yesaya 60 adalah kelimpahan. 
Di tahun 2020, tahun kemuliaan Tuhan ini, 
bersiap-siaplah, akan ada terobosan dalam keuangan 
Saudara. “Pada waktu itu engkau akan heran melihat 
dan berseri-seri, dan engkau akan tercengang dan akan 
berbesar hati.” Artinya Saudara akan dibuat sampai 
terkejut tidak percaya, sampai berdebar-debar dan 
hidupmu penuh dengan sukacita karena berkat Tuhan. 

Bukan hanya lepas dari hutang, bukan hanya 
masalah kecukupan hidup sehari-hari, tetapi 
Tuhan akan bawa kita ke level kelimpahan! 
Bukan hanya mujizat bisa keluar dari hutang, bukan 
hanya mujizat menerima pemeliharaan Tuhan hari 
demi hari, tetapi terimalah mujizat kelimpahan. 
Bukan hanya kekayaan yang biasa, tetapi kekayaan 
bangsa-bangsa yang saya tahu ini pasti amat besar 
melampaui apa yang bisa kita bayangkan sekarang. 
Kalau Saudara bisa melihat rhema ini dan 
mengimaninya, jangan heran kalau dalam hidupmu di 
tahun ini akan ada percepatan yang dahsyat dalam 
hal keuangan akan terjadi!

Saya percaya yang akan Tuhan kerjakan pada 
akhir jaman: Tuhan akan membangkitkan umatNya 
menjadi terang dunia dan terang dalam keuangan. 

Pdt. Obaja Tanto Setiawan
Senior Pastor GBI Keluarga Allah Global

Dan ketika itu terjadi, dunia akan terheran-heran, 
orang di luar Yesus akan termangu-mangu, melihat 
perbuatan ajaib yang Allah lakukan bagi kita. Ketika 
melihat kita, kita akan menjadi seperti tanda ajaib 
bagi mereka. Itu sebabnya, teruslah ikuti seri kotbah 
ini di gereja kita. Jika karena suatu hal khusus Saudara 
tidak bisa mengikuti secara langsung, Saudara bisa 
mengikuti melalui live streaming atau menyaksikan 
videonya di channel youtube Keluarga Allah, pasti 
Saudara akan sangat diberkati. 

Salam Penggembalaan,
Pdt. Obaja Tanto Setiawan 



Shallom, saya adalah pelayan Tuhan di 
GBI Keluarga Allah Surabaya. Saya ingin 
membagikan kesaksian tentang betapa 
dahsyatnya kuasa Tuhan di dalam hidup 
saya.

Beberapa bulan lalu, di gereja dibagikan 
kartu mujizat dan setiap jemaat diminta 
untuk mengisinya dan memasukkannya ke 
dalam kotak permohonan doa, saya 
mengisinya dan memasukkannya ke dalam 
kotak permohonan doa.

Salah satu kerinduan terbesar saya 
adalah ingin mempunyai usaha sendiri di 
bidang kain, terutama kain kaos. Hanya 
dalam beberapa bulan setelah itu, tepatnya 
bulan Juni 2019, Tuhan menjawab doa saya. 
Saya mendapatkan pesanan kain kaos 
pertama sebanyak 250kg. Setelah itu, 
pesanan terus meningkat dan dalam waktu 
sekitar 5 bulan, total pesanan saya 
mencapai 10.8 ton. Saya percaya, ini 
merupakan mujizat Tuhan yang sedang 
dikerjakan dalam hidup saya, mengingat 
bahwa saya baru saja merintis usaha ini.

Pertolongan dan berkat Tuhan terus 
terjadi dalam hidup saya. Beberapa bulan 
menjalani usaha ini, ada kompetitor yang 
menawarkan bahan kain kaos ke customer 
saya juga. Saat itu, harga dari kompetitor 
jauh lebih murah dan itu mengakibatkan 
orderan saya menurun.

Saat itu, Rhema bulan Oktober adalah 
tentang mujizat Pondok Daud, tiba-tiba dalam 
hati saya seperti ada dorongan untuk 
berkomitmen mengikuti Pondok Daud yang 
diadakan di Keluarga Allah Surabaya. Saya 
tangkap Rhema Pondok Daud dan keajaiban 
terjadi.. 

Customer itu WA saya untuk menanya-
kan bahan kain kaos. Saya pun langsung 

tanya bahan yang dimaksud ke pabrik. 
Sambil menunggu jawaban dari pabrik itu, 
saya tumpang tangan ke handphone saya 
karena waktu itu saya kontak pabrik 
melalui WA. Saya memperkatakan perkata-
an profetik, "Dalam nama Tuhan Yesus 
terjadi orderan." Saya mengucapkan 
kalimat itu berkali-kali.

Dan ajaibnya, pabrik langganan saya itu 
memberi kabar bahwa harga yang diberi-
kan bisa lebih murah dari kompetitor saya. 
Padahal selama ini pabrik langganan saya 
tidak pernah bisa memberikan harga yang 
lebih murah dan kalau mau negosiasi harga 
pun sangat sulit

Singkat cerita, saya mendapatkan 
orderan lagi dan saya percaya bahwa ini 
adalah kuasa Tuhan dan Tuhan berkarya 
secara luar biasa.

Saya percaya ada mujizat di Pondok 
Daud, ketika kita memuji, menyembah, dan 
berdoa profetik, kuasa Tuhan mengalir dan 
mujizat besar terjadi dalam hidup kita.

Demikian kesaksian dari saya. Semoga 
menjadi berkat untuk saudara semua. 
Tuhan Yesus memberkati.

Pondok Daud dan Perkataan Profetik 
Membawa Usaha Maju Pesat



Jadikanlah hidup kita seperti 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 aktif serta foto terbaru saudara 

supaya kesaksian saudara dapat lebih 
meneguhkan dan memberkati 

semua jemaat di gereja kita.








