
Salam Keluarga Allah yang sangat 
diberkati Tuhan.

Kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan 
bagi kita di tahun 2020 ini bukanlah sesuatu 
yang biasa-biasa saja. Itu adalah sesuatu yang 
sangat dahsyat, sangat besar, sangat mulia, dan 
semua orang mengerti bahwa itu bukanlah 
pekerjaan tangan manusia melainkan pekerjaan 
tangan Tuhan sendiri. 

Kemuliaan besar yang akan Tuhan 
nyatakan ini harus kita tanggapi dengan stamina 
roh yang kuat. Hanya yang mempersiapkan diri 
dengan roh yang kuatlah yang akan menerima 
panen kemuliaan Tuhan besar-besaran. 

Untuk memiliki stamina roh yang kuat, kita 
sangat perlu berkomitmen dalam doa dan 
puasa. Itu sebabnya di gereja kita dicanangkan 
gerakan doa puasa massal 3 hari setiap 
minggu pertama, yaitu hari Kamis - Sabtu; 
dan doa puasa massal 1 hari pada minggu 
kedua sampai kelima, yaitu setiap hari 
Sabtu. 

Ikutilah gerakan doa puasa massal ini, 
maka saya percaya kita akan mengalami 
kemenangan demi kemenangan yang luar biasa 

di tahun kemuliaan Tuhan ini. Lawatan, tuaian, 
dan banjir jiwa-jiwa akan Tuhan nyatakan 
secara dahsyat dan luar biasa di tahun 
kemuliaan Tuhan ini. 

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Setiawan 



Shalom, Nama saya Candy, jemaat GBI 
Keluarga Allah Jakarta. Saya ingin 
menyaksikan mujizat yang terjadi.  Saya 
usaha bisnis barang-barang preloved 
branded. Tapi ada beberapa tas yang sudah 
lama belum laku. Salah satu tasnya ada 
defect karna sudah lama disimpan di box. 
Ada beberapa offer namun harganya jauh 
bahkan dioffer 1/2 harga. 

Saya sempat berpikir apakah saya lepas 
saja tapi masih ada keraguan di hati. Saya 
rajin ikut Pondok Daud & saya belajar hanya 
mencari hadirat & perkenanan Tuhan. Saya 
terus meyakinkan diri saya bahwa saya 
perlu mujizat tapi yang terpenting di hidup 
saya perlu the Maker of Miracle. Oleh 
karena itu saya datang untuk menyembah & 
membangun hubungan yang lebih dengan 
Tuhan. 

Setiap pulang dari Pondok Daud saya 
merasakan sukacita & kelegaan. Singkat 
cerita beberapa waktu yang lalu saya 
berangkat pelayanan, saat menunggu 
kendaraan umum, saya iseng check email 
business online, saya merasa ada suara 
yang berkata 'I will take care of it'. Ternyata 
ada offer untuk tas tersebut. Saya pikir nanti 
saja saya reply setelah selesai dari gereja, 
saya mau focus untuk pelayanan & ibadah 
dulu. 

Setelah saya sampai rumah, saya baru 
mau reply ternyata offernya dinaikkan 
buyernya, sudah melebihi batas yang saya 
perkirakan sebelumnya. Saya info kondisi 
detail tasnya & buyernya setuju. Malam itu 
saya berdoa & percaya pembeli ini dari 
Tuhan, pasti Tuhan berikan kelancaran. 
Saya terus deklarasikan doa profetik bahwa 
defectnya dipulihkan & tas ini akan menjadi 
berkat untuk buyer tersebut. 

Keesokan harinya pada saat barang 
dikirim, saya tetap doakan. Saya mendengar 
Tuhan terus berkata 'I will take care of it'. 
Akhirnya buyernya hubungi saya & bilang 
dia happy dengan tasnya. Saya percaya 
kalau bukan Tuhan yang take care of it, hal 
ini tidak akan terjadi. Saya percaya Tuhan 
sedang lakukan banyak mujizat bagi kita 
semua.

Mari saya ajak kita semua terus percaya 
daan imani bahwa kegerakan Allah akan 
semakin dahsyat ditengah-tengah kita. 
Tuhan memberkati.

Candy-Jakarta

Ketika Saya Mengutamakan Tuhan
Maka Tuhan Kirimkan Pembeli Online Saya

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.










