
Salam Keluarga Allah yang sangat diberkati 
Tuhan.

Saat ini kita bisa melihat bahwa Yesaya 60 
sungguh-sungguh sedang digenapi di tengah-tengah 
kita. Dunia sedang dalam kegelapan dan 
bangsa-bangsa dalam kekelaman, tetapi terang 
Tuhan justru terbit atas hidup kita. Itu sebabnya, 
jangan cemas saat melihat dunia dalam kegelapan 
dan kekelaman. Percayalah bahwa terang Tuhan 
sudah datang atas kita dan perlindungan Tuhan 
nyata atas kita. Kita harus percaya bahwa saat ini kita 
sedang mengalami sesuatu yang berbeda dengan 
dunia. Tuhan sedang mengadakan pembedaan dan 
pembalikan. Jangan sampai kita melewatkan Kairos 
dari Tuhan ini akibat ketidakmengertian atau ketidak 
percayaan kita. 

Itu sebabnya penting sekali bagi kita saat ini untuk 
bangkit jadi terang. Saudara yang sudah melayani, 
lebih sungguh-sungguhlah lagi dalam melayani. Bagi 

Saudara yang belum pernah melayani, ambilah 
langkah untuk mulai terlibat dalam pelayanan. Dan 
jangan lupa untuk terus berjalan dalam karya 
supernatural Roh Kudus. Ingat, Yesaya 60 tidak 
terjadi dalam sistem natural karena kerja keras atau 
kepandaian kita, tetapi itu terjadi secara supernatu-
ral, hanya karena campur tangan Tuhan saja. Maka, 
kita harus sunggu-sungguh lebih lagi membangun 
hubungan pribadi sampai menyatu dengan Roh 
Kudus. Berjalanlah dalam ketaatan terhadap setiap 
petunjuk Roh Kudus. Layanilah dalam karya Roh 
Kudus, tingkatkan Doa Puasa, dan tingkatkan 
Pondok Daud. 

Selanjutnya adalah kita harus bangkit dalam 
menyelamatkan jiwa. Ingatlah bahwa selamatkan 
jiwa adalah detak jantung Tuhan. Semua yang 
Yesus lakukan bertujuan untuk selamatkan jiwa, 
maka kitapun harus melakukan segala sesuatu 
dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa. Saya 
percaya setiap kita akan dibangkitkan menjadi 
pahlawan-pahlanyan Allah untuk menyatakan 
kemuliaan-Nya kepada dunia.

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Setiawan 



 Shalom saudaraku semuanya. Saya 
ingin menyaksikan betapa besar cinta 
kasih Tuhan dalam hidup saya. Tanggal 20 
Agustus 2019 saya terkena serangan 
jantung yang ke 2 dan mengharuskan saya 
masuk ICU selama 10 hari. 

Awal September saya dirujuk ke rumah 
sakit lain untuk pemasangan ring. Namun 
setelah 2 bulan belum ada tanda-tanda 
nama saya terdaftar dalam pemasangan 
RING. Puji Tuhan, Tuhan mempertemukan 
saya dengan salahsatu pekerja rumah sakit 
tersebut dan ia memperjuangkan saya untuk 
bisa terdaftar dalam pemasangan RING. 

Sebelumnya rujukan saya habis dan 
saya harus kembali ke rumah sakit tipe C, 
saya bertemu dengan dokter yang 
merawat saya sebelumnya dan dokter 
tersebut menyarakan untuk saya bisa di 
RING di RSI Klaten agar lebih cepat dalam 
penanganannya. 

Saya menunggu sampai tanggal 30 
November 2019 dan dapat kabar dari dokter 
kateterisasi di jadwal tanggal 05 Desember 
2019. Saya terus bawa dalam doa, bahkan 
teman-teman juga menguatkan saya untuk 
terus berdoa profetik bersama-sama. 

Puji Tuhan tanggal 4 Desember saya 
masuk RS yang harusnya masih April 2020 
tapi Tuhan lakukan percepatan. Tanggal 
05 Desember 2019 saya menuju ruang 
kateterisasi dan dokter mengajak kami 
berdoa bersama. 

Setelah 2,5 jam berjalan dokternya 
menjelaskan kalau alteri kanan ada penyem-
pitan hanya 25% dan alteri kiri malah 
salurannya lebih besar dari yang normal. 
Intinya aman dan saya tidak perlu di RING. 
Seketika itu juga saya teriak puji Nama 
Tuhan, Tuhan Yesus baik dan ini kado Natal 
dari Tuhan untuk kami sekeluarga.

Terimakasih Tuhan Yesus, 
teman-teman semua yang mendoakan 
saya. Tuhan ajaib dan dahsyat, Tuhan 
memberkati. 

KARENA MUJIZAT TUHAN, 
SAYA TIDAK JADI PASANG RING

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.





Setiap Rabu ke-3
Pk. 09.00 −11.00 Wib

di Halaman Parkir Masela 

Setiap MinggU
PK 11.00 − 12.00  WIB
Balai Pengobatan I Di buka untuk umum
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