
Kita bersyukur Tuhan terus membawa kita 
masuk dalam rencana-Nya yang semakin besar. 
Seperti yang kita tahu bahwa saat ini dunia sedang 
dalam kegelapan dan bangsa-bangsa dalam 
kekelaman, tetapi terang Tuhan sedang terbit atas 
kita dan kemuliaan-Nya nyata dalam hidup kita. 
Kita sedang dihadapkan pada situasi yang sangat 
kontras, di satu sisi dunia dalam kegelapan, di sisi 
yang lain kita sedang disinari oleh terang Tuhan. 

Terang Tuhan itu bersinar semakin terang karena 
ada hadirat Tuhan yang nyata dari Pondok Daud yang 
kita bangun di gereja kita. Terang Tuhan itulah yang 
bisa menjadi jawaban bagi dunia yang sedang dalam 
kegelapan. Tangkap dan lihatlah bahwa Tuhan ingin 
kita bangkit melakukan sesuatu yang luar biasa, yang 
melampaui akal manusia. Itu sebabnya Tuhan 
memberikan terang-Nya kepada kita, sebab diri kita 
sendiri tidak memiliki terang, bahkan kalau ada 

terangpun itu tidak ada apa-apanya, hanya dengan terang 
Tuhan sajalah kita bisa bangkit, memancarkan terang dan 
menjadi jawaban yang besar bagi dunia ini. 

Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk terus 
membangun dan meningkatkan hubungan pribadi 
kita dengan Tuhan melalui Pondok Daud, baik di 
gereja maupun secara pribadi. Sebab rencana Tuhan 
bagi kita sangatlah besar. Tuhan memberikan 
mandat kepada kita bukan hanya untuk melayani, 
menggembalakan, atau menjadi berkat bagi bangsa 
kita saja, tetapi Tuhan memberikan mandat kepada 
kita untuk mengambil alih kota dan bangsa kita. Ini 
adalah mandat yang sangat besar dan hanya 
dengan kemampuan ilahi dari Tuhan sajalah kita 
bisa melakukan mandat dari Tuhan ini. Mari terus 
tangkap petunjuk dan rhema dari Tuhan, sehingga 
kita terus akan dibawa dari kemuliaan kepada 
kemuliaan yang lebih besar lagi. 

Salam Penggembalaan,
Pdt. Obaja Tanto Setiawan. 



Shalom, saya Kristin jemaat Salatiga. 
Saya, mau bersaksi menceritakan betapa 
besar kebaikan Tuhan. Beberapa waktu 
yang lalu ketika saya dan suami beribadah, 
kami sungguh terkagum-kagum dan heran 
sambil senyum-senyum karena kok pas 
banget apa yang di sampaikan Pak Obaja 
dalam Yesaya 60:5-6 dan ayat 11. Saya 
merasa itu nyata saya alami.

Di tahun 2019 kemarin kami memiliki mobil 
tua yang tunggakan pajaknya sudah lumayan 
banyak, akhirnya kami memutuskan untuk 
menjual mobil tersebut. Karena keadaan mobil 
yang seperti itu ada calon pembeli yang 
menawar dengan harga yang rendah.

Antara senang dan sedih, senang ada 
yang menawar dan sedih kok harganya 
rendah sekali. Namun dalam hati ini seperti 
ada dorongan untuk jangan menjual mobil 
itu dulu, tunggu dulu. 

Dan benar saudara, selang 2 hari ada 
calon pembeli lagi yang mau membeli 
mobil saya apa adanya dan dia berani 
nawar jauh lebih tinggi dan kami sangat 
heran. 

Kami berfikir 1-2 tahun lagi kami 
akan beli mobil baru. Memasukin bulan 
Desember musim hujan tiba dan saat itu 
hujan deras sekali kami berangkat ke 
gereja bersama anak kami yang masih 
kecil Sampai gereja basah semua. Dalam 
hati saya katakan pada Tuhan, saya 
minta mobil.

Tanpa menunggu waktu yang lama, 
Tuhan berkati kami dengan mobil baru. 
Yang kami pikirkan Tuhan akan kasih 
mobil tahun 1995 atau 2000 an namun 
tahukah saudara? Tuhan kasih lebih 
yang kami pikirkan dan bayangkan. 
Tuhan up grade mobil kami lebih bagus 
lagi. Ketika kami membawa mobil itu 
pulang, kami sampai terheran-heran. 
Kami tidak menyangka sama sekali. 

Berkat Tuhan tidak sampai di situ. 
Tuhan juga beri kesehatan bagi suami 
saya yang dulunya sering masuk IGD 
karena sesak nafas dan opname setahun 
sekali sekarang Tuhan sembuhkan.

Saya ingat sekali saat itu pas kami 
ibadah di Solo dan doa berkat, Pak Obaja 
sampaikan yang sakit sesak nafas Tuhan 
sembuhkan. Kami terima dan kami alami 
mujizat itu. Jangan malu saudara untuk 
terus memperkatakan apa yang di ajarkan 
Bapak Gembala kita. Terimakasih Tuhan 
Yesus dan Pak Obaja. Saya sangat 
bersyukur. Tuhan memberkati.

YESAYA 60  DIGENAPI  DALAM  HIDUP KAMI

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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