
Salam Keluarga Allah yang sangat diberkati 
Tuhan.

Kita bersyukur sebab Tuhan terus meneguhkan 
kita akan rhema dari Yesaya 60:1-7 yang Tuhan 
berikan kepada kita. Di ayat-ayat firman Tuhan 
tersebut dikatakan supaya kita bangkit dan menjadi 
terang. Seperti yang kita tahu bahwa dunia sedang 
dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman 
tetapi terang Tuhan terbit atas kita, dan kemuliaan 
Tuhan nyata atas kita. Terang Tuhan itu bahkan 
membuat bangsa-bangsa dan raja-raja datang 
kepada kita. Tuhan akan berkati luar biasa anak-anak 
Tuhan yang mau bangkit jadi terang. Dari Midian, 
Efa, Syeba akan datang dan bersaksi betapa baiknya 
Tuhan. Juga Kedar dan Nebayot, keturunan Ismael. 
Mereka akan membawa korban ke Rumah Tuhan, 
dan Tuhan akan menyemarakkan rumah keagungan 
Tuhan.

Ayat-ayat ini semakin hari semakin diteguhkan dan 
digenapi luar biasa. Hari-hari ini banyak sekali 
berita-berita yang mengejutkan, khususnya terkait 
dengan wabah virus Covid-19 yang menyebar ke banyak 
negara, bahkan akhirnya sampai ke Indonesia. Ini 
semakin meneguhkan bahwa dunia sedang dalam 
kegelapan dan bangsa-bangsa dalam kekelaman. 
Tetapi sebaliknya, kita juga diteguhkan melalui 
perjalanan di Holyland beberapa waktu yang lalu saat 
mengunjungi Qumran. Di Qumran, satu-satunya kitab 
yang masih utuh adalah Kitab Yesaya, sebab Yesaya lah 
kitab yang sangat penting yang akan dipakai Tuhan di 

akhir jaman ini.  Bahkan Firman Tuhan minggu lalu juga 
semakin meneguhkan bahwa kita diberi mandat untuk 
membebaskan bangsa kita. Kita diberi panggilan untuk 
menyelamatkan bangsa kita dan bangsa-bangsa dari 
kegelapan dan kekelaman. 

Terkait dengan masuknya virus Covd-19 ke Indonesia, 
kita perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama, 
bangkit dalam rohani kita. Kita harus bangkit dalam iman 
sehingga kita tidak dicekam ketakutan karena mendengar 
banyak berita dari sana-sini. Perbanyak mendengar firman, 
merenungkan dan melakukan firman supaya iman kita 
semakin diperkuat setiap hari. Bangkit dalam doa syafaat. 
Doakan bangsa kita, bangsa-bangsa, gereja kita, jemaat, 
lingkungan sekitar kita. Doakan untuk perlindungan Tuhan. 
Doakan supaya wabah ini bisa segera selesai dan diatasi 
dengan baik. Doa peperangan sebab iblis bisa memboncen-
gi peristiwa ini untuk menghancurkan banyak orang. Maka 
kita harus doa peperangan dan doa puasa. Bangkit dalam 
memberitakan Injil dan selamatkan jiwa sehingga banyak 
orang mendapat keselamatan. Yang kedua, jaga kesehatan. 
Makanlah makanan yang sehat, jaga pola hidup sehat, jaga 
pola hati yang sehat. Semua gereja lokal sudah saya himbau 
sejak beberapa minggu ini supaya menyediakan hand 
sanitizer untuk jemaat dan pelayan Tuhan. Yang ketiga, 
lakukan antisipasi. Hindari sedapat mungkin kontak fisik 
dengan banyak orang sehingga kita bisa mencegah 
semakin meluasnya penularan penyakit. Diatas semuanya 
itu, kita percaya akan perlindungan Tuhan yang sempurna 
atas kita. Jangan takut, teguhkan iman Saudara, dan 
percayalah bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa 
bagi kita untuk bangkit dan menjadi terang!

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Setiawan 
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Shalom saudara semuanya, per-
kenalkan nama saya ibu Arlin. Pada 
kesempatan ini saya ingin membagikan 
betapa dahsyatnya Tuhan dalam 
menyembuhkan saya.

Awalnya saya tidak tahu saya sakit 
apa. Setiap hari badan ini rasanya 
meriang. Hal ini saya alami 4,5 tahun 
yang lalu. Rasanya sungguh tidak 
nyaman sekali. Saya makan juga biasa 
dengan porsi yang cukup namun 
kenapa berat badan ini makin lama 
makin menurun. 

Akhirnya saya ke dokter dan 
menjalani serangkain test untuk 
mengetahui ada apa. Dan kebetulan 
dokter spesialis penyakit dalam itu 
adik ipar saya. Dia katakan bahwa 
ada yang tidak beres di leher saya 
sebelah kanan dan anehnya saya 
tidak pernah menyadari bahwa ada 
pembengkakan dibagian itu. Ternyata 
itu adalah kelenjar getah bening. Saya 
sering mengalami mimisen, saat 
gosok gigi tiba-tiba keluar darah 
bahkan pingsan.

Saat gereja mengadakan UC, adik 
saya mengajak saya untuk ikut gabung 
dalam acara itu. Saya fikir ya udahlah 
daripada saya mikir penyakit saya ini 
yang ngga ada ujung pangkalnya juga. 
Sampai saya pernah juga sampaikan ke 
Tuhan, ayo Tuhan aku siap Kau panggil 
sekarang.

Ketika ikut dalam acara UC tersebut, 
saya memdenger Pak Jo berkata, “Diatas 
sana ada seorang ibu yang memiliki 
penyakit auto imun dan kemana-mana 
membawa tabung portable, saat ini bilur 
Yesus telah menyembuhkanmu.” Saat itu 
tanpa sadar saya langsung teriak itu saya 
Tuhan. Saya angkat tangan, saya terima 
kesembuhan dari Tuhan. 

Dan sejak itu saya merasakan 
jamahan Tuhan, saya mulai merasakan 
badan ini terasa hangat dan mata saya 
mulai terang. 

Dan tanpa saya sadari saat saya 
berfoto selfi, tiba-tiba bengkak di leher 
saya itu hilang. Saya mulai tekan-tekan 
itu biasanya ada bagian yang keras tapi 
ini sudah ngga ada. Semua lunak, puji 
Tuhan. Bukan hanya tubuh saya yang 
Tuhan sembuhkan, tapi hati saya pun 
juga Tuhan pulihkan. Dulunya saya 
yang mudah sensitive, sekarang Tuhan 
ubahkan.

Mari saudara, saya ajak untuk terus 
bangun hubungan yang intim dengan 
Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu 
apa yang menjadi kebutuhan kita dan 
apa yang baik bagi kita. Tuhan mem-
berkati. 

GETAH BENING TUHAN SEMBUHKAN

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.


