
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� Tuhan.
Saat ini kita sedang berada dalam momen DOA PUASA 

MASSAL 40 HARI yang ru�n se�ap tahun diadakan di gereja 
kita. Saya percaya doa puasa massal kali ini adalah momen 
yang sangat pen�ng yang akan menentukan terobosan besar 
yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Seper� yang 
sudah sering saya sampaikan bahwa saat ini kegelapan sedang 
menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. 
Tetapi kita percaya bahwa terang Tuhan terbit atas kita dan 
kemuliaan-Nya menjadi nyata atas kita. Dengan doa puasa 
yang kita lakukan, kita sedang mempersilakan Tuhan untuk 
berkarya lebih lagi di tengah-tengah kita sehingga terang 
kemuliaan-Nya menjadi semakin terpancar melalui hidup kita. 

Saya rindu semua jemaat bisa melakukan doa puasa 
dengan benar sehingga kita bisa mengalami kuasa Tuhan 
yang luar biasa. Itu sebabnya, gereja kita menerbitkan 
BUKU PANDUAN DOA PUASA secara digital yang bisa 
didapatkan melalui CALL CENTER KELUARGA ALLAH di 
nomor 0899-789-5000. Juga disediakan sarana bagi jemaat 
yang rindu mengirimkan PERMOHONAN DOA secara 
khusus dalam momen doa puasa ini, yaitu melalui nomor 
CALL CENTER KELUARGA ALLAH 0899-789-5000.

Sekali lagi saya ingin mengulangi, apakah itu doa dan 
puasa? Doa puasa adalah berpantang makan secara 
sukarela supaya kita bisa menggunakan waktu kita untuk 
fokus pada perkara-perkara yang rohani. Dengan berpuasa, 
waktu yang biasanya kita pakai untuk fokus pada makanan, 
minuman, dan perkara-perkara duniawi, sekarang dapat 
kita gunakan untuk fokus kepada Tuhan. Semakin banyak 
kita menyediakan waktu kita untuk Tuhan, maka semakin 
kita memfokuskan hidup kita untuk Tuhan. Inilah yang akan 
membuat kuasa Allah bekerja secara bebas dan terobosan 
besar bisa terjadi.

Apa yang paling pen�ng untuk kita doa puasakan? 
Doakan situasi yang sedang terjadi saat ini, terus Imani dan 
percaya bahwa dibalik semuanya ini Tuhan mempunyai 
rencana yang sangat besar bagi kita, gereja kita, kota kita 
dan bangsa kita. Terus perkatakan rhema Tuhan dari Yesaya 
60 dan pegang teguh bahwa janji Tuhan itu sedang digenapi 
atas kita. Berdoa puasalah untuk jiwa-jiwa yang ada di 
sekeliling kita: bukalah belenggu-belenggu kelaliman, 
lepaskan tali-tali kuk, merdekakan orang yang teraniaya, 
patahkan se�ap kuk, dan seterusnya. Inilah yang akan 
mendatangkan terobosan luar biasa melalui doa puasa 
yang kita lakukan. Tuhan memberka�.

 
Salam Yesaya 60 digenapi!

Pdt. Obaja Tanto Se�awan 



Suatu ke�ka Tuhan mempertemukan 
saya dengan bapak-bapak yang �durnya di 
emperan toko. Saya hampiri bapak tersebut 
karena jujur saya kasihan melihat bapak 
tersebut yang terkena penyakit kulit yang 
cukup parah di seluruh tubuhnya sampai 
keluar darah, nanah dan maaf bau.

Bapak tersebut sudah putusasa dan 
berkata , “Tuhan kalau Tuhan mau ambil 
nyawa saya sekarang, saya siap.” Saya 
katakan, “Pak imani bapak akan sembuh, 
Tuhan akan pulihkan bapak dan Tuhan akan 
sembuhkan bapak.”

Ke�ka melayani bapak tersebut, saya 
doa juga sama Tuhan. “Tuhan ke�ka 
Engkau mau pakai saya untuk menye-
lamatkan bapak tersebut, Engkau juga 
yang akan perlengkapi segala kebutuhann-
ya.” Benar saudara, di waktu yang sama 
Tuhan atur semuanya. Tuhan kirimkan 
seseorang dan berkata dia ingin dipakai 
Tuhan namun untuk ac�on dia belum 
berani, dia ingin memakai berkat yang 
Tuhan percayakan dalam hidupnya untuk 
membantu pekerjaan Tuhan. Akhirnya 
saya dan orang tersebut berjuang mem-
bantu bapak yang sakit tadi untuk 
mendapat kost.

Luarbiasa, bekerja di ladang Tuhan �dak 
ada yang sia-sia. Kemarin tepat hari Natal 
Bapak ini di bap�s, bukan hanya bapak ini 

namun anaknya pun juga terima Tuhan dan 
dibap�s. Tidak sampai di situ saudara, 
penyakit kulit yang dialami baapak ini 
mengalami pemulihan dari yang semula 
parah sekarang �nggal 5%. Ajaib Tuhan kita.

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.










