
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Tahun 2019 ini adalah tahun yang luarbiasa 
sekali bagi kita. Sebab sepanjang tahun kita 
terus dibuat Tuhan melihat perkara-perkara 
yang ajaib: mujizat keuangan, mujizat 
kesembuhan, mujizat pemulihan rumah 
tangga, mujizat kesembuhan ba�n, mujizat 
keselamatan jiwa-jiwa, dll. Sekalipun 
semuanya itu sudah sangat luarbiasa, namun 
Tuhan masih mau membanjiri kita semua 
dengan kebaikan-Nya yang tanpa batas itu. 

Itu sebabnya di bulan Desember yang 
akan kita masuki sebentar lagi, Tuhan 
memberikan begitu banyak pesan kepada 
gereja kita mengenai anugerah dan kasih 
karunia. Saya percaya kita semua akan 

mengakhiri tahun 2019 ini nan� 
dalam keadaan penuh dengan 
anugerah. 

Mari terus tangkap dan imani 
se�ap rhema yang Tuhan berikan 
kepada gereja kita, taa� dan lakukan 
apa yang menjadi petunjuk Tuhan, 
maka kita pas� akan mengalami 
berbagai jenis mujizat, secara 
bertubi-tubi, akan datang atas 
hidup kita. Beritakan kegerakan 
Tuhan yang dahsyat ini kepada 
sebanyak mungkin orang, dan 
undanglah mereka datang dalam 
ibadah di gereja kita, supaya semakin 
banyak orang merasakan kasih 
anugerah Tuhan yang besar dalam 
hidup mereka. 

Salam Great Miracle!

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom, saya Itha, saya ingin menyaksikan 
kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam hidup saya.

Pada akhir tahun 2018, ibu saya divonis 
mengidap kanker seviks stadium 3B, saat men-
dengar berita itu kami sekeluarga sangat kaget 
dan sedih, karena secara kasat mata ibu saya 
baik-baik saja �dak mengalami keluhan apa-apa, 
saya pribadi merasa putus asa dan �dak tahu 
harus melakukan apa.

Puji Tuhan, Tuhan ijinkan  saya beribadah di 
gereja ini dan Tuhan ijinkan saya untuk 
bergabung dalam kelompok sel,

Tuhan kuatkan saya melalui se�ap Firman 
yang disampaikan saat ibadah, dan saya dikuat-
kan juga melalui dukungan teman-teman komsel 
yang selalu mendoakan saya.

Saya tangkap rhema bahwa tahun 2019 ini 
adalah The Year of Great Miracle, saya mulai rajin 
datang ke Pondok Daud, dan dari situ saya mulai 
berani mengajak ayah saya yang belum men-
genal Tuhan untuk berdoa di Pondok Daud. Puji 
Tuhan ayah saya mau.

Berbulan-bulan ibu saya harus menjalani 
kemoterapi dan radiasi, �dak jarang ibu saya 
harus mengalami kesakitan yang terkadang saya 
sampai �dak tega melihatnya.

Tapi Puji Tuhan, Tuhan kita memang luar 
biasa dan ajaib, Tuhan mampukan ibu saya 
melewa� se�ap pengobatan yang harus beliau 
jalani, dan sekarang ibu saya sudah sembuh, dan 
ayah saya yang tadinya �dak mau ke gereja 
sedikit demi sedikit sudah mau untuk diajak 
beribadah bersama-sama.

Puji Tuhan, saya percaya semua ini terjadi untuk 
menyatakan betapa ajaib dan luar biasanya Tuhan 
kita, The Year of great miracle pas� tergenapi dalam 
hidup kita, sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus 
memberka�.

Jadikanlah hidup kita seper� 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 
ak�f serta foto terbaru saudara supaya 

kesaksian saudara dapat lebih meneguhkan dan 
memberka� semua jemaat di gereja kita.










