
Salam Keluarga Allah yang sangat 
diberkati Tuhan.

Kita sudah memasuki bulan kedua di 
tahun 2020. Di bulan Januari kita sudah 
menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2020 
ini adalah “Tahun Kemuliaan Tuhan,” dimana 
kemuliaan Tuhan seperti yang dinyatakan di 
dalam Yesaya 60 akan Tuhan kerjakan dalam 
hidup kita. 

Di bulan Februari ini kita akan masuk 
dalam seri kotbah yang baru yang berjudul 
“Arise and Shine” yang berarti “Bangkit dan 
Jadilah Terang.” Setiap janji �irman Tuhan 
dalam Yesaya 60 hanya akan terjadi kalau kita 
mau bangkit dan menjadi terang.

Kita harus mengerti bahwa Yesaya 60 ini 
diawali dengan sebuah instruksi Tuhan yang 
sangat penting: Arise and Shine! Bangkitlah 
Menjadi Teranglah! Artinya kalau orang yang 
tidak mau bangkit, yang bermalas-malasan, 
yang tidak mau melakukan bagiannya, maka 
tidak akan bisa mengakses semua janji Tuhan 
dalam Yesaya 60 ini. 

Hanya orang yang mau melakukan 
bagiannya, mau bangkit, mau menjadi terang, 
yang akan mengalami 2020 sebagai Tahun 
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Kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya pesan Tuhan 
Hari ini adalah: Bangkitlah, menjadi teran-
glah! Bangkitlah, lakukan bagian Saudara, 
maka Yesaya 60 akan menjadi milik Saudara. 
Sementara orang lain hanya membaca Yesaya 
60 sebagai nubuatan, tapi Saudara bisa 
menerimanya sebagai penggenapan yang 
ajaib dari Tuhan. 

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Setiawan 



Shalom saudara terkasih, saya mau 
menyaksikan mujizat besar yang saya terima 
oleh karena Pondok Daud.

Bulan Oktober 2017 saya sakit kista 
bartolin, awalnya saya tidak tahu itu penyakit 
apa yang saya tahu ada benjolan kecil. Saya 
tanya bidan, beliau  bilang itu kista bartolin. 
Saya lalu dikasih obat dan saya konsumsi obat 
tersebut. Makin hari makin besar bejolan 
tersebut, sampai saya susah jalan dan mera-
sakan kesakitan. Singkat cerita saya ke rumah 
sakit Surabaya dan masuk IGD sebab sudah 
tidak tahan sakitnya benjolan tersebut makin 
membesar sebesar buah apel yang paling 
besar. Dokter bilang besok jam11.00 tindakan 
operasi. Malamnya saya ndak bisa tidur, 
dalam kesakitan saya memuji Tuhan terus 
menerus sambil doa. Jam 4 pagi saya kencing, 
kurang lebih 10menit tahu-tahu terasa keluar 
air, saya kira kencing lagi, makin banyak, 
makin banyak yang keluar sampai saya alasi 
handuk tanggung itu basah semua lalu saya 
ganti kaos hampir semua basah. 

Puji Tuhan benjolan yang begitu besar 
sudah kempes, saya sangat bersyukur Tuhan 
Yesus baik, Pukul 11.00 saya tetap masuk 
ruang operasi sesuai jadwal. Di ruang operasi 
dokter tanya katanya sudah keluar sendiri 
cairanya, saya bilang benar dok. Dokter bilang 
tetap dibersihkan sebab kuman yang didalam 
pasti masih ada. Saya nurut apa kata doktern-
ya. Besoknya sudah diijinkan pulang, tiga hari 
kontrol masih ada benjolan tapi kecil, dokter 
bilang kalau tetap begini tindakan harus 
dilakukan. Jujur saya itu takut operasi, singkat 
cerita terus menerus tiap hari keluar cairan.

Saya tetap berharap pada Tuhan,Tuhan 
sendiri yang sembuhkan. Tiap hari saya selalu 
katakan perkataan profetik “dalam nama 

Yesus setiap kista, bakteri, virus, benjolan 
hilang.” Saya ikut Pondok Daud tapi tidak bisa 
tiap hari karena rumah saya jauh dari gereja 
tapi beberapa waktu lalu saya diberi rekaman 
pujian penyembahan Pondok Daud GBI 
Keluarga Allah Solo oleh pemimpin saya, saya 
mulai bangun Pondok Daud dirumah saya. 
Tiap hari saya masuk dalam pujian penyem-
bahan dengan rekaman ini, lalu saya perka-
takan profetik atas sakit saya. Tiba- tiba 
beberapa minggu lalu, saya merasakan ada 
sesuatu yang keluar dan waktu saya cek 
ternyata benjolan itu sudah tidak ada. 
Beberapa hari kemudian saya cek lagi, 
benjolan itu sudah tidak muncul lagi. Puji 
Tuhan, selama 2 tahun saya bergumul dan 
saat ini Tuhan sudah sembuhkan saya, oleh 
karena saya mengikuti Pondok Daud baik di 
Gereja maupun Pondok Daud pribadi di 
rumah. Saya sangat sangat bersyukur pada 
Tuhan yang begitu mengasihi saya luar biasa.

Mari saudaraku semua, saya ajak selalu 
memuji dan menyembah Tuhan dengan 
segenap hati, apapun keadaan kita saat ini 
Tuhan tahu. Trimakasih Tuhan Yesus Mem-
berkati.

(SGD KA SURABAYA)

Kista Bartolin Sembuh Melalui 
Pondok Daud dan Perkataan Profetik










