
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Kita bersyukur Tuhan memberikan rhema yang 
luar biasa dalam pemuridan pelayan Tuhan, yaitu “Kita 
adalah pengecualian.” Rhema ini bukan hanya untuk 
pelayan Tuhan saja, tetapi juga sangat pen�ng untuk 
se�ap jemaat Keluarga Allah. Banyak sekali ayat firman 
Tuhan dalam Alkitab yang meneguhkan bahwa kita 
umat Allah mendapat pengecualian dari apa yang 
dialami oleh dunia. Maleakhi 3:18 mengatakan, 
“Maka kamu akan melihat kembali perbedaan 
antara orang benar dan orang fasik, antara orang 
yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak 
beribadah kepada-Nya.” Jadi, sekalipun saat ini dunia 
sedang dilanda oleh kegelapan, tetapi ada 
pengecualian untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita 
�dak perlu ikut hanyut dalam kegelapan itu, tetapi ada 
terang Tuhan yang besar datang atas hidup kita!

Lalu, bagaimana caranya supaya kita 
sungguh-sungguh bisa menjadi pengecualian di 
hadapan Tuhan? Yang pertama, kita harus 
menangkap rhema tentang pengecualian ini. 
Mintalah anoin�ng to see supaya kita bisa melihat 
bahwa Tuhan memberikan pengecualian untuk se�ap 
kita. Yang kedua, kita harus ada dalam dimensi 
spiritual/supernatural, bukan natural. Allah itu Roh, 
itu sebabnya hanya ke�ka kita berjalan dalam roh 
maka kita satu frekuensi dengan Allah dan apa yang 
Allah rencanakan itulah yang akan terjadi dalam hidup 
kita. Dan yang menentukan kita hidup dalam natural 
atau supernatural adalah apa yang kita ijinkan masuk 
dalam hidup kita. Firman Tuhan atau berita dunia? 
Kalau apa yang kita ijinkan masuk dalam hidup kita 
sama dengan apa yang dilakukan oleh orang dunia, 
maka kita �dak akan mengalami pengecualian. Tetapi 
kalau kita ijinkan firman Tuhan dan hadirat Tuhan yang 

terus-menerus masuk dalam hidup kita, maka Tuhan 
akan mengadakan pengecualian dalam hidup kita. 
Yang ke�ga, kita harus membangkitkan iman kita. 
Banyak orang hari-hari ini goncang imannya seper� 
Petrus saat berjalan diatas air. Tuhan Yesus nya �dak 
berubah, tetapi iman kitalah yang goyah karena 
keadaan. Maka kita harus bangkit kembali dalam 
iman. Seper� Tuhan Yesus mengulurkan tangan-NYA 
kepada Petrus, demikianlah juga saat ini Tuhan 
mengulurkan tangan-NYA untuk membangkitkan 
iman kita kembali. Yang keempat, kita harus 
menguatkan iman saudara-saudara kita yang lain. 
Saat iman murid-murid tergoncang setelah peris�wa 
penyaliban Tuhan Yesus, saat kebangkitan-Nya Tuhan 
Yesus menguatkan kembali iman murid-muridNYA. 
Inilah waktunya kita menguatkan iman anggota 
kelompok sel kita, pelayan Tuhan di departemen kita, 
jemaat yang lain, dst. Bangkitkan mereka untuk ibadah 
di gereja, ikut Pondok Daud, doa profe�k, melayani, 
dst. 

Mari saudaraku, kita nubuatkan apa yang sudah 
dijanjikan Tuhan kepada kita. Jangan mengimani kita 
dalam kegelapan dan kekelaman, tapi imani apa yang 
dikatakan Tuhan, nubuatkan apa yang dikatakan 
Tuhan, maka kuasa Tuhan akan terjadi secara luar 
biasa. 

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom saudara semuanya, perkenalkaan 
nama saya Shirley dari Surabaya. Pada 
kesempatan ini saya ingin membagikan 
kesaksian tentang mujizat kesembuhan yang 
saya alami. Beberapa waktu yang lalu dokter 
memvonis saya terkena kanker payudara, 
batu ginjal dan maag. 

Pada bulan November 2019 Dokter di Cina 
mengatakan bahwa saya sudah memasuki 
stadium lanjut dan harus melakukan kemo 
dengan teknoologi baru dengan cara obat 
ditembakkan deaerah yang sakit dan itu bagi 
saya sangat sakit. Dokter berkata saya harus 
menjalani kemo ini sekitar 4 sampai 6x.

Setelah menjalani kemo yang pertama, 
saya melihat khotbah di youtube yang di 
sampaikan Pak Obaja, Pak Jo dan Ibu Nita. 
Saya merasa sangat diberka� sekali daan saya 
mencoba mencari tahu alamat dan no 
telepon GBI Keluarga Allah.

Lalu setelah menjalani kemo terapi yang ke 
3, saya dan suami memutuskan untuk datang 
ke Solo dan bertemu Pak Obaja untuk minta di 
doakan. Awalnya saya ragu, Pak Obaja kan 
pendeta besar, pas�nya �dak mudah untuk 
bertemu beliau, namun melalui ibu Galuh 
akhirnya kami bisa bertemua dan didoakan 
Pak Obaja. 

Beberapa hari kemudian saya berangkat ke 
Cina lagi untuk menjalani kemo yang ke 4. 
Setelah selesai di kemo yang ke 4x nya, saya 
berdoa sama Tuhan, saya katakan saya sudah 
�dak mau kemo lagi karena sakit sekali, saya 
�dak kuat.

Dokter berkata bahwa saya harus kembali 
lagi untuk melakukan kemo yang ke 5 dan 6, 

saya minta ke dokter tersebut untuk CT 
Scan di Indonesia namun dokter �dak 
memperbolehkan. Lalu kami pulang ke 
Indonesia dan keesokan harinya berita 
v i rus Corona mula i menyebar 
kemana-mana dan seharusnya tanggal 5 
Februari 2020 kami kembali ke Cina namun 
�dak bisa. 

Kami putuskan untuk datang ke Solo 
dan mengiku� ibadah Miracle Night 
Service, kami kembali mendapat 
kesempatan untuk didoakan Pak Obaja 
yang ke 2x nya. Di situ saya cerita bahwa 
kami �dak bisa kembaali ke Cina karena 
ada virus Corona. Pak Obaja sampaikan, 
imani saja berar� kamu sudah sembuh. 

Saya mulai hubungi dokter saya untuk 
meminta surat pengantar agar saya bisa 
Pad Scan di Jakarta dan satu Minggu 
hasilnya keluar sungguh luarbiasa, kanker 
payudara dan batu ginjal sudah bersih 
bahkan maag saya sudah �dak pernah 
kambuh lagi jadi saya �dak perlu 
melakukan kemo yang ke 5 dan 6. 
Terimakasih Tuhan Yesus atas kesembuhan 
ini. 
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