
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai, 
memberka� dan berkarya dengan sangat dahsyat 
dalam rangkaian acara UC dan HUT gereja kita. 
Rhema firman Tuhan dalam Yesaya 60:22 Yang 
paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan 
yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat; 
Aku, TUHAN, akan melaksanakannya dengan 
segera pada waktunya kita imani sungguh-sungguh 
akan Tuhan kerjakan secara nyata di tengah-tengah 
kita. Hari ini seluruh gereja lokal Keluarga Allah 
merayakan ke-31 gereja kita Keluarga Allah. Saya 
ucapkan selamat dan saya berdoa biarlah melalui 
perayaan HUT gereja kita yang ke-31 ini semakin 
banyak sekali jiwa bisa diselamatkan, kita 
mengalami tuaian raya yang terbesar dan se�ap 
gereja lokal mengalami terobosan serta revival yang 
luar biasa!

Seper� pesan Tuhan yang kita terima dalam KKR 
perayaan HUT hari Kamis kemarin bahwa hanya 
dengan kuasa Roh Kuduslah maka gereja kita bisa 
masuk dalam gerakan apostolic seper� yang Tuhan 
kehendaki untuk kita kerjakan. 

Tanpa Roh Kudus, kita mau masuk dalam 
gerakan apostolikpun kita �dak akan bisa karena 
kita hanya akan bisa melakukan hal-hal yang natural 
sesuai dengan kemampuan manusiawi kita. 

Tetapi dengan Roh Kudus, Ia akan 
memperlengkapi kita dengan kuasa sehingga kita 
bisa melakukan hal-hal yang supernatural diluar 
keterbatasan manusiawi kita, sehingga banyak 
orang akan melihat kuasa yang bekerja di dalam 
kita dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus!

Itu sebabnya sebagai satu kesatuan gereja kita 
tahu sekarang, kalau kita mau melihat 
penggenapan janji Tuhan tentang revival di tengah 
krisis ini terjadi, maka kuncinya adalah Roh 
KUDUS! Itu sebabnya terus bangun hubungan 
dengan Roh Kudus. Teruslah percaya kepada karya 
dan tuntunan Roh Kudus. Teruslah beri ruang bagi 
Roh Kudus bergerak dan berkarya. Terus taa� 
instruksi dariNya dan senangkan pribadiNya. Saya 
berdoa supaya masuk ke usia 31 tahun perjalanan 
gereja kita, gereja kita dibawa makin melekat 
dengan pribadi Roh Kudus, makin mengenal, 
makin peka, makin menyenangkan pribadiNya! 
Roh Kudus makin betah dan kerasan bahkan 
menjadikan gereja ini salah satu favoritNya 
sehingga kita dijadikan-Nya barisan depan dalam 
revival terbesar yang akan dikerjakan-Nya bagi 
dunia. Amin

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom saudara semuanya, perkenalkan 
saya Ibu Yessi dari GBI Keluarga Allah Jogja. Puji 
nama Tuhan pada ksempatan ini saya ingin 
membagikan kebaikan Tuhan pada hidup saya.

Tahun 2018 tepatnya bulan Mei saat itu 
diadakan KKR dan pemibicaranya Ps Samsons 
Dabbas. DItengah KKR perut saya rasanya 
sakit, saya pikir ini hanya maag atau masuk 
angin. Hal ini berlangsung hingga 2 bulan dan 
saya melihat perut saya makin membesar dan 
keras bahkan tubuh saya gampang capek. 

Lalu saya minta obat ke papah saya 
kebetulan papah mertua saya dokter. Namun 
�dak ada peribahan sama sekali dan papah 
mertua mendorong untuk ke rumah sakit. 
Ke�ka di rumah sakit, dokter mengatakan 
bahwa asam lambung saya naik dan di beri 
obat namun juga �dak ada perubahan. 

Lalu dokter menyarankan untuk cek lab 
dan ternyata ada cairan bebas diperut saya 
dan itu yang membuat perut saya makin besar. 
Bahkan �dur pun susah harus sedikit duduk 
posisinya. Dokter pun menyuruh saya untuk ke 
dokter kandungan dan setelah di cek dokter 
kandungan ternyata CA125 saya itu naik 455 
padahal harusnya angka normalnya itu 35. Hal 
ini menunjukan adanya tumor atau kanker, 
dan dokter menmyarankan agar saya ke dokter 
kandungan yang lebih senior. Disana pun 
dokter juga mengatakan hal yang sama, bahwa 
jika benar demikian maka harus dilakukan 
pengangkatan rahim.

Sampai di rumah saya masuk kamar dan 
saya naikan pujian penyambahan. Tuhan 
ingatkan saya kalau kemarin saja Tuhan 
mampu lakukan majizat untuk hal ini pun 
Tuhan juga mampu namun apakah saya 
percaya?

Lalu kami kembali ke dokter onkologi dan 
dokter memproses agar saya bisa rawat inap 
dan segera menjalani operasi. 

Saya berdoa sama Tuhan, saya mohon 
Tuhan untuk diloloskan dari operasi dan puji 
Tuhan saat itu saya datang bulan dan dokter 
berkata kalau baru datang bulan �dak bisa 
dilakukan operasi.

Singkat cerita papah saya mencoba 
mencarikan obat-obat herbal. Puji Tuhan mulai 
ada perubahan perut saya mulai mengecil 
namun setelah di cek malah angkanya naik jadi 
475. Saya percaya tangan Tuhan menyertai saya.

Hari Minggu saat mau pelayanan, saya 
bertemu Pak Jo, saat itu Pak Jo minta saya untuk 
dengarkan Firman dulu. Saya kaget ternyuata 
FirmanNya tetang mujizat kesembuhan. Selesai 
ibadah saya didoakan Pak Jo, Pak Jo berkata 
bnahwa sel kanker sudah ma� dan apa yang 
bukan ditanam Bapa maka akan dicabut sampai 
ke akar-akarnya. Saya Imani hal ini, saya percaya.

Lalu kami putuskan untuk periksa ke dokter 
lain dan setelah di observasi ternyata angkanya 
itu makin turun dan sampai pada akhirnya saya 
dinyatakan sembuh todal. 

Mari saya ajak saudara tangkap se�ap rema 
Firman Tuhan, Imani, taa� dan alamilah mujizat 
bersama Tuhan. Tuhan memberka�.

Ibu Yessi GBI Keluarga Allah Jogja












