Salam Keluarga Allah yang sangat
diberka� Tuhan!
Kita bersyukur sudah masuk ke
minggu ke-3 bulan September, dan 3
bulan lagi kita sudah akan memasuki
akhir tahun 2020. Di awal tahun, Tuhan
menjanjikan bahwa tahun 2020 ini akan
menjadi tahun kemuliaan Tuhan dimana
Yesaya 60 digenapi dalam hidup kita.
Sekalipun saat ini keadaan di sekeliling
kita seolah-olah bertentangan dengan
janji Tuhan ini, tetapi kita harus terus
pegang teguh dan percaya bahwa
Tuhan pas� menggenapi janji-Nya
dalam hidup kita, asalkan saja kita
melakukan dengan baik bagian kita
dalam perjanjian dengan Tuhan yaitu
bangkit dan menjadi terang. Itulah
syaratnya agar kita sungguh-sungguh
bisa mengalami penggenapan janji
Tuhan tentang tahun kemuliaan dan
Yesaya 60.
Maka saat ini saya mengajak se�ap
jemaat Keluarga Allah dimanapun

Saudara berada, mari kita bangkit dan
menjadi terang. Jadilah saksi tentang
kasih dan kuasa Tuhan. Bawalah banyak
orang datang kepada Tuhan. Ajak
mereka bergabung di kelompok sel dan
ibadah raya sampai mereka bisa
bertumbuh di dalam Tuhan dan bisa
dipakai Tuhan untuk juga membawa jiwa
kepada Tuhan. Inilah yang dinamakan
dengan bangkit dan menjadi terang.
Inilah yang menjadi kerinduan ha�
Tuhan untuk se�ap kita anak-anakNya,
yaitu kita bangkit dan menjadi terang
serta selamatkan jiwa sebanyak
mungkin. Ke�ka kita melakukan dengan
baik apa yang menjadi bagian kita dalam
perjanjian dengan Tuhan ini, maka kita
bisa yakin bahwa tahun kemuliaan Tuhan
dan Yesaya 60 pas� digenapi dalam
hidup kita. Amin.
Salam Penggembalaan,
Pdt. Obaja Tanto Se�awan

Shalom saudara yang di kasihi Tuhan,
dengan Sukacita pada kesempatan ini saya
akan membagikan pertolongan Tuhan
Yesus yang saya alami.
Sebelumnya perkenalkan nama saya
Robby Sunantha jemaat di GBI Keluarga
Allah Solo dan saya bekerja di salah satu
Perusahaan Distributor Food dan Farmasi.
Seper� pada umumnya di suatu
perusahaan tentunya dalam bekerja kami
diberi kepercayaan untuk mencapai target
tertentu dan di tahun 2019 saya rasa kami
di berikan target yang menantang.
Dimana dalam tahun 2019 kondisi
ekonomi secara umum terasa kurang
kondusif sayapun terkadang merasa galau
bisa �dak ya mencapai target tersebut.
Tetapi dalam se�ap Ibadah Minggu di
Gereja GBI Keluarga Allah, Bapak Gembala
Obaja selalu mengatakan bahwa tahun
2019 adalah tahun Mujizat Besar, saya
percaya dan mengiku�.
Dalam perjalanan ada godaan-godaan
yang mencobai, jika saya mengiku�
godaan tersebut terasa omset kok menjadi
susah, tetapi ke�ka saya taat menurut
Firman Tuhan Yesus untuk mendapatkan
omset itu maka terasa mudah.
Dan pada akhir tahun bulan Desember
2019 tepatnya 16 Desember 2019 target
tersebut masih kurang 1.6 M sedangkan
program program sudah �dak
ada dan toko juga sudah pada tutup
pembukuan sedangkan waktu �nggal
efek�f 12 hari kerja, saya berdoa sungguh

sungguh meminta pertolonganNya saja
dan Taat terhadap FirmanNYA.
Puji Tuhan, pertolonganNYA itu
sungguh sangat nyata, dari tanggal
tersebut orderan yang masuk itu begitu
lancar dan nilainya juga sangat signiﬁkan
sehingga sampai pada tutupan tahun 2019
kami bisa mencapai target tersebut
bahkan di berikan lebih dari target.
Terima Kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus Sungguh sangat mengasihi
dan sayang kepada kita, Tuhan ingin kita
taat dan melakukan FirmanNYA.
"Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah
dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu
akan ditambahkan kepada-Mu." (Ma�us 6
: 33).
“dan apa saja yang kita minta, kita
memperoleh dari pada-Nya, karena kita
menuru� segala perintah-Nya dan berbuat
apa yang berkenan kepada-Nya” (1
Yohanes 3:22). Demikian kesaksian saya,
Tuhan Yesus Memberka�. Amin

