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LOVE GOD LOVE PEOPLE WITH PASSION

Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Puji Tuhan! Hari ini kita memperinga� Kebangk-
itan Tuhan Yesus, sebuah kemenangan yang besar 
bagi kita umat yang percaya. Saat ini kita juga 
memasuki momen Doa Puasa 40 Hari yang 
diadakan sejak tanggal 21-April sampai dengan 
30-Mei, yaitu mulai saat kebangkitan Tuhan Yesus 
sampai dengan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. 

Oleh sebab itu saat ini saya ingin menyam-
paikan kepada saudara apa dan bagaimanakah Doa 
Puasa itu. APAKAH DOA PUASA ITU? Doa puasa 
adalah saat dimana kita meminimalkan ak�fitas 
jasmani supaya kita bisa memfokuskan diri kepada 
ak�fitas rohani seper� doa, firman, penyembahan. 

BAGAIMANA DOA PUASA ITU? Ada yang �dak 
makan dan �dak minum, ada yang �dak makan 
tetapi minum air pu�h. Ada yang doa puasa selama 
1 hari, 3 hari, 40 hari, dll. sesuai dengan kebutuhan. 
Puasa bisa dilakukan satu hari yaitu dimulai saat 
kita bangun pagi sampai sore hari (sekitar pk. 
18.00) atau setengah hari yaitu dari pagi sampai 
siang hari, sesuai dengan kemampuannya. Pakailah 
saat puasa saudara untuk lebih banyak berdoa, 
memuji Tuhan, merenungkan Firman Tuhan dan 
lebih mendekat kepada Tuhan. Saat berbuka puasa, 
jangan langsung makan makanan yang berat, 
pedas, kecut, dll. yang bisa membuat pencernaan 
kita sakit. Makanlah makanan yang lembut terlebih 
dahulu seper� havermut, cereal, bubur, dll. Saat 
berbuka, makanlah makanan yang sehat sebab 
setelah puasa pencernaan kita bisa menyerap lebih 
kuat daripada biasanya. Makanlah secukupnya, 
jangan terlalu banyak, sebab makan terlalu banyak 
pada malam harinya justru bisa mengakibatkan kita 
�dak kuat melakukan puasa dengan baik keesokan 
harinya.

APAKAH FAEDAHNYA DOA PUASA? Saat kita 
melakukan doa puasa, kita memfokuskan diri 
kepada hal-hal rohani serta merendahkan diri di 
bawah kaki Tuhan, sehingga kita bisa memiliki doa 

yang efek�f dan lebih mudah mendapatkan jawaban 
doa. Saat kita berpuasa, kita sedang melemahkan 
daging dan memperkuat roh kita, sehingga kita bisa 
memiliki hidup yang penuh kemenangan. Tuhan 
sedang akan bawa kita masuk ke level yang lebih 
�nggi, maka iblis pas� berusaha menggagalkan. Jadi 
kita bisa pakai doa puasa untuk melakukan doa 
peperangan untuk mematahkan serangan dari roh 
jahat. Ke�ka kita berdoa puasa dengan benar, maka 
terobosan-terobosan besar akan Tuhan nyatakan di 
dalam hidup kita. Doa puasa juga akan membuat 
tubuh kita lebih sehat. Saat kita melakukan puasa 
dengan benar, maka semua �mbunan lemak-lemak 
dalam tubuh kita bisa berkurang, bahkan kalau kita 
rajin minum air pu�h maka ginjal kita juga dibersihkan, 
dan itu bisa membuat sakit penyakit dalam tubuh kita 
hilang, sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat.

Selamat menjalankan Doa Puasa 40 hari dan 
selamat mengalami terobosan-terobosan serta mujizat 
besar dari Tuhan!

Salam Mujizat Besar!

Pdt. Obaja Tanto Se�awan
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Shalom saudara yang terkasih didalam Tuhan, 
perkenalkan saya Kris�. Saya mau bersaksi tentang betapa 
baiknya Tuhan Yesus dalam hidup saya dan Great Miracle 
terjadi atas hidup saya. 

Menjelang tahun baru 2018 dalam komsel, KKS saya 
menghimbau untuk membuat resolusi ditahun 2018, 
keinginan apa saja yang sedang dirindukan. Saat itu saya 
menulis untuk banyak hal, bahkan hal kecilpun saya tulis. 
Saat itu yang saya minta ke Tuhan adalah menikah dan 
punya rumah sendiri. Setelah saya tulis beberapa resolusi 
itu, saya simpan didalam alkitab dan saya doakan se�ap 
saya akan �dur. Singkat cerita saya bertemu dengan teman 
sekolah saya saat SMP, semenjak itu saya sering main 
bareng, kumpul bersama teman-teman dan tak lama 
kemudian kita pacaran, tapi saya berdoa sama Tuhan, kalau 
itu adalah jodoh dari Tuhan, persatukan kami Tuhan tapi 
jika itu bukan jodoh yang dari Tuhan maka buat kami 
berteman baik. Dimasa pacaran saya sering bertengkar 
karena perbedaan pendapat dan beberapa hal, sampai 
saya putus asa apakah mau dilanjutkan atau �dak. Lalu 
Tuhan jamah ha� pasangan saya dan kita bermaksud untuk 
serius dan menuju ke jenjang yang lebih lagi. Disitu saya 
minta sama Tuhan untuk memberikan jodoh yang terbaik, 
yang takut akan Tuhan. Beberapa bulan kemudian saya dan 
pasangan melangsungkan pertunangan dan 9 bulan 
kemudian kami menikah. 

Setelah menikah semua pasangan merindukan untuk 
segera memiliki momongan, saat itu saya kira dibulan 
pertama pernikahan kami saya telat, ternyata karna tanggal 
haid yang �dak teratur, dibulan keduapun masih sama 
nega�ve. Rasanya malah membuat saya selalu memikirkan 
hal itu, dan malah menjadi beban untuk saya. Sejak saat itu 
saya �dak memikirkannya lagi dan saya berserah kepada 
Tuhan. Saat Pak Obaja khotbah tentang perkataan 
profek�f, dalam ha� saya bertekad saya ingin mengatakan 
perkataan profek�f untuk hidup saya, se�ap Pondok Daud 
saya selalu berdoa, Tuhan aku percaya waktuMu tepat dan 
janjiMu Ya dan Amin, aku serahkan hidupku padaMu. 
Engkau yang akan bukakan buah kandunganku dan 
memberka� rahimku. Sejak saat itu saya selalu minta sama 
Tuhan berka� buah kandunganku. Singkat cerita saya 
sudah mulai lupa, karena akan sibuk untuk acara natal dan 
tahun baru. Saya mau fokus dengan pelayanan saya saat 
natal dan tahun baru. Dan saat itu saya ingat kembalai 
dengan doa profek�f, saya kembali berdoa sama Tuhan, 
Tuhan ijinkan natal tahun ini saya mendapat kado terindah 
dari Tuhan, kado yang �dak pernah saya lupakan yaitu 
hamil, tapi saat itu saya masih sibuk la�han dan la�han.

Singkat cerita natal sudah berlalu, kemudian saya 
masih la�han untuk acara tutup tahun. Saat itu ternyata 
saya belum haid, saya kira mungkin telat lagi karena 
biasanya juga mundur. Saya tetap fokus untuk la�han 
saya karena saya mau memberikan terbaik untuk Tuhan. 
Setelah tutup tahun selesai dan memasuki tahun baru 
saya masih belum haid, saya mulai curiga apakah saya 
hamil atau �dak, lalu saya test dirumah dan hasilnya 
masih samar, saya mulai penasaran dan saya tes ke 
laboratorium dan Puji nama Tuhan saya posi�f hamil. 
Saya bersyukur, saya menangis saat itu, Tuhan menden-
gar doa saya dan Tuhan telah memberi saya kado natal 
terindah dalam hidup saya, dan benar 2019 adalah 
tahun Great Miracle untuk saya dan suami seper� yang 
sudah Pak Obaja sampaikan dalam khotbah beberapa 
minggu ini. Dan inilah nazar saya kepada Tuhan, jika saya 
hamil saya akan bersaksi agar banyak orang juga 
diberka� dengan kesaksian saya, dan bagi pasangan 
yang merindukan anak jangan menyerah, Tuhan pas� 
memberi waktu yang terbaik. Amin  Terimakasih  Tuhan 
Yesus Memberka�
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