
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� Tuhan!
Minggu depan kita sudah akan masuk dalam KKR PENCURAHAN ROH KUDUS dengan tema 

‘GREAT REVIVAL’ yang ar�nya bahwa dalam KKR Pencurahan Roh Kudus kali ini Tuhan berjanji 
akan memberikan kebangunan rohani yang besar di tengah-tengah kita. Beberapa gereja lokal 
mengadakan selama 10 hari berturut-turut mulai hari Senin, 20-Mei sampai dengan 29-Mei 2019.  
Saya dorong se�ap jemaat yang di gereja lokalnya diadakan KKR ini, mari iku�lah KKR Pencurahan 
Roh Kudus dengan ha� yang lapar dan haus akan pengurapan Roh Kudus, sehingga se�ap saudara 
akan dipuaskan, hidup saudara akan dipenuhi Roh Kudus dan mengalami kemenangan demi 
kemenangan yang luar biasa!

Saat ini seri firman Tuhan di gereja kita adalah ‘Spirit Man Ac�va�on’ atau ‘Ak�vasi Manusia 
Roh.’ Ak�vasi manusia roh ini adalah jalan bagi kita untuk mengalami hidup yang penuh 
kemenangan serta terobosan. Tetapi sekali lagi, semuanya harus diawali dengan ha� yang lapar 
dan haus untuk membangun manusia roh kita. Tanpa ha� yang lapar dan haus, maka kita �dak 
akan mungkin bisa mengak��an manusia roh kita. 

Tingkat kelaparan dan kehausan kita akan Tuhan akan menentukan seberapa banyak kita 
bisa menerima pengurapan dari Tuhan. Kuncinya adalah, LAPAR dan HAUS!  Milikilah kelaparan 
dan kahausan yang sedemikian rupa untuk menerima lawatan Allah, sehingga Tuhan akan  
sungguh-sungguh hadir melawat hidup kita dan menyatakan kuasa, mujizat serta 
kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Selamat menerima lawatan Roh Kudus! Tuhan memberka�. 

Salam Kegerakan!

Pdt. Obaja Tanto Se�awan

PDT. OBAJA TANTO SETIAWAN
GEMBALA SIDANG GBI KELUARGA ALLAH GLOBAL



Shalom umat yang dikasihi Tuhan,
Saya ingin bercerita tentang ajaibnya Tuhan kita. Dia 

sungguh-sungguh Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat begitu 
saja. Just like that. Dengan cara yang membuat kita tak habis pikir dan 
tercengang-cengang.

Kisah ini berawal dari beberapa tahun lalu, saat Tuhan menuntun 
saya keluar dari pekerjaan saya. Sewaktu itu saya memiliki banyak 
rencana cadangan. Bahkan pintu-pintu seolah dibukakan untuk saya. 
Namun, satu per satu, semua itu berguguran. Di tengah gelombang 
kebingungan, Tuhan memberikan sebuah panggilan dan visi. Berbekal 
visi itu, saya melangkah dengan iman. Bukan hanya di gereja, Tuhan telah 
membukakan kesempatan untuk melayani di beberapa tempat. 

Seiring dengan bertambahnya porsi pelayanan yang dipercayakan, 
waktu untuk mengerjakan pekerjaan sampingan pun berkurang. Bahkan 
beberapa kali saya terpaksa menolak proyek besar yang memakan 
banyak waktu, karena saya sudah komit untuk memberikan waktu saya 
untuk Tuhan terlebih dahulu. 

Namun, sejalan dengan waktu, beberapa kali saya sempat goyah. 
Apalagi ke�ka �dak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa 
yang sedang saya lakukan. Mereka �dak habis pikir kenapa saya menda-
hulukan pelayanan-pelayanan saya dibandingkan pekerjaan yang 
memberikan penghasilan. Setelah berulang-ulang mendengarkan 
komentar yang beda-beda �pis, ditambah dengan kenyataan yang 
menghadang di depan mata, saya pun semakin meragukan pilihan hidup 
saya. 

Saat seorang teman memberitahu bahwa ada lowongan di 
kantornya dan pekerjaan itu masih sejalan dengan visi yang Tuhan 
berikan, saya pikir mungkin itu jalan yang Tuhan bukakan. Saya pun 
mencoba mengirimkan lamaran. Proses wawancara berjalan dengan 
lancar, bahkan saya diminta untuk segera bekerja. Saya �nggal 
mengiku� tes sebagai formalitas. Namun, entah mengapa, ke�ka saya 
hendak mengerjakan soal tes, kepala saya �ba-�ba sakit, sampai 
membuka mata saja sulit. Akhirnya, saya �dak lolos. Meski sempat 
kecewa, tapi mungkin itu cara Tuhan untuk menjaga langkah saya di 
jalur yang sedang saya tapaki. 

Namun, sungguh, saat itu saya benar-benar �dak menger�. Pikir 
saya, kalau Tuhan �dak memberikan saya pekerjaan, bagaimana dengan 
kehidupan keluarga saya? 

Bulan demi bulan berlalu begitu saja. Di penghujung tahun 2018, 
saya mulai menghitung-hitung tabungan. Isi tabungan itu hanya cukup 
untuk sekitar �ga bulan ke depan. Saya pun berkata kepada Tuhan, 
“Tuhan, ini benar-benar sudah darurat. Kalau Engkau �dak melakukan 
sesuatu, aku benar-benar akan mencari pekerjaan.”

Yang luar biasa, sebelum mengetahui tema tahun 2019 adalah The 
Year of Great Miracles, Tuhan memberikan rhema saat saya sedang 
berdoa, bahwa Dia akan mengubahkan air mata saya menjadi tawa. Dia 
pun mendorong saya untuk berani bermimpi dan berdoa lebih besar lagi. 
Rasanya iman saya seper� dibangkitkan secara bertahap oleh-Nya. 

Seminggu sebelum akhir Januari, mujizat pun benar-benar terjadi. 
Tiba-�ba, seseorang mengatakan bahwa ia hendak mengirimkan 
sejumlah besar uang. Cukup untuk pengeluaran rumah tangga sekitar 5-6 
bulan. Dana sebesar itu saya terima begitu saja. Kontan saya termenung. 
Tuhan sungguh ajaib. Tak terduga, mujizat pertama saya ternyata adalah 
mujizat keuangan. Pas sekali dengan tema khotbah gereja kita di bulan 
Februari ini.

Lalu, entah mengapa, Tuhan mengingatkan saya tentang 
Smith Wigglesworth. Setelah saya googling dan baca-baca lebih 
jelas tentangnya, ternyata saya mengalami dua hal yang mirip 
dengannya. Salah satunya, demi menjalankan panggilan, Smith 
Wigglesworth juga terpaksa meninggalkan pekerjaan yang 
menopang kehidupan keluarganya. Ia pun sempat berkata, “Sol 
sepatuku �dak boleh mempermalukanku, dan aku �dak boleh 
sampai memakai celana lusuh. Jika salah satu hal ini terjadi, aku 
akan kembali menjadi tukang ledeng.” Terbuk�, Tuhan �dak 
pernah membiarkan masalah finansial menghalangi panggilan 
Wigglesworth.

Saat itu Tuhan seolah berkata, kalau saya SETIA mengerjakan 
panggilan saya, Dia juga �dak akan membiarkan saya dipermalukan. 
Bagaimanapun, Dia Allah yang membangun dan memulihkan hidup 
anak-anak-Nya, bukan menghancurkannya. Dia telah memperlihat-
kan kepada saya kebenaran janji-Nya dalam Ma�us 6:33, “Tetapi 
carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya 
itu akan ditambahkan kepadamu.” 

Saya pun menyadari, rupanya saya membatasi cara Tuhan 
dalam memberka� saya. Tanpa sengaja, saya menarik garis tegas 
antara pelayanan dan pekerjaan yang memberikan penghasilan 
secara langsung. Padahal, Tuhan memiliki banyak cara dan Dia 
pun merancangkan jalan kehidupan yang berbeda-beda bagi 
se�ap orang. Kalaupun Tuhan menempatkan saya di dunia kerja, 
itu adalah anugerah. Namun, jika Tuhan menuntun saya di jalan 
yang “�dak-biasanya”, itu juga anugerah. Yang terpen�ng 
percaya saja, dan saya akan melihat tangan-Nya yang ajaib 
bekerja melalui banyak hal dalam hidup saya. 

Saudara seiman, apa pun yang Tuhan taruh dalam ha� Anda 
untuk ditabur bagi Kerajaan-Nya, baik itu uang, waktu, tenaga, 
pikiran, maupun perasaan, jangan ragu untuk mentaa�nya. Sang 
Empunya Kehidupan memiliki rencana dalam hidup kita semua, dan 
rencana itu selalu baik adanya. Karena Dia adalah Kasih dan selalu 
melakukan segala sesuatunya atas dasar kasih.
Segala kemuliaan hanya bagi-Nya.

—NN
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