
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita sedang 
dibawa masuk dalam kegerakan besar yang belum pernah 
kita alami sebelumnya. Seper� janji firman Tuhan yang kita 
terima di awal tahun dari Keluaran 34:10 Firman-Nya: 
"Sungguh, Aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan 
seluruh bangsamu ini akan Kulakukan perbuatan-perbuatan 
yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh 
bumi di antara segala bangsa; seluruh bangsa, yang di 
tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan 
TUHAN, sebab apa yang akan Kulakukan dengan engkau, 
sungguh-sungguh dahsyat. Tangkap dan imani bahwa Tuhan 
sungguh-sungguh akan melakukan perbuatan-perbuatan 
yang ajaib di tengah-tengah kita. 

Supaya kegerakan Tuhan yang besar ini bisa sampai ke 
jajaran yang paling bawah, maka semua harus menangkap 
impartasi rhema dan visi dari Tuhan dengan membangun 
rantai komando yang kuat. Itu sebabnya gereja kita sangat 
mendorong se�ap pelayan Tuhan untuk mengiku� 
pemuridan yang disampaikan gembala sidang. Semua 
pemimpin harus berjuang supaya semua jajaran di 
bawahnya menangkap impartasi pemuridan dari gembala 
sidang dengan meminta resume pemuridan dari mereka. 
Mari se�ap kita belajar menjadi pelayan Tuhan dan jemaar 
yang berani percaya dengan rhema yang Tuhan berikan 
seper� 300nya Gideon. Dengan begitu kita akan menjadi 
pasukan/�m yang kompak yang akan melakukan 
terobosan-terobosan besar. 

Demikian juga sama dengan kotbah video. Gembala 
sidang dan wakil yang mendapat rhema dari Tuhan perlu 
mengimpartasikan kepada seluruh jemaat, (pemuridan 
hanya sebatas untuk pelayan Tuhan yang ikut pemuridan). 
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Maka, kegerakan Tuhan perlu diimpartasikan kepada 
semua jemaat di ibadah raya supaya semua jemaat juga 
bisa menangkap dan ikut dalam kegerakan Tuhan. Makin 
banyak jemaat yang menangkap kegerakan Tuhan maka 
makin banyak jemaat yang bergerak sehingga bisa menjadi 
kegerakan Tuhan yang dahsyat. Marilah kita masuk dalam 
kegerakan Tuhan yang dahsyat sehingga kita bisa dipakai 
Tuhan membawa obor kebangunan rohani sampai ke 
ujung bumi. Tuhan memberka�.

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shallom, saya Indra, saya mau bersaksi 
tentang kelahiran anak kami yang ke 3. 
Bersamaan dengan masa kehamilan istri 
saya, saat itu juga perekonomian kami 
sedang mengalami masalah. Untuk makan 
saja, kami merasa sangat kesulitan. Se�ap 
kali mau makan, istri pulang ke rumah 
orangtuanya dan saya ke rumah orangtua 
saya sendiri. Keadaan seper� ini kami alami 
sekitar �ga tahun. 

Hal ini membuat hubungan saya dan 
istri menjadi kurang baik. Se�ap hari kami 
bertengkar padahal saat itu istri saya 
sedang hamil. Selama kehamilannya pun 
kami �dak pernah kontrol ke dokter karena 
�dak ada biaya. Yang saya lakukan hanya 
berdoa saja. Saya terus belajar untuk 
mempraktekkan Doa Profe�k, di manapun 
dan kapan pun. Saya �dak mau sia-siakan 
waktu saya.

Tibalah saatnya istri saya untuk melahirkan. 
Saya merasa sangat bingung karena kami 
�dak punya dana untuk biaya persalinan. 
Akhirnya saya bawa istri saya untuk ke 
bidan. Melihat keadaan istri saya, ibu bidan 
�dak berani dan menyarankan agar istri 
saya dibawa ke Rumah Sakit. Kamipun 
pulang karena kalau kami ke rumah sakit, 
dananya dari mana. 

Sampai di rumah, istri saya makin 
kesakitan. Saya pun makin bingung dan 
panik. Saya bawa kembali ke bidan dan 
saya mohon pada bidan tersebut untuk 
membantu persalinan istri saya. Puji nama 
Tuhan bidan itu akhirnya mau. 

Pukul 21.00 �ba-�ba ma� lampu. 
Kami semua makin panik, dan di situ saya 
merasakan ada suara di telinga saya 
mendorong agar saya berdoa. Bukan 
doa yang biasa melainkan berdoa 
profe�k. Saya mulai angkat tangan, 
berseru bahwa Tuhan yang akan tolong. 
Anak saya pas� lahir dengan selamat 
dan sehat. Bahkan semua biaya akan 
Tuhan sediakan.

Benar saudara, jam 22.00 anak saya lahir 
dengan selamat dan sehat. Bukan hanya 
itu, ada saudara yang menjenguk dan 
memberi berkat sehingga semua biaya 
dapat kami lunasi. Puji nama Tuhan, 
sungguh dahsyat kuasa doa profe�k. 
Tuhan memberka�.

Indra







Info Pernikahan

David Bernad & Lia Aditya
27 Juli 2019 - Pk. 10.00 WIB

Budiyanto & Mei Trianawa�
27 Juli 2019 - Pk. 11.00 WIB

Dwi Prananto & Rovia Naine
28 Juli 2019 - Pk. 12.00 WIB




