
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Saat ini kita sedang memperinga� HUT ke-74 
kemerdekaan bangsa kita tercinta, Republik Indonesia. 
Kita patut bersyukur atas karya Tuhan yang ajaib bagi 
bangsa kita. Begitu banyak hal-hal ajaib yang Tuhan 
kerjakan di tengah-tengah bangsa kita, Indonesia. Kita 
percaya bahwa inilah saatnya Kairos Tuhan dinyatakan atas 
bangsa kita Indonesia. Tuhan akan mengerjakan 
lawatan-Nya yang dahsyat atas bangsa kita. Banyak orang 
akan datang berduyun-duyun kepada terang Tuhan yang 
terbit di bangsa kita. 

Bukan suatu kebetulan jika se�ap kita ditempatkan di 
bangsa Indonesia ini. Kita percaya ada rencana atau tugas 
khusus dari Allah bagi kita anak-anak-NYA yang harus kita 
lakukan untuk bangsa dan negara kita ini. Itu sebabnya 
saya mengajak Keluarga Allah dimanapun berada, mari 
kita bangkitkan rasa cinta kita kepada bangsa dan tanah 
air kita, sehingga kita mau berjuang demi kemajuan 
bangsa dan tanah air kita tercinta Indonesia ini. Sebab 
segala sesuatu yang diperjuangkan dengan rasa cinta 
maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. 

Saat kita mencintai bangsa dan tanah air kita, kita 
akan dengan senang ha� memberitakan kabar kesela-
matan bagi orang-orang di sekeliling kita supaya semakin 
banyak orang diselamatkan di dalam bangsa kita. Saat 
kita mencintai bangsa dan tanah air kita, kita akan 
dengan senang ha� tampil menjadi terang, garam dan 
menjadi jawaban bagi masyarakat di sekeliling kita 
supaya mereka bisa melihat terang Tuhan bersinar dalam 
hidup kita dan mereka bisa diselamatkan. Hal-hal yang 

demikian akan kita lakukan dengan senang ha�, tanpa 
paksaan dan penuh kerelaan saat kita memiliki ha� 
yang mencintai bangsa kita Indonesia. 

Mari, saya mengajak se�ap jemaat Keluarga Allah 
dimanapun berada, milikilah ha� yang mencintai 
bangsa dan tanah air kita Indonesia, sehingga 
keberadaan kita di bumi Indonesia ini benar-benar bisa 
membawa dampak yang berguna bagi kemajuan bangsa 
kita ini. Tuhan memberka�!

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shallom... Saya Kesia (Keke) dari pelayan Tuhan 
dancer, ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam 
hidup saya. Saya baru saja menyelesaikan kuliah saya, 
saat itu kuliah merupakan saat yang cukup berat buat 
saya dan keluarga saya karena Papah saya usahanya 
jatuh saat saya kelas 1 SMA. Saat saya lulus SMA kelas 3 
dan akan kuliah, disitu Cicik saya juga sedang kuliah dan 
akan selesai sekitar setahunan lagi. Karena masalah 
biaya, hampir saja saat itu kami harus memilih salah 
satu, antara Cicik saya yang cu� 1th agar saya bisa 
masuk kuliah, atau saya yang undur kuliah 1th supaya 
Cicik bisa selesaikan kuliah tepat waktu. Tapi puji Tuhan, 
Tuhan kita ajaib, saya bisa tetap masuk kuliah langsung 
setelah lulus SMA dan Cicik saya juga bisa selesaikan 
kuliah tepat waktu, padahal harus bayar kuliah 
bersamaan, bayar kos, biaya hidup dll. Bila diukur 
dengan kalkulator manusia mustahil, tapi Tuhan yang 
membuat semuanya mungkin. Semua itu juga karna 
perjuangan Mamah, yang ban�ng tulang mencari uang 
dengan berjualan ayam kremes dan es, supaya keluarga 
kami tetap bisa melanjutkan hidup, dengan dibantu 
Koko dan Papah (Bersyukurlah atas keluarga yang Tuhan 
beri, karena itu adalah berkat paling berharga dari 
Tuhan).

Beberapa waktu sebelum saya lulus, saya seper� 
dengar Tuhan bilang ke saya bahwa tahun ini, Tuhan 
akan tunjukkan mujizatnya buat saya, yaitu "Mujizat 
Pekerjaan". 

Saya lulus 23 Maret 2019. Saya rindu bisa segera 
dapat kerja, supaya saya bisa mandiri, dan membantu 
keluarga saya. Saya sempat mendapat tawaran kerja 
dari saudara rohani saya di gereja, setelah dicoba, dan 
sampai pada interview, galau... Padahal sudah pas� 
diterima. Saya tanya Tuhan, keluarga, orang tua, tapi 
tetap �dak ada damai, akhirnya saya putuskan untuk 

�dak masuk ke perusahaan itu. Akhirnya saya harus 
berusaha dan berjuang untuk mencari pekerjaan 
sendiri, saya menda�ar ke beberapa perusahaan lewat 
online.

Pada Selasa, 26 Maret 2019 ada jobfair di kampus 
saya. Saya ikut dengan sangat semangat, pagi-pagi datang 
ke kampus berpakaian rapi sambil membawa CV dan surat 
lamaran dengan jumlah banyak saking semangatnya. 
Sampai disana saya bingung karena banyak perusahaan 
yang itu saya �dak tahu dan kurang terkenal. Akhirnya dari 
sekian banyak CV yang saya bawa, hanya saya masukkan 
ke 2 perusahaan saja. Sambil saya pasrah sama Tuhan (dari 
2 perusahaan itu ada 1 perusahaan yang saya tertarik, 
kalau iya pas� Tuhan beri jalan, kalau �dak berar� saya 
harus semangat da�ar-da�ar online lagi)

Pada kamisnya saya dihubungi oleh perusahaan 
yang saya mina�, untuk mengiku� test tertulis, psikotes 
dan interview pada hari Jumat pagi. Jumat saya datang 
diantar Papah saya, dan sore baru selesai. Perusahaan 
bilang kalau sampai 2 minggu �dak dihubungi berar� 
saya belum diterima, bila dihubungi berar� saya lolos ke 
tahap seleksi selanjutnya. Sabtunya �ba-�ba saya 
ditelepon dan diminta datang ke perusahaan pada hari 
Selasa.

Selasa saya datang, ternyata saya langsung diterima. 
Puji Tuhan di perusahaan itu juga lingkungannya baik dan 
mayoritas seiman. Dan saya mendapat gaji diatas yang 
saya harapkan. Hanya dalam 8 hari setelah lulus, Tuhan 
benar-benar tunjukkan mujizat pekerjaan buat saya. 
Tuhan �dak berbohong, Tuhan �dak ingkar janji, puji nama 
Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik.

Sekian kesaksian saya dan bersiap, selanjutnya 
giliran Saudara terima mujizat dari Tuhan, mujizat yang 
seper� mimpi. Tuhan Yesus memberka�.

Kesia (Keke)







Info Pernikahan

Heru Tri & Victoria Goldie
23 Agst 2019 - Pk. 11.00 WIB

Julius Andre & Jessica Mona 
24 Agst 2019 - Pk. 12.00 WIB

Dila Tri & Sari Wijayan� 
25 Agst 2019 - Pk. 11.30 WIB

Adhi Cahya & Olivia Putri
25 Agst 2019 - Pk. 13.00 WIB

Hari Setyawan & Hani Chris�na
24 Agst 2019 - Pk. 10.00 WIB

Susatya Bhasma & Laurensia Mariana
23 Agst 2019 - Pk. 16.00 WIB




