
Hari ini kita sudah memasuki 10 HARI DOA 
PUASA MASSAL DAN KKR PENGURAPAN ROH 
KUDUS sebagai rangkaian acara HUT ke-30 
gereja kita dan persiapan Unlimited Conference 
2019. Sesuai dengan tema HUT ke-30 gereja kita 
“GREAT REVIVAL” atau “KEBANGUNAN ROHANI 
YANG BESAR,” kita percaya bahwa melalui doa 
puasa massal dan KKR 10 hari pengurapan Roh 
Kudus ini Tuhan akan mengadakan kebangunan 
rohani yang sangat besar di tengah-tengah kita. 
Saat Tuhan menyatakan hadirat-Nya, 
mujizat-mujizat akan terjadi,  lawatan serta 
tuaian jiwa-jiwa akan dikerjakan Tuhan secara 
dahsyat di tengah-tengah kita.

Saya ajak Saudara, mari kita mengingini 
Tuhan lebih dari semuanya. Diatas semua 
keinginan untuk mengalami mujizat, mengalami 
berkat, mengalami kesuksesan, inginkan Tuhan 
dan hadirat-Nya lebih dari semuanya itu. Semua 
persiapan kita itu baik, semua usaha dan 
perjuangan kita itu baik, tetapi tanpa Tuhan dan 
hadirat-Nya, semuanya itu sangat terbatas sebab 
hanya bersumber dari tubuh dan jiwa kita saja. 
Tetapi saat Tuhan turut campur tangan dan 
hadirat-Nya menguasai hidup kita, maka hal-hal 
yang diluar kemampuan kita akan kita alami, 
hal-hal yang dahsyat diluar pemikiran kita akan 
dinyatakan dalam hidup kita. 

Itu sebabnya, iku�lah 10 HARI DOA 
PUASA MASSAL DAN KKR PENGURAPAN ROH 
KUDUS “GREAT REVIVAL” ini dengan 
bersungguh-sungguh. Bangunlah ha� yang 

lapar dan haus akan Tuhan dan 
hadirat-Nya. Maka saya percaya, Tuhan 
akan mengadakan kebangunan rohani 
yang sangat dahsyat dalam hidup kita, 
kemuliaan Tuhan akan melanda dan 
banyak jiwa akan berbondong-bondong 
datang untuk merasakan sendiri lawatan 
Tuhan yang dahsyat yang dinyatakan di 
tengah-tengah kita. 

Salam Kegerakan!

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



J.E Bamidele Sturdivant, Sr. adalah pastor 
Faith United Ministries dan dikenal di seluruh 
dunia sebagai berkat bagi tubuh Kristus. Gaya 
uniknya yang menyampaikan prinsip-prinsip 
Alkitab dengan sederhana namun kuat telah 
menarik jutaan orang pada salibNya dan 
menetapkan arena pembebasan dan kesem-
buhan besar-besaran dalam hidup anak-anak 
Tuhan. 

J.E Sturdivant, seorang asli dari Washington, 
telah menciptakan hubungan ilahi dengan 
Nigeria melalui hubungan yang ditetapkan 
Tuhan dengan bapak rohaninya, E.A. Adeboye. 
Dinobatkan oleh Newsweek sebagai salah satu dari 50 pemimpin dunia yang 
paling berkuasa, Adeboye telah menerima J.E Sturdivant sepenuhnya sebagai 
anaknya yang is�mewa dan mencurahkan dengan segenap tenaga ke dalam 
hidupnya jalan yang tak terkira. Adeboye, dengan perha�an seorang ayah, 
menamai J.E Sturdivant "Bamidele", yang diterjemahkan sebagai 'ikut-
lah aku pulang.' Hubungan mereka mencerminkan hubungan nabi Elia 
dan anak didiknya, Elisa. Sama seper� hamba-hamba Tuhan dalam Alki-
tab ini, Bamidele telah melihat kenaikan Adeboye pada level yang lebih 
�nggi dalam Tuhan. Sebagai gan�nya, jubah yang sama telah jatuh 
padanya. 

Karena hubungan ilahi mereka, pelayanan Bamidele telah ditandai 
dengan mujizat ajaib. Kesaksian yang tak terhitung tentang kebangkitan 
yang sesungguhnya dari kema�an, kesembuhan dari kanker dan tero-
bosan menakjubkan pada se�ap level berbicara tentang kebenaran 
penyertaan Tuhan dalam hidup dan pelayanannya. Dia sangat dihorma� 
dan selalu dicari sebagai guru dan penginjil yang secara teratur melayani 
dengan luas di sepanjang Amerika Utara, kepulauan Karibia, Afrika, Asia 
dan Eropa. 

J.E Bamidele dan istrinya, Pamela D, telah menikah lebih dari 34 
tahun dan merupakan orangtua yang bangga dengan keempat anaknya 
yang telah dewasa.



Shallom, Kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan 
yang terjadi didalam hidup kami. Kami memiliki 
pergumulan doa yang salah satunya adalah ingin 
memiliki rumah sendiri karena kami selama ini kontrak 
rumah. Kami sudah menabung sedikit demi sedikit dari 
hasil kerja kami untuk uang mukanya, karena kami 
berencana akan beli rumah dengan KPR. Pada Tahun 
2017 Rumah Kontrakan kami tersebut pada awal nya 
mau dijual namun harga yang ditawarkan penjual 
sangat �nggi dan kami sudah menawar namun penjual 
�dak berkenan. Kami berpikiran apabila kami beli 
rumah tersebut maka kami �dak perlu packing dan 
pindah-pindah lagi karena melelahkan. Namun selang 
beberapa bulan setelah kami menawar, pemilik rumah 
memutuskan bahwa rumah tersebut �dak jadi dijual, 
dan ar�nya kami harus mencari rumah/ kontrakan yang 
lain. Sekian lama kami mencari belum menemukan 
rumah yang cocok buat kami, dalam ar� cocok 
harganya. Banyak rumah yang kami lihat namun 
harganya �dak cocok karena diluar kemampuan kami, 
dan kami merasa putus asa ditambah batas waktu  
kontrakan kami akan habis awal tahun depan dan harga 
kontrakan rumah dinaikkan harganya. Di Bulan Februari 
tahun 2019, yang awalnya semangat kami dalam Tuhan 
kendor, ke�ka kami mendengarkan Khotbah mengenai 
Mujijat Besar, kami tangkap dan imani itu, iman kami 
dibangkitkan kembali, kami mulai bangun kehidupan 
doa Pondok Daud di keluarga kami, kami berdoa 
profe�k dan menabur benih profe�k, bahkan kami juga 
ikut gerakan doa puasa selama 40 hari. Kami terus 
bawa doa pondok daud, dan kami menuliskan di kartu 
mujijat semua pergumulan doa kami, bahkan kami 
bawa doa Fotokopi ser�fikat rumah yang kami kontrak 
tersebut ke dalam pondok daud, kami hanya percaya 
jika memang Tuhan yang membuka pintu maka �dak 
ada satupun yang dapat menutupnya.

Pada awal Bulan Mei 2019, setelah pulang dari 
ibadah minggu di GBI KA Semarang, �ba-�ba ada 
seseorang yang mengunjungi rumah kami, yang 
merupakan perantara dari Pemilik Rumah, dan orang 
tersebut menanyakan apakah kami masih berminat 
membeli rumah tersebut. Kami jawab kami berminat, 
namun kami mau membeli dengan harga yang kami 
mampu. Kemudian perantara tersebut menyampaikan 
ke pemilik. Dan 3 hari setelah itu, pemilik menyatakan 
mau menjual rumahnya dengan harga yang kami mau. 
Kami sangat bersyukur sekali pada Tuhan. Kami pun 
mengajukan KPR ke Bank, dan Puji Tuhan hanya butuh 
waktu 5 hari langsung di setujui oleh Bank. Kami juga 
sempat khawa�r untuk biaya yang harus dibayarkan ke 
notaris, karena sisa tabungan kami �dak akan cukup 
untuk membayar biaya tersebut dan kami harus 
berhutang jika biayanya lebih dari yang kami miliki, kami 
berdoa kepada Tuhan mengenai biaya tersebut, 

sungguh Tuhan itu sangat baik dan mendengarkan 
se�ap doa, pada saat kami diberitahu notaris 
biayanya, biayanya �dak lebih dari sisa tabungan 
kami, bahkan masih ada kelebihan untuk kami 
simpan. Suatu hal yang luar biasa yang sama sekali 
�dak kami pikirkan. Pada pertengahan bulan Juni 
2019 Tuhan mengijinkan rumah tersebut menjadi 
milik kami, Tuhan melancarkan prosesnya. Dan yang 
membuat kami kagum akan perbuatan Tuhan 
adalah dalam waktu yang singkat Tuhan memberka-
� kami memiliki rumah sendiri sesuai dengan 
waktu-Nya. Seringkali orang berpikir adalah suatu 
hal yang biasa untuk kontrak rumah, namun kami 
�dak mau berpikir seper� itu. Kami percaya Tuhan 
mau se�ap anak-anak-Nya memiliki rumah, hidup 
kelimpahan dan kemakmuran, maka itu yang kami 
doakan dan imani se�ap harinya. Kami juga percaya 
dan akan menan�kan mujijat-Nya dalam pergumu-
lan kami yang lain. Demikian kesaksian kami, kiranya 
dapat jadi berkat untuk saudara semua dan saya 
juga mau mengajak saudara untuk tetap se�a dan 
sungguh-sungguh menangkap se�ap rhema firman 
Tuhan yang disampaikan gereja kita. Saya percaya, 
mujizat Tuhan akan senan�asa dinyatakan dalam 
kehidupan kita. Tuhan Memberka� saudara semua.

Sheandy dan Novy





Info Pernikahan

Hengki Se�awan & Tiara Kusuma 
1 Sep 2019 - Pk. 10.00 WIB

Damara Arya & Yenny Fransiska
4 Sep 2019 - Pk. 10.00 WIB

Waskito Adi & Rakyan Rena
7 Sep 2019 - Pk. 14.00 WIB

Benyamin Hari & Sri Lely 
7 Sep 2019 - Pk. 15.00 WIB




