
 Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Puji Tuhan! Besok kita sudah akan memasuki 
rangkaian acara Unlimited Conference dan HUT 
ke-30 gereja kita. Kita sangat merasakan anugerah, 
pertolongan serta tuntunan Tuhan yang nyata 
dalam gereja kita. Kalau saat ini gereja kita ada 
sebagaimana kita ada saat ini, semua adalah 
karena anugerah Tuhan yang besar, bukan karena 
kuat, gagah, dan kemampuan kita. Bahkan, 
sejujurnya �dak ada seorangpun diantara kita 
yang memiliki kemampuan luar biasa untuk 
membangun gereja sampai bisa menjadi seper� 
sekarang ini. Semuanya hanya karena Roh Tuhan 
yang berkarya secara nyata di tengah-tengah 
kita!

Itu sebabnya, kalau saat ini Tuhan memberikan 
rhema untuk HUT ke-30 gereja kita “GREAT 
REVIVAL,” itu semua hanya akan terjadi kalau kita 
sungguh-sungguh mengijinkan kuasa serta karya 
Roh Kudus bekerja secara nyata di tengah-tengah 
kita. Karya Roh Kuduslah yang akan mengerjakan 
revival besar dalam hidup kita!

Sekali lagi saya mendorong seluruh pelayan Tuhan 
serta jemaat Keluarga Allah, jangan lewatkan 

kesempatan untuk mengiku� rangkaian 
acara HUT ke-30 dan Unlimited Conference 
09-11 September 2019. Sebab disitulah kita 
akan diperlengkapi dan diurapi dengan kuasa 
Roh Kudus, sehingga kita sungguh-sungguh 
bisa masuk dalam GREAT REVIVAL yang 
akan Tuhan kerjakan.

Salam Great Revival!
Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom, saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan 
yang terjadi dalam keluarga kami. Pertobatan terjadi 
1 jiwa mengenal dan mengaku bahwa Tuhan adalah 
Juruselamatnya. Pertobatan ini terjadi pada 
pembantu kami.

Sekian lama kami akhirnya dapet pengasuh 
bayi tepatnya pas awal bulan Juli, waktu itu baru 
beberapa hari dia bekerja kita ajak ke gereja. 
Se�ap hari Sabtu kami beribadah. Mba ini adalah 
orang yang belum percaya Yesus, saya pikir dia 
�dak mau ikut ibadah.

Tapi ternyata diluar dugaan kami, dia bilang ini 
sudah kerjaan saya nemeni ibu dan Orlin (anak kami 
yang masih baby). Singkat cerita dia ikut ibadah dan 
waktu kotbah tentang tema ciri 5 jiwa yang terluka.

Waktu pulang di mobil mba bilang ke saya, 
“firmane kok bisa pas banget dengan yang sedang 
saya alami”. Habis itu saya berkata �dak ada yang 
kebetulan semua adalah rencana Tuhan.

Waktu berjalan, mba saya ternyata merasa 
sangat terberka�. Tepatnya tanggal 29 mba pulang 
karena cu� bulanan. Setelah cu�nya selesai dia 
kembali kerumah kami kembali. Tiba-�ba saya 
terdorong untuk menanyakan gimana kabare 
anakmu baikan, �ba-�ba mba menangis dan in�nya 
ada masalah dalam keluarga mereka.

Waktu itu juga dalam ha� saya didorong untuk 
mendoakan. Ternyata selama ini si mbak rindu ikut 
dalam mezbah keluarga kami, se�ap malam dia 
merasa terberka� ke�ka kami menyebut namanya 
dalam doa kami.

Singkat cerita saya teringat bahwa tanggal 
30 ada encounter 1days. Saya menawarkan dan 
dia langsung setuju. Puji Tuhan , mba ini bisa 
berangkat ke Solo. Ha�nya bisa dipulihkan 
bahkan bap�s dan menjadi pribadi yang baru. 
Dia berkata bisa lega, bisa mengampuni.

Saya percaya ini semua adalah karya Roh Kudus. 
Saya percaya ini saatnya tuaian jiwa-jiwa. Selagi ada 
kesempatan mari kita jangkau mereka. bersama 
Tuhan �dak ada yang mustahil.

Ayat ini menguatkan saya:
Roma 10:14-15 (TB)  
*   Tetapi bagaimana mereka dapat berseru 

kepada-Nya, jika mereka �dak percaya 
kepada Dia? Bagaimana mereka dapat 
percaya kepada Dia, jika mereka �dak 
mendengar tentang Dia. *Bagaimana 
mereka mendengar tentang Dia, jika �dak 
ada yang memberitakan-Nya?*

*   Dan bagaimana mereka dapat memberita-
kan-Nya, jika mereka �dak diutus? Seper� 
ada tertulis: "Betapa indahnya kedatangan 
mereka yang membawa kabar baik!"*

Haleluya...Tuhan Yesus dasyat salam Revival..

Tuhan Yesus memberka�.

Tony & Ria-Magelang
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Pastor senior Yoido Full Gospel Church, Pastor 
Lee dilahirkan di Seoul sebagai anak kedua dari 
empat bersaudara laki-laki dan satu saudara 
perempuan almarhum senior Lee Kyongsun 
(Ketua Pengurus Gereja tahun 1978~1979). Beliau 
mengiku� sekolah minggu YFGC sejak kecil. 
Beliau mengambil jurusan Teologi di Universitas 
Yonsei dan Sekolah Pascasarjana Gabungan 
Teologi Universitas Yonsei. Beliau juga lulus 
dari Seminari Teologi Hansei dan memiliki gelar 
Master di Universitas Westminster. Pastor Lee 
juga menerima gelar PhD di bidang Filosofi 
dan Agama di Universitas Temple di AS. 

Bersamaan dengan itu, beliau melayani sebagai pastor senior di 
Washington Full Gospel Church, Tokyo Full Gospel Church, dan LA 
Full Gospel Church, serta sebagai kurator di Departemen SDM 
dari YGFC. Tidak hanya itu, beliau pun bekerja sebagai direktur 
Seminari Teologi Injil Sepenuh Tokyo dan Universitas Bethesda, 
sebagai direktur Ins�tusi Peneli�an Pendidikan Injil Sepenuh dan 
Ins�tusi Pertumbuhan Gereja. 

Di awal tahun 90an ke�ka beliau menjabat sebagai Direktur 
Ins�tusi Pertumbuhan Gereja, beliau mendampingi Pastor Cho 
dengan pengetahuan teologinya yang berlimpah. Ke�ka Gerakan 
Roh Kudus dan 'Berkat Tiga Kali Lipat' Pastor Cho disalahpahami 
sebagai sebuah kultus, Pastor Lee mempertahankan nama baik 
Pastor Cho dengan argument teologinya. 

Tidak berlebihan apabila dikatakan beliau membuat Gereja Injil 
Sepenuh sebagai salah satu denominasi utama gereja-gereja 
Korea.


