
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� Tuhan!
Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai, memberka� dan 

berkarya dengan sangat dahsyat dalam rangkaian acara UC 
dan HUT gereja kita. Rhema firman Tuhan dalam 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.” benar-benar 
terjadi dan dinyatakan di tengah-tengah kita.

Seper� yang sudah kita pelajari minggu lalu bahwa aktor 
dibalik semua kesuksesan yang dialami oleh gereja kita 
adalah Roh Kudus. Selama 30 tahun gereja ini berdiri, 
tentunya ada banyak orang-orang yang luarbiasa yang sudah 
mendukung gereja ini. Namun kalau kita boleh jujur, satu 
pribadi atau satu aktor utama yang membuat segala 
perjalanan gereja kita yang mustahil bisa menjadi mungkin 
adalah Roh Kudus sendiri. Dia Pribadi yang �dak terlihat 
namun peranNya amat sangat nyata. Tanpa Roh Kudus �dak 
akan ada kehidupan, �dak akan ada kebangkitan, �dak akan 
ada perkembangan, �dak akan ada kegerakan, �dak akan ada 
mujizat. Namun sejak awal, Roh Kuduslah yang mendirikan 
gereja ini dan Dia yang terus berperan serta dalam perkem-
bangan gereja ini. Apakah �dak ada tantangan? Banyak sekali 
tantangan. Tetapi seberat apapun tantangannya, pada 
akhirnya Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, kasih 
dan keter�ban itu membuat kita bukan hanya bisa bertahan 
namun malah mengalami terobosan yang lebih besar! Roh 
Kudus yang menghidupkan itu selalu memberi kehidupan 
sehingga �dak ada kema�an di gereja ini. Tidak ada ibadah 
yang ma�. Kegerakan komsel �dak bisa ma�. Pondok Daud 
�dak bisa ma�. Semua departemen �dak ma�. Semuanya 
hidup, bahkan sangat hidup dan berkembang dengan pesat! 

Itu sebabnya sebagai satu kesatuan gereja kita tahu 
sekarang, kalau kita mau melihat penggenapan janji Tuhan 
tentang great revival ini jadi, maka kuncinya adalah Roh 
KUDUS! Itu sebabnya terus bangun hubungan dengan Roh 

Kudus. Teruslah percaya kepada karya dan tuntunan 
Roh Kudus. Teruslah beri ruang bagi Roh Kudus 
bergerak dan berkarya. Terus taa� instruksi dariNya 
dan senangkan pribadiNya. Saya berdoa supaya 
masuk ke usia 30 tahun perjalanan gereja kita, 
gereja kita dibawa makin melekat dengan pribadi 
Roh Kudus, makin mengenal, makin peka, makin 
menyenangkan pribadiNya! Roh Kudus makin betah 
dan kerasan bahkan menjadikan gereja ini salah 
satu favoritNya sehingga kita dijadikan-Nya barisan 
depan dalam revival terbesar yang akan dikerja-
kan-Nya bagi dunia. Amin. 

Salam Great Revival!

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom saya Maya, saya mau menyaksikan 
kebaikan dan mukjizat Tuhan yang baru saya 
alami.

Sejak tahun 2015 ada kista di organ tubuh saya 
dan Puji Tuhan dokter berkata bahwa kistanya 
kecil, �dak menggangu dan �dak berbahaya. Kista 
tersebut ada dibagian agak luar tubuh sehingga 
bisa diraba. Selama ini nggak ada masalah apapun 
namun �ba-�ba di pertengahan bulan Juni lalu 
kista tersebut membesar jadi seper� benjolan 
hampir sebesar telur. Saya bersyukur Tuhan 
memberi saya kekuatan dan modal saya hanya 
doa profe�k, perkataan profe�k dan minyak 
urapan seper� yang diajarkan di gereja kita.

Tiap saat saya perkatakan Dalam Nama Yesus 
benjolan kista kempes, hancur, lenyap! Bilur Yesus 
sudah menyembuhkan, apa yang �dak Tuhan 
tanam pas� Tuhan cabut sampai akar-akarnya. 
Puji Tuhan sekitar 3 minggu benjolan itu mengecil. 
Namun 1 minggu kemudian benjolan itu kembali 
membesar disertai rasa sakit. Saya bilang sama 
Tuhan kalau ini saya bawa ke dokter pas� saya di 
suruh operasi, saya minta Tuhan saja yang beri 
mukjizat. Tetap saya lakukan doa dan perkataan 
profe�k juga doa puasa 1 minggu. 

Puncaknya hari minggu tanggal 21 Juli kemarin 
saya merasa bertambah sakit sampai sebelum 
berangkat ibadah saya sempat nanggis di hadapan 
Tuhan, saya hanya bilang, Tuhan ini rasanya sakit. 
Ke�ka ibadah berjalan saya merasakan sakit itu 
berkurang sampai saya pulang. Pukul 1 dini hari 
saya kembali merasa sakit sampai untuk buang air 
kecilpun sangat sakit. Pagi harinya Senin 22 Juli 
saya berjuang untuk tetap berak�vitas. Setelah 
anak saya berangkat sekolah, saya masuk kamar 
dan berdoa sama Tuhan. Tuhan ini sakit sekali dan 
Pak Obaja pernah bilang kalau orang bisulan dan 
bisul itu tambah sakit, tambah besar berar� mau 
sembuh, begitu pula orang hamil jika makin besar 
maka makin mendeka� kelahiran dan selesai.

Saya katakana pada Tuhan berar� saya mau 
sembuh ya Tuhan. Nggak lama kemudian saya 
merasa ada cairan yang keluar, saya pikir itu 

datang bulan dan seke�ka itu juga rasa 
sakitnya hilang sama sekali. Lalu saya melan-
jutkan ak�vitas saya  membereskan kamar 
namun cairan itu keluar lebih banyak. Saya 
langsung ke kamar mandi dan setelah saya 
lihat dan raba, Puji Tuhan benjolan itu sudah 
lenyap Saya sampai terheran-heran dan 
kagum betapa ajaib dan baiknya Tuhan...se-
menit yang lalu saya kesakitan dan ada 
benjolan sebesar telur namun semenit 
berikutnya sudah lenyap semua, sudah 
sembuh!

Benar apa yang dikatakan Ps. Jo, bahwa 
sekarang ini di gereja kita mukjizat terjadi 
just like that, terjadi begitu saja dan saya 
mengalami, sungguh luar biasa Tuhan Kita. 
Terimakasih Tuhan Yesus, terimakasih Pak 
Obaja yang sudah mengajarkan banyak hal di 
dalam Tuhan sehingga hidup kita mengalami 
kemenangan-kemenagan di dalam Tuhan. 
Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus 
memberka�. Amin.
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