
 Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� Tuhan!
Kita bersyukur sebab Tuhan sedang akan melakukan 

gerakan yang sangat besar di tengah-tengah kita. Banyak 
sekali peneguhan demi peneguhan yang kita terima, mujizat 
demi mujizat, keajaiban demi keajaiban terus Tuhan 
nyatakan bagi kita. Saya percaya ini baru permulaannya saja, 
Tuhan akan melakukan jauh lebih besar, jauh lebih ajaib, 
jauh lebih dahsyat lagi di tengah-tengah kita!

Mari kita terus mengimani, mempercayai, dan mem-
perkatakan ayat rhema yang Tuhan berikan kepada kita 
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-tengah nya engkau diam, akan melihat perbuatan 
TUHAN, sebab apa yang akan Kulakukan dengan engkau, 
sungguh-sungguh dahsyat.” Tangkap dan imani bahwa 
apa yang akan Tuhan kerjakan adalah sesuatu yang belum 
pernah Tuhan jadikan  sebelumnya di seluruh bumi diantara 
segala bangsa. Sesuatu yang lebih besar daripada Penta-
kosta pertama di Yerusalem, lebih besar dari kebangunan 
rohani di Azusa Street yang melahirkan gereja-gereja 
Pentakosta, dan lebih besar dari kegerakan Tuhan di Nigeria. 
Yang akan Tuhan kerjakan di tenga-tengah bangsa kita 
adalah kegerakan terbesar sepanjang sejarah dunia. 

Mintalah mata yang terbuka untuk bisa melihat 
kegerakan besar yang akan Tuhan kerjakan ini. Kalau kita 
bisa melihat, maka ha� kita akan terbakar dan kita akan 
bergerak menanggapinya dengan roh yang menyala-nyala. 
Teruslah berjalan dalam roh, sebab kegerakan besar yang 
akan terjadi �dak bisa kita lakukan dengan kekuatan dan 

kemampuan kita sendiri, tetapi kuasa Tuhan 
sendirilah yang mengerjakannya. Saya juga 
mendorong se�ap divisi dan departemen baik 
itu pelayanan kids, teens, youth, wanita, pria, 
umas, dst.  untuk bangkit melakukan breakthrough 
besar-besaran sehingga kita bisa menanggapi 
great revival ini dengan sungguh-sungguh dan 
kita semua benar-benar mengalami great revival 
yang sangat dahsyat dari Tuhan. Amin.

Salam Great Revival!

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom, saya ingin menceritakan kisah kasih 
Tuhan dalam hidup saya. beberapa waktu 
terakhir ini saya sering mengalami sakit perut, 
kadang berpindah di pinggang belakang dan 
sampai kekaki. Saya sudah bawa ke dokter dan 
diberi obat, tapi �dak kunjung sembuh, sampai 
berkali-kali hasilnya pun tetap sama, dan 
Akhirnya dokter memberi saran untuk menjalani 
USG. Jujur saya orang yang sangat penakut untuk 
menjani serangkaian pemeriksaan. Tapi karena 
saya ingin sembuh, sayapun menjalani USG 
sesuai waktu yang sudah di tentukan. Dan 
setelah saya USG dokter mengatakan kedua 
ginjal saya bengkak dan nampak seper� ada 
batu, yang mengakibatkan urine �dak mengalir 
smua (tersisa dalam ginjal).

Saya konsultasikan lagi dengan dokter lain, 
dan jawabannya tetap sama. Dokter men-
yarankan saya untuk melakukan BNO IVP agar 
bisa mememas�kan seberapa parah ginjal saya, 
dan haruskah saya menjalani operasi pengam-
bilan batu ginjal.

Dalam waktu 1 minggu menjelang IVP saya 
gunakan waktu untuk doa puasa, dan saya 
mengiku� Miracle Night, dimana banyak Mujizat 
dan doa-doa yang di jawab lewat ibadah itu.

Saat saya berdoa di miracle night, �ba-�ba 
saya mendengar suara yang sangat jelas "jadilah 
tenang mujizat kesembuhan terjadi".

Saya tangkap, saya imani dan percaya bahwa 
ginjal saya baik, �dak ada batu, dan �dak perlu 
operasi.

Hari dimana saya harus menjalani BNO IVP 
�dak hen�-hen�nya saya berdoa, berbahasa roh, 
dan terus mengatakan ginjal saya baik, ginjal saya 
�dak ada batunya, saya �dak perlu operasi, 
Semua Normal, normal, normal.

Setalah Hasil Keluar, dokter mengatakan 
bahwa �dak ada batu dan �dak perlu 
Operasi, hanya di beri obat saja supaya urine 
bisa mengalir lancar.

Puji Tuhan, Tuhan Kita sungguh luar biasa. 
Saya sangat terkagum-kagum dengan hasil 
yang saya dapatkan.

Kalau saya bisa mendapat Mujizat, 
andapun akan mendapat mujizat. Jangan 
putus asa dengan masalahmu atau sakit kita, 
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang 
hidup, yang �dak kurang panjang untuk 
menolong kita. Tetap semangat melayani. 
Tuhan memberka�.

Ibu Budiyono
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