
 Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� Tuhan!
Kita bersyukur sebab kita semua merasakan dan 

mengalami bahwa janji Tuhan tentang great revival 
sedang digenapi di tengah-tengah kita. Itu sebabnya 
saya mendorong semua bagian pelayanan di gereja kita 
sungguh-sungguh menanggapi dengan sebaik mungkin 
se�ap kegerakan yang Tuhan kerjakan sehingga semua 
bisa dipakai Tuhan menjadi barisan depan dalam 
membawa obor api kegerakan Tuhan sampai ke bang-
sa-bangsa.

Tuhan akan memakai 3 generasi untuk membawa great 
revival. Itu sebabnya kita harus membangkitkan generasi 
anak-anak yang berdoa secara profe�k. Saat kita terus 
berdoa bagi anak-anak kita, maka Roh Kudus akan 
dicurahkan atas mereka sehingga kebangunan rohani atas 
generasi anak dan remaja akan terjadi! Bahkan Yoel 
berkata bahwa saat Roh Kudus dicurahkan, maka yang 
paling mudah dilawat Tuhan adalah anak-anak dulu, 
sebab anak-anak mudah untuk percaya. Saya percaya itu 
yang akan Tuhan kerjakan ke depan nan�: kegerakan 
anak-anak serta remaja, yaitu Kids dan Teens Impact akan 
booming dan akan ada gelombang kebangunan rohani 
yang dahsyat. 

Tuhan juga mau membangkitkan generasi orang tua yang 
penuh semangat. Generasi tua ada di zona paling nyaman, 
Saudara berkata bahwa sudah selesai, sudah saatnya 
pensiun, dan Saudara mulai mengurangi kesibukan Saudara. 
Jangan sampai kita pensiun. Pensiun dalam bekerja boleh, 
tetapi �dak boleh pensiun dalam berkarya. Salah satu alasan 
Tuhan belum ijinkan kita pulang ke rumah Bapa adalah 
karena tugas dan karya kita di dunia ini belum selesai. Miliki 
kembali mimpi-mimpi besar, jangan berhen� 
bermimpi, jangan berhen� berjuang, sebab Tuhan akan 
memakai generasi tua menjadi Kaleb-Kaleb di akhir jaman 

yang akan meraih kemenangan terbesarnya di 
masa tuanya. 

Tuhan juga akan membangkitkan 
anak-anak muda yang mengalami perjump-
aan pribadi dengan Tuhan; anak-anak muda 
yang jatuh cinta mula-mula dengan Tuhan, 
anak-anak muda yang radikal dan berani 
habis-habisan dengan Tuhan, anak-anak 
muda yang punya visi yang jelas di dalam 
Tuhan. Anak-anak muda seper� inilah yang 
akan dipakai Tuhan untuk menggoncang 
dunia dan membawa revival besar sampai ke 
bangsa-bangsa. 

Salam Great Revival!

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan Yesus 
sangat baik untuk keluarga besar kami.

Tahun 2013 saya menikah dan masuk ke keluarga 
besar suami yang ternyata notabene masih banyak 
keluarga yang belum percaya sama Tuhan. Di awal 
pernikahan, sebenarnya ini sangat sukar karena saya 
dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga pendeta, jadi 
otoma�s ke�ka harus beradaptasi, sulit sebenarnya.

Beberapa kali saya sempat ditegur jika ada �ndakan 
atau sesuatu yang �dak sesuai dengan adat kepercayaan 
yang dianut oleh keluarga. Sempat juga bahkan ada 
kalimat bahwa orang Kristen itu kadang ngga menyenang-
kan. Secara manusia sebenarnya saya kadang sedih dan 
berusaha menguatkan ha� karna di awal seper�nya saya 
jadi orang asing.

Namun, saya selalu mendoakan seluruh keluarga besar 
saya se�ap malam bersama suami dan anak. Dan saya pun 
belajar tetap mengasihi mereka. 

Sampai minggu lalu, adik dari mertua yang sangat 
dekat dengan kami tapi juga sangat kental dengan adat 
kepercayaan, masuk Rumah sakit. Kami menengok dan 
saat pulang, anak kami berdoa untuk engkongnya ini dan 
ke�ka kami lihat semua ikut berdoa dengan serius, saya 
sudah merasa bahwa ini saatnya Tuhan bekerja untuk 
menyelamatkan.

Dan setelah itu beberapa hari kemudian, om kami 
masuk ke ICU. Dan ke�ka kami besuk, kondisinya sudah di 
ruang isolasi dan �dak ada satupun yg bisa nengok. 
Namun, mujizat terjadi. Saya �ba-�ba diminta oleh istri 
dan adiknya, untuk masuk dan mendoakan om kami. 
Bahkan sampai bilang ke perawat-perawat bahwa saya 
pendeta yang mau doain jadi biar diijinkan masuk. Puji 
Tuhan, akhirnya dengan perjuangan, saya dan suami 
diijinkan masuk malam itu.

Tuhan gerakkan saya untuk berdoa dan malam itu, 
saya ajak om kami untuk berdoa trima Tuhan Yesus. 
Meskipun kondisinya �dak bisa bicara karna ada alat 
pernafasan, tapi beliau dengan menangis dan sambil 
menganggukkan kepala akhirnya mau mengiku� doa trima 
Tuhan Yesus.

Dan malam itu, dari yang tadinya om �dak bisa 
tenang, akhirnya bisa is�rahat dengan tenang. Dan 
esoknya kami kembali datang untuk berdoa lagi. Dan kali 
ini setelah doa profe�k Tuhan gerakkan saya untuk 
membacakan Mazmur 23. Dan malam itu, beliau sangat 
tenang sekali bahkan kondisinya sempat membaik sampai 
beliau sempat bicara. Namun, esok harinya, Tuhan panggil 
beliau pulang.

Tapi mujizat kembali terjadi, saya sudah sangat 
bersyukur beliau bisa trima Tuhan Yesus di de�k-de�k 
terakhir dalam hidupnya tapi ternyata Tuhan Yesus baik. 
Beliau ternyata mengatakan kepada semua bahwa beliau 

ingin mendengarkan saya berkhotbah, sehingga 
�ba-�ba saya dihubungi keluarga dan mereka minta 
pelayanan tutup pe� dari Keluarga Allah. Tidak 
berhen� disitu, ternyata pelayanan penghiburan dan 
keberangkatan jenazah pun minta dilayani oleh GBI 
Keluarga Allah. Dan semua saudara dan tamu yang 
notabene belum percaya, mereka sampai kaget kok 
acaranya pake acara gereja. Dan saat itulah tante 
menceritakan kepada semua yg hadir tentang 
permintaan terakhir om yang sudah trima Tuhan. 
Dan bahkan saya diminta oleh keluarga untuk 
membawakan Firman di hari keberangkatan jenazah 
dimana saat itu yang hadir sebagian besar baik 
saudara maupun tamu bukanlah orang percaya. Dan 
momen ini Tuhan gerakkan juga supaya saya 
mengadakan altar call untuk trima Tuhan Yesus. 

Bagi saya, ini adalah record breaking miracles 
saya di tahun ini. Karena lebih dari mujizat apapun, 
saya bersukacita sekali karna om yang bagi manusia 
�dak mungkin akan trima Tuhan akhirnya bisa trima 
Tuhan bahkan yang tadinya �dak mungkin memberi-
takan Injil di keluarga besar, malahan Tuhan buat 
melalui satu momen, Injil langsung diberitakan ke 
seluruh keluarga bahkan tamu-tamu yang hadir.

Saya bersyukur saya bergereja di GBI Keluarga 
Allah yang mendidik saya dalam kebenaran sehingga 
saya �dak takut untuk memberitakan kebenaran 
Firman Allah dan saya bersyukur karna GBI Keluarga 
Allah bisa menjadi berkat bahkan melalui �m 
penghiburannya.

Satu pesan yang saya ingat dari Ps. Jonatan : 
kalau kita mau bayar harga, kita �dak perlu khawa�r 
dengan apapun juga karena kita akan berjalan 
dengan kuasa Allah. Tuhan Yesus memberka�.

-MEGA-
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ELITE SOLDIER BOOT CAMP 

Hadir dalam format baru
yang lebih santai tapi tetap seru 
dan menyenangkan!

K E L U A R G A  A L L A H
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Tuhan menciptakan 
setiap kita dengan 
potensi luar biasa. 

Tolak intimidasi Iblis 
yang melemahkan 

dan jadilah ciptaan 
Allah yang hebat 

sesuai rencana dan 
kehendak Nya yang 

sempurna. 
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