
 Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� Tuhan!
Selama satu bulan ini kita belajar lebih dalam lagi 

tentang Pondok Daud. Kita sangat percaya bahwa 
membangun Pondok Daud adalah rhema khusus 
yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita 
sungguh-sungguh bisa mengalami Great Revival. 
Mengapa? Ya, sebab saat Pondok Daud dibangun, 
nama Tuhan di�nggikan, hadirat Tuhan turun, dan 
Tuhan akan menyatakan kuasa serta lawatan-Nya ke 
tengah-tengah kita. 

Pondok Daud yang kita bangun saat ini adalah 
gelombang yang berikutnya yang Tuhan berikan 
kepada kita. Kalau waktu-waktu yang lalu se�ap 
gereja lokal sudah mulai membangun Pondok Daud, 
dan kita sudah mendengar banyak sekali kesaksian 
tentang kedahsyatan Tuhan yang dikerjakan melalui 
Pondok Daud, maka di waktu-waktu yang akan 
datang ini Tuhan akan bekerja dengan lebih dahsyat 
lagi! Itu sebabnya saya rindu menggerakkan seluruh 
gereja kita untuk melipatgandakan Pondok Daud. Di 
Keluarga Allah Solo dan Jogja, Pondok Daud sudah 
berjalan 24 jam. Untuk gereja lokal yang lain, 
perjuangkan supaya jam-jam Pondok Daudnya bisa 
berlipat ganda. Kalau dulu Pondok Daudnya hanya 2 
jam, lipatgandakan jadi 4 jam; kalau dulu Pondok 
Daudnya masih 3 jam, lipatgandakan jadi 6 jam; 
dan seterusnya. 

Selain itu, kita juga harus terus meningkatkan 
kualitas pujian penyembahan serta doa-doa di 
Pondok Daud. Ingat, di Pondok Daud kita harus 
terus belajar bergerak dalam dimensi profe�k; 
pujian profe�k, penyembahan profe�k, dan 

doa-doa profe�k. Ke�ka kita menjalankan 
Pondok Daud sesuai dengan petunjuk Tuhan, 
maka ha� Tuhan disenangkan dan terang 
Tuhan akan bersinar semakin terang atas 
kita. Saat Pondok Daud terus dilipatganda-
kan, maka akan semakin banyak terang 
Tuhan yang muncul dari gereja kita, dan 
pada akhirnya nan� terang yang semakin 
besar itu akan bisa menerangi sampai ke 
bangsa-bangsa. Saat itulah great revival 
terjadi secara nyata di tengah-tengah kita.

Salam Great Revival!

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shaloom.. Perkenalkan nama saya ibu Arief Wijayanto, dan saya hendak 
menyaksikan keajaiban kuasa Tuhan. Sedari kecil saya sudah mempunyai 
riwayat sakit lambung, hingga dewasa Tuhan menjamah dan menyembuhkan 
saya. Namun betul adanya yang tertulis di Yohanes 10:10 bahwa pencuri 
datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Karena kesembuhan 
saya pun dicuri oleh iblis. Saat itu saya seper� 'membiarkan' iblis mencuri 
kesembuhan saya karena ke�dak-tahuan saya. Sakit lambung saya mulai 
kambuh-kambuh lagi dan di akhir tahun 2017 adalah puncaknya, dimana 
selama setahun lebih saya sampai harus berobat berpindah-pindah dari dokter 
yang satu ke dokter yang lain, baik di dalam kota maupun luar kota, di dalam 
negeri maupun sampai keluar negeri. Oleh para dokter, saya pun disuruh untuk 
memakai 3 bantal yang disusun ke�ka �dur, agar posisi badan atas saya lebih 
�nggi supaya asam lambung �dak naik dan �dak sesak nafas. Tidak hanya itu 
saja, saya pun harus menghindari banyak jenis makanan karena larangan 
makannya banyak sekali. Namun sudah demikian pun masih saja saya belum 
sembuh juga.

Singkat cerita, pada beberapa bulan terakhir ini melalui kotbah-kotbah yang disampaikan di gereja kita, saya baru 
mendapatkan suatu pembukaan baru bahwa saya pun juga bisa merebut kembali kesembuhan saya. Hingga pada KKR 
yang lalu, ke�ka dr. Any Fernandez sedang akan berkotbah, beliau �ba-�ba mengatakan bahwa Tuhan akan menyem-
buhkan orang dengan penyakit 'ulcers'. Saya �ba-�ba diingatkan bahwa di obat yang saya minum ada tertulis 'ulcers' 
lalu saya sadar bahwa itu saya yang dimaksud. Tanpa pikir panjang saya pun cepat-cepat lari ke depan. Saya didoakan 
dan saya disuruh menguji makan apa yang selama ini �dak bisa saya makan. Tetapi saya berpikir, daripada menguji 
makanan, mending saya coba untuk puasa saja karena memang saya sudah lama sekali �dak pernah bisa puasa karena 
kondisi kesehatan lambung saya. Dan benar saja, saya bisa berpuasa di event doa dan puasa 50hr, sekalipun hanya 
dapat 6 hari saja, namun buat saya itu sudah termasuk hal yang mustahil.

Akan tetapi iblis juga �dak �nggal diam karena dia terus mengin�midasi dan berusaha mencuri lagi kesembuhan 
saya. Namun karena kali ini saya sudah menger�, saya pun berjuang melawannya dengan terus-menerus mengenakan 
pedang roh yaitu memperkatakan Firman Tuhan. Saya pakai Nahum 1:9 (Apakah maksudmu menentang TUHAN? Ia 
akan menghabisi sama sekali; kesengsaraan �dak akan �mbul dua kali!) untuk mengalahkan iblis yang terus menyerang 
saya seper� singa yg mengaum-aum. Dan saya katakan, "Iblis, apapun yang saya rasakan dan saya lihat, saya tetap 
percaya janji Allah lebih dari kenyataan yang ada. Sekali saya sembuh, maka saya tetap akan sembuh selamanya!" Tidak 
hanya itu saja, bahkan pernah suatu waktu ke�ka saya puasa, jam 3 pagi saya terbangun dan �dak bisa �dur lagi. 
Biasanya saya langsung berdoa dan makan lagi (agar asam lambung saya �dak naik) baru kembali �dur lagi. Akan tetapi 
saat itu saya sedang puasa sehingga saya �dak bisa makan sampai jam berbuka puasa. Lalu saya ucapkan Firman Tuhan 
"bahwa manusia hidup bukan dari ro� saja, tetapi dari se�ap Firman yang keluar dari mulut Allah" dilanjutkan dengan 
saya 'memakan' Firman Tuhan 5 pasal saat itu, baru saya kembali �dur lagi dan besoknya saya tetap lanjut puasa. Puji 
Tuhan! Saya tetap sehat-sehat saja.

Sungguh terbuk� apabila kita mempunyai iman yang kokoh, maka iblis �dak bisa mencuri apapun dari kita. Dan 
percayalah, bahwa dengan berperang bersama Roh Kudus, maka kita pas� menang. Maka dari itu saya ajak saudara sekalian 
untuk senan�asa membaca dan juga menghafalkan ayat Firman Tuhan. Sehingga ke�ka iblis mengin�midasi dan ingin 
memperdaya kita, maka kita dapat melawannya dengan Firman Tuhan yang merupakan pedang Roh, dan juga tdk kalah 
pen�ngnya " mengenakan perisai iman " kita akan dapat mengalahkan iblis. Amin. Tuhan Yesus memberka�.



Informasi & Pendaftaran: 
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ELITE SOLDIER BOOT CAMP 

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