
 Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� Tuhan!
Kita bersyukur sebab semakin hari kita bisa semakin 

merasakan kedahsyatan Tuhan melalui Pondok Daud 
yang kita bangun di gereja kita. Pondok Daud adalah 
sebuah sarana yang luar biasa dimana disitu se�ap 
jemaat maupun kita sebagai gereja ‘mengindahkan 
Tuhan’ dan menjadikan Tuhan sebagai pusat utama 
diatas segalanya. Ke�ka Tuhan ‘diindahkan’ maka 
Tuhan berkarya dan mendatangkan kemenangan demi 
kemenangan besar bagi kita.

Pada jaman Musa, tabut perjanjian sebagai lambang 
kehadiran Tuhan begitu dihorma� dan dipandang 
sebagai hal yang sangat sakral sehingga hanya Musa 
dan Harun yang bisa masuk ke ruang maha kudus 
tempat tabut perjanjian ada. Itu sebabnya saat itu 
bangsa Israel pada jaman Musa dan Yosua bisa 
mengalami terobosan demi terobosan yang luar biasa. 
Pada jaman Saul, tabut perjanjian �dak diindahkan, 
bahkan diabaikan, sehingga bangsa Israel mengalami 
kemerosotan bahkan kehancuran. Namun kemudian 
pada jaman Daud, kembali tabut perjanjian diindah-
kan. Pada saat Daud diangkat menjadi raja, hal 
pertama yang ia lakukan adalah membawa tabut 
perjanjian masuk ke Yerusalem supaya Daud dan 
seluruh bangsa Israel bisa kembali menghorma� Tuhan 
dan menjadikan Tuhan sebagai pusat segalanya. Itulah 
yang menyebabkan Kerajaan Israel pada jaman Raja 
Daud menjadi kerajaan yang sangat maju dan sangat 
besar. 

Kalau saat ini gereja kita diberi rhema oleh Tuhan 
untuk membangun kembali Pondok Daud, maka itu 
ar�nya Tuhan ingin melakukan sesuatu yang dahsyat di 

tengah-tengah kita. Mari kita membangun 
Pondok Daud dengan benar. Tujuan utama 
membangun Pondok Daud adalah supaya kita 
bisa mengindahkan dan menghorma� Tuhan, 
itu sebabnya kita harus membangun ha� yang 
menyembah supaya ha� Tuhan disenangkan 
melalui pujian dan penyembahan yang kita 
naikkan di Pondok Daud. Ke�ka ha� Tuhan 
disenangkan, maka kemuliaan-Nya pas� 
dinyatakan di tengah-tengah kita.  

Salam Great Revival!

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom nama saya rustan purnomo. Usia saya 
56 tahun. Saya sudah menikah dan memiliki 3 
orang anak. Pada kesempatan ini saya ingin 
bersaksia betapa luarbiasa karya Tuhan dalam 
hidup saya ke�ka saya mengandalkan Tuhan dan 
terus mengajak Tuhan masuk dalam hidup saya.

Ke�ka ibu saya sakit parah di bulan Juli 1983, 
ibu saya rindu anaknya yang belum menikah 
segera menikah. Dan yang dimaksud itu saya. 
Akhirnya saya di perkenalkan dengan seorang 
gadis, Oktober 1983 dan Maret 1984 kami 
menikah. Dengan perkenalan yang singkat itu 
banyak orang yang mengatakan bahwa rumah 
tangga kami �dak akan harmonis. Dan ada yang 
mengatakan shio kami Djiong. Namun ke�ka kami 
ber berjalan bersama Tuhan selama 35 tahun 
rumah tangga kami baik-baik saja. 

Dan ke�ka kami merindukan anak. Kembali 
Tuhan turut berkarya di dalamnya. Awalnya saya 
berjalan dengan pemikiran saya pribadi. Ke dokter 
sana sini namun tak ada hasilnya, sampai suatu 
ke�ka ada teman yang menyarankan untuk kami 
doa puasa. Kami mulai melangkah doa puasa 40 
hari, kami terus undang Yesus dalam keluaga kami 
sebab hanya dalam Yesus ada terobosan dan 
mujizat besar. Puji Tuhan September 1988 kami 
memiliki anak perempuan. Anak kami yang 
pertama dan kedua selisih 10 tahun. Kembali 
Tuhan uji iman kami karena istri saya gagal hamil 2 
kali (hamil anggur). Kami pun kembali melakukan 
doa puasa hingga mujizat terjadi kembali. Istri saya 
benar-benar hamil dan anak kami yang ke 2 
laki-laki. Selang 2,5 tahun kemudian Tuhan beri 
anugerah lagi anak yang ke 3.

Tidak sampai disitu saudara, benar ke�ka kita 
melibatkan Tuhan maka semua pergumulan kita pas� 
mampu kita lalui. Saya memiliki usaha Sparepart 
motor sejak tahun 1982, awal saya meminjam 
se�fikat saudara saya untuk saya gadaikan dan saya 
jadikan modal. Karena pengelolaan yang �dak baik 
akhirnya saya memiliki hutang yang banyak. Bahkan 
teman saya yang dulu meminjam uang kepada saya 
juga datang ke rumah dan berkata �dak sanggup 
membayar. Makin bertambah hutang, namun 
ditengah pergumulan saya, saya �dak mau berjalan 
sendiri. Saya mengandalkan Yessus untuk menolong 
saya. Hingga akhirnya terjadi krisis moneter 
1997-1998, harga barang-barang kami naik 3-4 kali 
lipat. Ini berkat luarbiasa dari Tuhan sehingga saya bisa 
menutup semua hutang saya.

Puji nama Tuhan, segala pergumulan saya, 
Tuhan tolong satu persatu ke�ka saya berjalan 
bersamaNya. 










