
 Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Kita sudah masuk bulan Desember, bulan 
dimana suasana Natal semakin bisa kita 
rasakan. Natal adalah wujud kasih Allah yang 
dinyatakan kepada manusia sehingga Tuhan 
rela menjelma sebagai manusia untuk menye-
lamatkan kita dari hukuman dosa. Itu sebabnya 
di bulan Desember ini gereja kita akan meng-
gerakkan se�ap bagian pelayanan dan bahkan 
jemaat untuk mengadakan gerakan selamatkan 
jiwa melalui Natal. 

Saya mendorong se�ap pengkotbah, 
nyalakan api kegerakan selamatkan jiwa melalui 
kotbah-kotbah Saudara. Jangan hanya mengkot-
bahkan pengetahuan, tetapi berkotbahlah 
dengan kuasa dan pengurapan Roh Kudus, 
kobarkanlah api penginjilan di tengah-tengah 
jemaat sehingga ada api selamatkan jiwa yang 
berkobar-kobar di tengah-tengah kita untuk 
selamatkan jiwa berapapun harganya!

Saya juga mendorong para pemimpin, baik di 
ibadah maupun departemen, fokuskanlah 
se�ap program di bulan Desember ini untuk 
menyelamatkan jiwa, khususnya melalui event 
Natal. Departemen atau Ibadah bisa mengada-
kan acara Natal, lomba-lomba Natal, atau 
kegiatan lain yang golnya adalah menyelamat-
kan sebanyak mungkin jiwa. 

Saya mendorong se�ap KKS, pelayan 
Tuhan dan jemaat, adakanlah gerakan 
selamatkan jiwa melalui momen Natal 
ini. Saudara bisa mengadakan secara 
pribadi, keluarga, atau kelompok sel. 
Saudara bisa melakukan gerakan 
selamatkan jiwa melalui �ndakan kasih 
seper� yang sudah berulang kali 
disampaikan melalui kotbah-kotbah 
Minggu. Bahkan saya juga mengajak 
se�ap saudara mari kita mengundang 
jiwa-jiwa baru untuk datang dalam 
perayaan Natal yang kita adakan, 
sehingga dalam Natal kali ini 
sungguh-sungguh banyak jiwa bisa 
diselamatkan. Saya percaya, itu akan 
mendatangkan kesukaan di ha� Tuhan! 
Tuhan memberka�.  

Salam Great Revival!



Syalom, perkenalkan nama saya Yohanes A. Saya ingin 
menceritakan kejadian mujizat yang baru saja saya alami. Saya 
adalah jemaat baru di GBI Keluarga Allah. Dan puji Tuhan, oleh 
karena kasih karunia Tuhan, setelah saya bergabung, saya 
mulai bap�s, mengiku� kelompok sel, mengiku� SOM dan 
sudah diwisuda sebagai KKS. 

Hanya saja, selepas wisuda saya belum tergerak ingin 
melayani. Se�ap kali ditanya atau ditawari teman-teman saya 
selalu menjawab: bahwa saya belum siap. Tapi ternyata, Tuhan 
punya jalan lain buat saya. Saat saya masih mengeraskan ha� 
dan menolak melayani, Tuhan mulai proses saya. 

Sebelumnya saya bekerja di salah satu bank swasta 
nasional cabang Solo, dan mendadak ada proses perampingan 
di tempat saya bekerja itu. Saya termasuk salah satu yang 
terkena perampingan. Awalnya saya enjoy saja, karena saya 
masih bisa membuka usaha. Tapi Tuhan kembali proses saya, 
orang-orang yang dekat dengan saya namun menghambat 
pertumbuhan saya secara Rohani mulai dipangkas oleh Tuhan, 
dan usaha yang awalnya berjalan baik mulai gulung �kar. Jujur 
saya sempat merasa drop. Saya sudah �dak tahu harus 
berbuat apa, saya hanya mampu duduk diam di bawah kaki 
Tuhan dan saya ke Pondok Daud. 

Dan saya mulai melangkah melamar pekerjaan lagi. 
Tapi anehnya, saat sudah melamar kesana, kesini, tapi 
Tuhan belum jawab kerinduan saya bisa bekerja lagi. 
Bahkan teman-teman yang punya koneksi pun, belum 
bisa bantu saya. Saya mulai bergumul lebih dan lebih lagi. 
Saat itu Tuhan pakai teman-teman untuk mendorong saya 
agar saya melangkah melayani. Teman saya bilang 
ingatkan, “ini tahun Great Revival, Tuhan sedang butuh 
banyak pekerja, dan imani orang yang melayani Tuhan 
pas� diutamakan Tuhan. Jangankan pekerjaan, yang sakit 
berat saja disembuhkan”. 

Saya juga ingat Pak Obaja pernah berkotbah dan itu 
menjadi rhema buat saya: “bahwa keajaiban akan terjadi, 
saat kita memiliki keberanian untuk mulai melangkah 
(Yosua 3:13)”. Maka saya mulai merubah fokus saya, yang 
awalnya sibuk mencari pekerjaaan, saya mulai sibuk cari 
tahu pengen pelayanan apa. 

Dan puji Tuhan, Dia mulai jawab kerinduan saya . 
Saat saya sedang ibadah di RS Indria�, �ba-�ba saya diberi 
penglihatan, ada sinar yang sangat terang, dan ada 
seseorang dengan jubah biru kepu�h-pu�han datang 
menyentuh kepala saya dan bilang: kamu disini saja 
(melayani di RS Indria�).  Saya sampai ngga bisa menahan 
diri dan menangis. Dan hari itu juga, saya langsung 
menda�ar melayani sebagai peltu di RS Indria�.

Tidak hanya sampai disini. Saat hari Minggu saya 
mulai melangkah menda�ar melayani, hari Senin nya saya 
dapat panggilan interview. Dan anehnya tanpa proses 
yang panjang saya langsung diterima dan langsung masuk 
kerja keesokan harinya. Puji Tuhan, firmanNya di Ma�us 
6:33 sungguh ya dan amin, saat kita mulai mendahulukan 
kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan 
kepada saya.

Oleh karena itu, saya mendorong dan mengajak 
se�ap jemaat: Ini tahun great revival, Tuhan sedang butuh 
banyak pekerja, ayo mulai melangkah melayani. 

Dan alami sendiri mujizatNya. Terima kasih, Tuhan 
Yesus memberka�.

(Yohanes A- peltu RS Indria�)










