
 Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!
 Saya sangat percaya bahwa saat ini adalah KAIROS 
Tuhan bagi kita; bagi bangsa kita, bagi gereja kita, dan 
bagi se�ap kita yang mau menanggapinya. Saat Kairos 
Tuhan itu datang, maka lawatan Tuhan datang, akan 
terjadi penuaian jiwa besar-besaran di tengah-tengah 
kita, dan itu sudah terjadi di gereja kita. Itulah 
sebabnya kita harus membangun para PAHLAWAN 
TUHAN PENUAI YANG BERKUALITAS di gereja kita. 
Ada perbedaan antara sekedar menjadi pelayan 
Tuhan saja dengan menjadi penuai. 
 Menjadi penuai berar� fokusnya pada hasil 
jiwa-jiwa yang diselamatkan, bukan hanya ak�fitas 
pelayanan saja. Oleh karena itulah saya rindu 
gereja kita bisa mencetak para PAHLAWAN TUHAN 
PENUAI YANG BERKUALITAS yang siap menghasil-
kan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan, sebab 
INILAH WAKTUNYA LAWATAN DAN TUAIAN JIWA 
YANG SANGAT BESAR terjadi di tengah-tengah kita. 
Kita percaya ini adalah lawatan dan tuaian besar 
yang belum pernah terjadi sebelumnya seper� 
yang Tuhan janjikan kepada kita di dalam Keluaran 
34:10.

 Semakin berkualitas penuainya, maka 
semakin banyak dan semakin berkualitas 
tuaian yang bisa dihasilkan. Maka, di gereja 
kita saat ini sedang terus melakukan 
pembenahan-pembenahan untuk mening-
katkan semua bidang pelayanan kita, 
sehingga kita bisa menjadi para PENUAI 
YANG BERKUALITAS. 
 Gereja kita adalah gereja yang terus 
bergerak. Begitu banyak kesempatan 
pelayanan yang ada di gereja kita. Itu 
sebabnya saya sangat mendorong saudara 
yang masih menjadi jemaat biasa, mari 
maju dan melangkah melayani pekerjaan 
Tuhan, sehingga saat lawatan Tuhan itu 
sungguh-sungguh dinyatakan di tengah-ten-
gah kita, kita bisa menjadi bagian di dalam-
nya, dan kita bisa menerima anugerah yang 
luar biasa dari Tuhan. Mari jemaat Keluarga 
Allah, kita melangkah melayani Tuhan, dan 
bukan hanya menjadi pelayan Tuhan saja, 
tetapi menjadi para PENUAI YANG 
BERKUALITAS! Tuhan memberka�.  

Salam Great Revival!

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shallom, saya ingin menceritakan anugerah, mujizat, 
dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya

Berawal dari kerinduan saya tahun lalu untuk bisa 
mengiku� UC, tapi �dak pernah bisa karena ada Ujian 
sekolah. Dan akhirnya taun ini first �me saya bisa ikut UC. 
Buat saya ini adalah suatu Favor Tuhan yag luar biasa dan 
sebuah mujizat karena mama dan papa saya memberi ijin  
untuk saya bisa berangkat ke UC, karna awalnya orang tua 
saya melarang saya.

Sesampainya di Solo, rasanya bersyukur dan senang 
juga �dak menyangka tahun ini bisa ikut UC. Lalu waktu UC 
dimulai, saya diberi kesempatan sama Tuhan buat di 
doakan oleh Ps. Nita. Saya �dak tahu sebenarnya apa yang 
mau saya doakan. Lalu �ba �ba seper� terlintas dipikiran, 
untuk berdoa tentang pergumulan saya untuk berkuliah di 
tempat yang jauh dari tempat saya �nggal. Lalu ke�ka saya 
di doakan, Ps Nita berkata "sesuai dengan imanmu terjadi, 
�dak ada sesuatu yang datang dengan harga gra�s, bayar 
hargamu, bukan run a�er miracle tetapi miracle yang akan 
mengejar kamu" saya imanni itu.  Saya perkatakan itu terus 
menerus selama UC 3 hari berturut-turut. Lalu setelah 
pulang dari UC, saya belajar mengambil langkah Iman, saya 
mengambil hari Kamis - Jumat untuk berpuasa. Saya 
perkatakan terus menerus sesuai dengan imanku aku 
mendapat beasiswa, bukan run a�er miracle tapi miracle 
yang akan mengejar aku, aku imanni terjadi dalam 
hidupku. Sepulang dari UC, ha� saya serasa ada sukacita 
yang meluap-luap dan saya gatau kenapa bisa seper� itu. 
Jadi saya seper� sudah terima beasiswa, sudah mendapat 
jawaban atas doa saya, meskipun beasiswa itu belum ada 
buk�nya di tangan saya. Dan ini seper� rhema yang saya 
dapat di Markus 11:24 "apa saja yang kamu minta dan 

doakan percaya bahwa kamu sudah menerimanya." Saya 
terus imani itu.

Lalu hari Rabu tanggal 18 September saya dapat surat 
undangan dari Universitas yang saya inginkan. Saya �dak 
segera membukanya , sampai pulang sekolah. Setelah saya 
sampai di rumah, saya �dak langsung buka undangannya 
tapi saya memutuskan untuk mendengarkan kotbah Ps. 
Nita tentang faktor iman. Disini saya seper� diingetkan lagi 
"Tidak ada iman ya �dak ada mujizat. Berbahagialah orang 
yang �dak melihat namun percaya." Setelah selesai, saya 
mau buka undangannya. Saya berdoa dulu, Tuhan apapun 
yang aku lihat isi undangan ini, itu semua yang terbaik 
dariMu ya Tuhan. Di Universitas saya itu ada kategori  1 2 3, 
dan kategori 1 yang paling besar(potongannya).

Lalu saya buka undangannya dan saya spontan teriak. 
Saya akhirnya dapat beasiswa kategori 1. Dan saya itu baca 
berulang-ulang undangannya, saya teriak Puji Tuhan. Dan 
itu semua terjadi sesuai dengan yang saya imani. Sebelum-
nya saya sempat hopeless karena waktu semester 3 atau 4, 
nilai saya turun. Dan akhirnya MUJIZAT terjadi begitu saja 
dalam hidup saya.

Jadi imani apa rhema yang kita dapat imani pas� 
terjadi dalam hidup kita. Terus perkatakan rhema yang kita 
dapat itu. Tetap percaya jika itu belum terjadi, pas� Tuhan 
punya waktu yang tepat untuk memberikan itu. Jangan 
kehilangan harapan, jika kita kehilangan harapan kita, 
kembali lah ke Tuhan. Karena Tuhan sudah merencanakan 
masa depan kita yang penuh harapan. BELIEVE TO SEE 
NOT SEE TO BELIEVE.

Michelle Stephanie 










