
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Tanpa terasa sebentar lagi kita sudah akan mempe-
ringa� Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Natal 
adalah sebuah momen kesempatan untuk kita bisa 
membagikan kasih Tuhan kepada sesama. Kita 
percaya bahwa se�ap orang perlu mendengar 
tentang Yesus sebab se�ap orang memerlukan 
anugerah keselamatan. Saya rindu melalui momen 
Natal nan� kita akan menuai banyak sekali jiwa untuk 
kemuliaan nama Tuhan. 

Salah satu sarana yang bisa kita lakukan untuk 
menyambut Natal adalah menciptakan suasana 
Natal. Saudara bisa memperdengarkan lagu-lagu 
Natal di rumah saudara, atau saudara bisa mema-
sang pohon Natal atau dekorasi Natal di ruang 
tamu saudara. Saudara yang mempunyai tempat 
usaha seper� toko, bengkel, rumah makan, kantor 
notaris/pengacara, praktek dokter, toko, dll, saya 
dorong untuk menciptakan suasana Natal di 
tempat usaha saudara masing-masing.

Bahkan di gereja-gereja kita baik di Solo, Jogja, 
Magelang, Semarang, Jakarta, Madiun, Ngawi, 

Wonogiri, Purwokerto, Klaten, Boyolali, 
Bandung, Samarinda, Surabaya, Baturetno, 
Tangerang, Sala�ga, Nias, Pekalongan, Sragen, 
saya dorong mulai sekarang ini sudah mencip-
takan suasana Natal di tempat ibadah kita 
masing-masing sehingga ha� kita 
sungguh-sungguh dipersiapkan untuk meraya-
kan kelahiran Tuhan Yesus.

Mengapa kita melakukan hal ini? Tujuannya 
adalah untuk membangkitkan suasana Natal 
dimana-mana, sebab atmosfir itu sangat 
mempengaruhi cara berpikir. Kalau sejak dari 
awal sudah tercipta suasana Natal dima-
na-mana, maka sadar atau �dak itu akan 
mempersiapkan diri kita untuk sungguh-sung-
guh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus 
dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, 
marilah saat ini se�ap kita sungguh-sungguh 
menciptakan suasana Natal di tempat kita 
masing-masing sehingga kita bisa menyambut 
perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus dengan 
sukacita dan kita bisa menerima anugerah 
serta berkat Tuhan yang besar di hari Natal 
nan�.

Salam Great Revival!

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom, nama saya Tonny dari Gereja 
Keluarga Allah Ngawi. Saya mau bersaksi tentang 
GREAT REVIVAL yang terjadi dalam usaha saya.

Pada akhir tahun 2016, Tuhan beri rhema 
untuk merin�s suatu usaha baru, memproduksi 
produk baru dengan memanfaatkan limbah 
produksi pabrik sumpit kami.

Tuhan turut bekerja luar biasa dimana 
seluruh persiapan mulai dari pembangunan 
gedung produksi, mesin produksi, dan bahan 
baku bisa direalisasi dengan baik dan pada awal 
tahun 2019 kami siap untuk produksi.

Karena ini suatu produk yang baru, kami 
�dak punya pengalaman, relasi, dan banyak hal 
yang harus dipelajari, tetapi yang paling utama 
bagi kami: Bagaimana bisa menjual produk kami 
kepada pembeli yang tepat.

Suatu proses yang panjang dan berliku-liku. 
Mulai dari pembeli yang hanya ngomong mau 
beli tapi �dak jadi beli, pembeli yang sudah 
keluarkan Surat Order untuk 22 ton tapi hanya 
membeli 9 ton, juga pembeli yang membeli 28 
ton tapi setelah itu �dak beli dan �dak bisa 
dikontak lagi.

Terakhir kami menjual produk dipertengahan 
Mei 2019, setelah itu berjalan sampai bulan 
Agustus �dak ada transaksi penjualan sama 
sekali.

Kami mulai kebingungan. Produksi jalan terus 
dan produk �dak bisa terjual. Saya dan istri 
sempat bertengkar saling menyalahkan. 

Akhirnya kami memutuskan untuk berdoa 
bersama. Kami  melakukan doa profe�k: kami 
imani dan percayai bahwa tepat pada perayaan 
HUT 30 Tahun Gereja Keluarga Allah di Solo, 
maka produk kami akan terjual.

Kami mengiku� Unlimited Conference 
GREAT REVIVAL 2019 selama 3 hari. Pada hari 
kedua sesi terakhir saat Pak Jo mengajarkan 
tentang PENGURAPAN UNTUK MELIHAT, saya 
dan istri tangkap dan percaya sungguh-sungguh 
terjadi atas produk baru kami. Dan yang �dak 
diduga-duga terjadi, pada hari yang sama kami 
terima order 40 ton dan setelah pengiriman 40 
ton selesai, order masuk lagi sebesar 100 ton.

GREAT REVIVAL sungguh-sungguh terjadi 
bagi kami. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus 
memberka�. Amin.










