
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Kita sudah mendeka� perayaan Natal, hari 
kelahiran Sang Juruselamat manusia, Tuhan Yesus 
Kristus. Tema Natal kali ini adalah “Penuh Kasih 
Karunia”. Saya percaya Tuhan �dak semata-mata 
memberikan tema ini begitu saja kepada kita, 
tetapi tema ini akan menjadi rhema yang 
mempersiapkan kita masuk dalam tahun yang 
penuh dengan anugerah dan kemuliaan Tuhan.  

Apalagi Tuhan sudah memberikan tema untuk 
tahun 2020 adalah “The Year of God’s Glory” atau 
“Tahun Kemuliaan Tuhan”. Maka saya percaya 
tema Natal kita tahun ini adalah serangkaian dari 
kasih karunia demi kasih karunia yang akan 
mendatangkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah 
kita. 

Saya berdoa supaya Saudara semua 
mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa 
itu dalam kehidupan Saudara. Setelah Saudara 
mengalami kasih karunia Tuhan, maka saatnya 
Saudara membalas kasih Tuhan yang sedemikian 
besar itu dengan membagikan kesaksian 
Saudara kepada orang-orang di sekeliling 

Saudara, sehingga merekapun bisa 
mengalami kasih karunia Tuhan yang ajaib 
itu dalam hidup mereka. 

Natal ini adalah saatnya membagikan 
kasih, kuasa, serta pertolongan Tuhan 
kepada sebanyak mungkin orang supaya 
mereka juga bisa mengalami mujizat serta 
pertolongan Tuhan. Undanglah karabat, 
tetangga, teman, kenalan Saudara yang 
membutuhkan kasih Tuhan untuk datang 
dalam ibadah dan perayaan Natal yang 
diadakan di gereja kita. Jadilah penyelamat 
jiwa yang berbuah banyak bagi kerajaan Allah!

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom, saya rindu menyaksikan karya Tuhan yang 
dahsyat atas keluarga saya, khususnya anak saya. Saya 
memiliki 2 anak laki-laki, bulan lalu anak pertama yang 
sekolah di Taruna Jawa Barat, dia memberitahu saya 
bahwa dia ingin mengiku� pemilihan CaGub dan 
CaWaGub di sekolahnya. Saya kaget ternyata dia serius 
untuk ikut. Singkat cerita anak saya menda�arkan diri, tapi 
teman-teman anak saya bilang “Trias, gak mungkin kamu 
bisa, kamu itukan orang Kristen, kamu dari daerah juga, 
…dll” in�nya perkataan yang melemahkan semangat anak 
saya. 

Lalu pada hari Sabtu awal bulan September anak saya 
telpon “Mah.. Trias minta bantuan doa, teman-teman �dak 
mendukung, jadi Trias �dak PD” Lalu saya jawab “Trias 
jangan takut, jangan kua�r, dalam diri Trias ada Tuhan 
Yesus, Trias milik pusaka Tuhan kalau ada teman yang 
melemahkan Trias dengan kata-kata tolak itu dalam nama 
Tuhan Yesus, dan se�ap pagi katakan dalam diri Trias, aku 
bisa, aku pemenang, adikodra� Tuhan ada dalamku, 
terimakasih Tuhan untuk kepemimpinan yang Tuhan 
berikan padaku, dan tanamkan dalam diri Trias, seper� 
Trias sudah pakai jabatan kepemimpinan itu” dan anak 
saya-pun mengiku� perkataan saya. Akhirnya Tuhan 
membalikkan keadaan, saat mau mengiku� tes lisan dan 
tulisan, debat visi-misi, disitu teman-temannya melihat dan 
tercengang-cengang, bahkan �dak percaya kalau anak saya 
bisa sehebat itu. 

Dan akhirnya mereka mendukung penuh, baik secara 
materi dan sampai meraka bolos untuk persiapan-persia-

pan. Bahkan mereka bilang Trias �dak usah gan� uang 
mereka. Singkat cerita Minggu, 29 September anak saya 
Trias ikut pemilihan tapi dalam diri anak saya �mbul rasa 
gugup, takut (bagian ini yang membuat saya terharu 
menangis bahagia mendengar kesaksian anak saya), 
waktu mepet �dak bisa telpon saya untuk menyatakan 
kegelisahan ha�nya, dan akhirnya Roh Kudus arahkan 
anak saya untuk baca Alkitab dan berdoa, anak saya 
diarahkan Tuhan baca dalam Maz mur 42:6, Amsal 21:31, 
Filipi 4:13. Kata anak saya, saat itu ia mendapatkan 
kekuatan yang baru dan membuat dia yakin pas� bisa 
karena Tuhan Yesus bersamanya. 

Akhirnya pemilihan berlangsung ada 6 kandidat. 
Tuhan melakukan apa yang belum pernah terjadi dalam 
diri anak saya, anak saya dipercayakan menjadi Wakil 
Gubernur. Secara anak saya ini orangnya pendiam, dari 
kecil �dak bergaul, �dak pernah mengiku� kegiatan-ke-
giatan, pemalu, �dak percaya diri. Bahkan waktu 
kenaikkan kelas bulan Juni kemarin nilai kepemimpinann-
ya dibawah rata-rata. Sehingga waktu kami kasih tahu ke 
keluarga, teman-teman di Jayapura mereka kaget �dak 
percaya. Tapi itulah Tuhan, kalau Tuhan yang membuka 
pintu �dak ada yang bisa menutupnya, sebaliknya kalu 
Tuhan yang menutup �dak ada yang bisa membukanya. 

Dalam se�ap doa-doaku di Pondok Daud, saya 
katakan Tuhan terima kasih kami boleh mengalami Great 
Revival dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan anak-anak 
saya, Engkau Tuhan jadikan anak-anakku pemimpin-pemi-
mpin yang menjadi terang, berkat dan takut akan Tuhan.










