
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Dua hari lagi kita akan merayakan Natal, hari 
kelahiran Sang Juruselamat manusia, Tuhan 
Yesus Kristus. Rhema Natal yang Tuhan berikan 
kepada kita yaitu “Penuh Kasih Karunia,” adalah 
jawaban yang dibutuhkan oleh banyak orang di 
dunia hari-hari ini. Di tengah berbagai kesulitan, 
tantangan serta persoalan, dunia membutuhkan 
kasih karunia dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya 
saya rindu, se�ap jemaat Keluarga Allah mem-
bagikan berita kasih karunia dan anugerah ini 
kepada banyak orang, sehingga banyak orang 
memperoleh pengharapan dan mengalami 
pemulihan yang ajaib dari Tuhan.

Di momen Natal ini, Tuhan bukan hanya 
akan memberikan satu kasih karunia saja, tetapi 
hidup Saudara akan dikelilingi kasih karunia dari 
Allah. Ada kasih karunia Allah yang bertubi-tubi 
dalam hidup Saudara. Kalau Saudara merasa 
masalah bertubi-tubi datang menyerang, 
namun lebih dari pada semua masalah Saudara, 
segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, 
pertolongan Tuhan, berkat Tuhan akan seper� 
gelombang laut yang bertubi-tubi datang dalam 
hidup Saudara.

Pesan kasih karunia dan anugerah yang 
diberikan Tuhan ini akan memberikan kekuatan 

kepada kita dan banyak orang untuk 
bisa menang atas se�ap permasalahan 
yang terjadi. Undanglah sebanyak 
mungkin orang untuk datang dalam 
ibadah dan perayaan Natal yang kita 
adakan di gereja-gereja lokal Keluarga 
Allah. Saya percaya, saat Natal ini adalah 
saatnya tuaian raya jiwa-jiwa yang 
sangat besar terjadi. Mari kita penuhi 
sorga dengan sangat banyak jiwa 
sehingga malaikat sorga bersukacita dan 
bersorak sorai karena banyak jiwa 
diselamatkan. 

Salam Great Revival,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan.



Shallom puji nama Tuhan saat ini saya bisa 
bersaksi. 

Teman saya menawari saya untuk membuat 
jas hujan sekali pakai, dan dia akan bantu jualkan. 
Maka bulan September 2018 saya mulai membuat 
jas hujan.

Tapi saat �ba musim kemarau, dia �dak bisa 
membantu menjualkan dan meminta saya 
menghen�kan produksi. Tapi saya merasa kasihan 
kepada karyawan saya jika harus stop. Jadi mau 
�dak mau saya harus stok agar mereka masih bisa 
mendapat penghasilan untuk menyambung hidup. 
Padahal saya sama sekali �dak ada dana untuk stok 
barang.

Saya terus berkata kepada TUHAN, bahwa 
saya ingin berbuat kebaikan. Tolong sediakan 
dananya TUHAN. Tapi sama sekali �dak ada 
jawaban, bahkan saya harus mengambil pinjaman 
untuk itu.

Saya melayani di Body Voice jam 6 pagi. Dan 
saat saya sedang melayani, saya merasa TUHAN 
berbicara kepada saya. "JANGAN SEPERTI MARTA, 
JADILAH SEPERTI MARIA, DUDUK DIAM DIBAWAH 
KAKIKU."

Saya memang sudah lama sekali �dak datang 
ke Pondok Daud. Sejak saat itu, saya kembali 
datang ke Pondok Daud.

Sejak datang ke Pondok Daud, TUHAN selalu 
menyiapkan dananya tepat saat saya harus 
membayar bahan yang saya beli. Bahkan masih 
musim kemaraupun, teman saya itu mengambil 
jas hujan yang uangnya bisa saya gunakan untuk 
membeli bahan. Dan sampai sekarang, menjelang 
hujan. Produksi jas hujan saya terus berjalan dan 
saat ini saya ada stok bahan 1,5ton tanpa harus 
meminjam dana. TUHAN cukupkan semuanya.

Mama saya juga sudah cukup lama �dak 
datang ke Pondok Daud. Dan beliau berkata: Aku 
percaya TUHAN, aku juga berdoa dan ingat 
TUHAN. Apakah berdoa harus di Pondok Daud?

Saya berkata kepada Mama saya: Mana yang 
lebih disukai mama, saya sebagai anaknya cuma 
nemui mama untuk minta uang,dll setelah dikasih 
kemudian pergi. Atau datang, duduk bercengkerama 
dengan mama? Demikian juga TUHAN lebih senang 
kita sebagai anaknya meluangkan waktu ditengah 
kesibukan kita untuk duduk dan bercengkerama 
denganNYA.

Untuk itu saya menghimbau agar meluangkan 
waktu datang ke Pondok Daud. Karena itu lebih 
menyukakan ha� TUHAN dari pada kita hanya 
berdoa sambil lalu. Terima kasih. 
TUHAN MEMBERKATI.

Indah










