Salam Keluarga Allah yang luar biasa!
Hari ini kita memperingati Paskah atau Kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah adalah suatu peristiwa yang
sangat penting bagi kita, sebab disinilah kita
mendapatkan jaminan kemenangan yang tidak akan
bisa diganggu gugat oleh apapun. Tuhan Yesus sudah
menang atas maut dan bangkit pada hari yang ketiga,
membuktikan bahwa IA tidak terkalahkan, tidak
terhentikan, tidak ada yang bisa menggagalkan-Nya!
Minggu-minggu ini sesungguhnya kita sedang
mengalami sesuatu yang kurang mengenakkan bagi
kita, sebab kita tidak bisa beribadah seperti biasa di
gedung gereja, melainkan kita harus beribadah secara
online. Tetapi saya percaya ada rencana Tuhan yang baik
dibalik ini semua. Yesaya 60 sudah jelas menyatakan
bahwa dunia dalam kegelapan dan bangsa-bangsa
dalam kekelaman, tetapi terang Tuhan datang atas kita
dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atas kita. Di saat
dunia sedang dalam kegelapanlah, justru kita harus
bangkit menjadi terang dengan terang Tuhan yang
sudah terbit atas kita.
Saya bersyukur, ketika kita beribadah secara
online, justru gereja kita mengalami peningkatan
jumlah jemaat yang mengikuti ibadah secara online.
Kalau ibadah di gedung gereja, kita biasanya
mencapai jumlah puluhan ribu, saat diadakan ibadah
secara online, jumlahnya mencapai ratusan ribu. Ini
artinya banyak orang membutuhkan terang Tuhan
yang terbit atas kita untuk mengatasi kegelapan yang
saat ini sedang melanda dunia.
Itu sebabnya di momen Paskah ini, kita diteguhkan bahwa apapun yang terjadi dan bagaimanapun

kegelapan yang sedang melanda dunia ini, tidak
bisa menghalangi rencana Tuhan yang akan
dinyatakan-Nya atas kita. Rencana-Nya untuk
menyatakan lawatan dan kemuliaan-Nya tetap
akan terjadi dan pasti akan digenapi! Justru dari
saat-saat seperti inilah keselamatan Tuhan atas
bangsa-bangsa akan dinyatakan dan digenapi.
Masalah justru akan mendatangkan mahkota.
Mari kita memakai kesempatan ini untuk
memberitakan Injil ke sebanyak mungkin orang
sehingga banyak orang diselamatkan dan nama
Tuhan dipermuliakan.
Salam Yesaya 60 digenapi!
Pdt. Obaja Tanto Setiawan

Saya adalah jemaat biasa yang didorong
oleh KKS saya untuk menjadi KKS, sampai
akhirnya saya dilantik sebagai seorang KKS.
Tetapi setelah dilantik, saya belum berani untuk
buka kelompok sel sendiri, sehingga saya masih
bergabung.
Sampai suatu ketika TUHAN suruh saya
untuk buka kelompok sel sendiri, tetapi dalam
hati saya bertanya: “darimana saya dapat jiwa
TUHAN?” Kaena saya tidak bisa cari jiwa, tidak
tau caranya cari jiwa dan tidak tahu harus cari
jiwa kemana? Saya merasa bingung!
Tapi Rhema TUHAN semakin kuat. Pokoknya
buka dulu dengan beberapa orang yang ada. Dan
saya jalankan apa yang TUHAN suruh, tetapi
saya masih ngomong sama TUHAN, “TUHAN
harus tolong saya cari cari jiwa.”
Akhirnya di bulan Februari 2019 saya
memberanikan diri untuk membuka Kelompok
Sel dan saya beri nama komsel “GOD is good”.
Kemudiaan secara ajaib dan tidak diduga,
TUHAN ijinkan saya bisa berhubungan dengan
tim konsolidasi dan tim Follow-up jiwa baru.
Saya terus berusaha, berjuang dengan
sekuat tenaga dengan terus berdoa agar komsel
saya bisa bertumbuh, banyak jiwa-jiwa yang
ditolong dan diselamatkan. Semua untuk
Kemuliaan TUHAN.
Janji TUHAN adalah Ya dan Amin! Apa yang
saya perjuangkan dan saya doakan TUHAN selalu
dengarkan. Secara ajabi dan luar biasa TUHAN
datangkan pemusik, pemuji dan juga tim cari
jiwa. Banjir jiwa-jiwa terjadi di komsl saya!
Hingga akhirnya pada tanggal 19 Februari

2020 komsel saya mengadakan Natal Gabungan
Perdana dan jumlah yang hadir adalah 30-60 KK
dengan total jiwa seluruhnya, termasuk
anak-anak mencapai 110 orang.
Puji TUHAN! Secara manusia saya tidak
mampu dan tidak bisa, bahkan tidak berani
untuk buka kelompok sel, tetapi kalau kita
“MAU” dipakai-NYA, maka penyertaan dan
mujizat TUHAN terjadi! Apa yang tidak bisa dan
tidak mungkin bagi manusia, Bagi TUHAN tidak
ada yang mustahil!
Biarlah kesaksian ini mendorog bagi KKS
yang sudah dilantik, marilah kita penuhi panggilan TUHAN, berani membuka Kelompok Sel dan
TUHAN akan kirimkan jiwa-jiwa. Haleluya! (Terima kasih kepada Ibu Guntur yang sudah
bersedia menjadi pembicara di Natal Gabungan
Perdana “GOD is good” ) TUHAN YESUS Memberkati. Amin!

