
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Puji Tuhan! Tuhan memberikan rhema baru 
kepada kita supaya kita bangkit dan bergerak 
dengan pengurapan Yehuda. Saudara bisa 
membaca dari Kitab Kejadian 49:8-12. Yehuda 
adalah salah satu dari 12 anak Yakub/Israel. Nama 
Yehuda ar�nya adalah “pujian.” Yehuda memiliki 
pengurapan khusus yang diberikan Tuhan, apa 
saja itu? Yang pertama, Yehuda memiliki 
pengurapan seorang pemenang/ penakluk/ 
berkuasa. Ini ar�nya, Tuhan sudah memberikan 
kemampuan kepada kita untuk jadi pemenang 
dan berkuasa atas se�ap situasi kondisi yang ada 
dalam hidup kita. Yang kedua, Yehuda memiliki 
keberanian seper� singa dari Yehuda, maka kita 
harus berani bangkit dan melangkah dalam 
tuntunan Tuhan. Yang ke�ga, Yehuda bergerak 
dengan pengurapan Roh Kudus dan bukan 
dengan kemampuannya sendiri, pengurapan Roh 
Kudus inilah yang membuat kita memiliki 
kemampuan yang melampaui keterbatasan 
manusia. Yang keempat, Yehuda berada di garis 
depan dan menjadi pioneer dalam kegerakan. 
Tuhan ingin kita menjadi pioneer dalam kegerakan 
Tuhan. Meskipun menjadi pioneer resikonya lebih 
besar, tetapi ada kasih karunia yang khusus yang 
Tuhan sediakan bagi kita. Yang kelima, Yehuda 
mempunyai rasa tanggung jawab. Saat inipun 
saya merasa seper� sedang dibawa Tuhan 
memimpin domba-domba Tuhan melewa� 
lembah bayang-bayang maut/lembah kekelaman 
karena pandemic covid-19 masih ada 

dimana-mana sementara Tuhan ingin kita tetap 
mengadakan ibadah secara offline, ini �dak 
mudah, tetapi karena ini adalah tuntunan Tuhan 
maka harus kita kerjakan dengan penuh tanggung 
jawab. 

Yang terakhir, pengurapan Yehuda inilah yang 
paling dibutuhkan untuk akhir jaman. Sebab saat 
ini dunia semakin lama semakin banyak dilingkupi 
dengan kegelapan. Dengan pengurapan Yehuda, 
kita akan bangkit menjadi pahlawan bagi keluarga 
kita, bagi bangsa kita, bagi gereja kita dan bagi 
bangsa-bangsa. Dan ada berkat yang terbesar 
yang Tuhan sediakan bagi yang mau menangkap 
pengurapan Yehuda ini, yaitu kita akan dijadikan 
sokoguru atau pilar-pilar yang memperkokoh 
gereja Tuhan, memperkokoh kerajaan Allah di 
muka bumi ini sampai kemuliaan Tuhan 
sungguh-sungguh nyata atas segala bangsa. Amin!

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom, perkenalkan nama saya Martha 
Nugraheni dari Solo. Saya rindu untuk 
menceritakan cinta kasih Tuhan dihidup 
saya. Puji Tuhan, pada tanggal 29 Februari ini 
saya wisuda untuk gelar master dari salah 
satu universitas di kota ini. Tahun 2017 saya 
lulus S1 dari kampus yang sama dan 
mencoba untuk mengambil beasiswa S2 
dari kampus tersebut, setelah sebelumnya 
saya gagal untuk beasiswa lain. Puji Tuhan 
saya memperolehnya. Namun, saya 
mengambil prodi yang �dak linier, yang 
banyak diragukan oleh orang lain, termasuk 
dosen S1 saya yang memberikan 
rekomendasi. 

Pada akhir tahun 2018 saya mencoba 
peruntungan dengan mengiku� tes CPNS di 
salah satu instansi pemerintah, tetapi pada 
tahap akhir (wawancara) saya gagal, sedih 
memang tapi saya percaya Tuhan punya 
maksud baik dihidup saya. 

Pada tahun 2019, saya �dak menda�ar 
CPNS karena terlewat dari batas akhir 
penda�aran. Banyak orang yang 
menyayangkan hal tersebut, tetapi saya 
percaya apa yang terjadi di hidup saya 
semua sudah Tuhan rancangkan. Begitu 
banyak orang yang "memvonis" saya karena 
�dak mendafar CPNS, ditambah lagi saya 
lulusan dari prodi yang �dak linier. Kecil 
harapan bagi saya untuk bekerja, karena 
untuk menjadi dosenpun dibutuhkan gelar 
yang linier. Tetapi se�ap ada yang 
mengatakan hal-hal seper� itu, saya hanya 
katakan dengan santai "saya punya Tuhan 
yang besar dan hebat jadi kenapa harus 
takut". 

Singkat cerita, Surat Keterangan Lulus 
(SKL) saya baru keluar di akhir Januari dan 

dipertengahan Februari saya mencoba 
melamar di 2 kampus swasta hanya 
berbekal SKL dan transkrip nilai 
sementara. Puji Tuhan, kurang dari 1 
minggu saya dihubungi oleh salah satu 
kampus tersebut dan ditawarkan untuk 
menjadi dosen tetap bahkan hal ini terjadi 
sebelum saya wisuda dan mempunyai 
ijazah. 

Bukan hanya itu, bahkan sebelum SKL 
saya keluar, saya juga dipercaya oleh 
seorang dosen untuk mengerjakan proyek 
peneli�an. Selain itu, saya ditawari oleh 
dosen lain untuk menjadi dosen di Medan. 
Saya percaya ini bukan karna kuat gagah 
saya, bukan karna IPK atau pengalaman 
atau apapun itu, karena diluar sana 
banyak orang yang lebih dari saya. Tetapi 
saya percaya semua ini hanya karna kasih 
karunia Tuhan. 

Terkadang apa yang mustahil bagi 
manusia, sangat mungkin bagi Tuhan. 
Seper� Yesaya 60:1 yang saya jadikan 
rhema, demikian firman Tuhan terjadi 
dalam hidup saya. Tuhan memberka�. 
Terimakasih.
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