
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Kita bersyukur Tuhan terus menuntun gereja kita 
dengan rhema yang tepat untuk kita bisa masuk 
dalam rencana Tuhan yang sangat besar. Di 
tengah-tengah kegelapan dunia yang sedang ada saat 
ini, kita perlu terus memegang rhema Tuhan ini 
bahwa terang Tuhan sudah terbit atas kita, dan kita 
dipanggil untuk memancarkan terang Tuhan yang 
besar kepada sekeliling kita. Itu sebabnya jangan 
sampai kita ikut hanyut dengan kegelapan dunia, 
tangkap dan imani bahwa terang Tuhan itu sudah 
datang atas kita. Terus deklarasikan dalam doa-doa 
profe�k kita bahwa terang Tuhan sudah terbit atas 
kita, kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kita. Inilah 
saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan bangkit, 
menjadi terang dan memancarkan sinar kemuliaan 
Tuhan sampai ke bangsa-bangsa!

Tuhan memberikan dua hal supaya kita bisa 
bangkit memancarkan terang sampai ke 
bangsa-bangsa yaitu media internet dan Pondok 
Daud. Media internet adalah teknologi untuk 
memberitakan terang Tuhan. Melalui media 
internet, Injil bisa diberitakan sampai ke ujung bumi 
dan berita tentang keselamatan bisa terdengar 
sampai ke bangsa-bangsa. Itu sebabnya saya 
mendorong semua jemaat Keluarga Allah, pakailah 
media internet untuk memberitakan terang Tuhan; 
kabarkan berita iman untuk melenyapkan berita 
ketakutan, beritakan kuasa Tuhan untuk 
melenyapkan berita yang melemahkan, beritakan 
terang Tuhan untuk melenyapkan berita yang 
menimbulkan kegelapan. Kalau kita memakai media 
internet untuk memberitakan terang Tuhan, maka 
akan semakin banyak terang Tuhan terbit 

dimana-mana, banyak orang akan dibangkitkan, 
kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan kegelapan 
dilenyapkan!

Hal yang kedua adalah Pondok Daud. Pondok 
Daud adalah strategi yang Tuhan berikan kepada 
gereja-NYA supaya hadirat Tuhan turun, kerajaan 
Allah nyata dan terang Tuhan datang atas dunia. 
Saat terang Tuhan datang, maka kegelapan akan 
dilenyapkan. Maka saya mengajak se�ap jemaat dan 
pelayan Tuhan Keluarga Allah dimanapun berada, 
mari kita bangkit dalam kegerakan Pondok Daud 
Global. Bagi Saudara yang mau berkomitmen ikut 
dalam kebangkitan Pondok Daud Global ini, Saudara 
bisa mengirimkan pernyataan komitmen Saudara ke 
nomor Call Center gereja kita 0899-789-5000 dengan 
format: Nama, No. WhatsApp, Kota/Negara, Hari dan 
Jam komitmen Saudara. Saat kita bangkit dalam 
kegerakan Pondok Daud ini maka di semua rumah, 
semua desa, semua kota, semua bangsa akan ada 
pujian penyembahan yang dinaikkan sehingga 
hadirat Tuhan turun, terang Tuhan datang, 
kegelapan dilenyapkan, dan kemuliaan Tuhan 
dinyatakan! Amin. 

 

Salam Penggembalaan,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom mau sharing kebaikan Tuhan,
Dari khotbah beberapa Minggu yang 

lalu saya mendapatkan sesuatu tentang 
mengiku� instruksi Tuhan step by step dan 
melangkah dalam iman. 

Pada saat doa profe�k yang dipimping 
Ps Jonathan, saya merasa ini sekaligus jadi 
tantangan buat saya untuk tanya apa 
instruksi Tuhan dalam bidang keuangan. 
Sebenarnya saya rencana mau stop benih 
profe�k karena sudah 1 tahun, selain itu 
juga sedang banyak pengeluaran. Tapi 
saat doa pengurapan Minggu itu saya 
kembali diingatkan untuk tetap taat 
menabur benih profe�k lagi. Yasudah saya 
komitmen untuk menabur lagi. 

Saat komsel, saya juga sharingkan 
tentang komitmen saya. Lalu saya katakan 
kalau Tuhan yang meminta, Tuhan yang 
akan menyediakan. Benar saja, saya 
mendapat project baru. Selesai 2 hari dan 

langsung ditransfer feenya. Saya �dak 
menyangka feenya bisa 3x lipat dari fee 
project biasanya. Benar saja Tuhan 
sudah sediakan benih untuk saya tabur. 
Mari saudara saya ajak untuk tanya apa 
instruksi Tuhan dalam hidup kita, taa� 
saja. Percaya tuaian besar pas� Tuhan 
nyatakan dalam hidup kita. Tuhan 
memberka�.
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