
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Dengan semakin terbukanya akses menuju ke 
media internet akhir-akhir ini, dan seiring dengan 
banyaknya gereja serta pelayanan yang beralih ke 
pelayanan online, saya merasa diingatkan Tuhan 
untuk membangun konsep gereja lokal yang kuat 
kepada seluruh jemaat dan pelayan Tuhan 
Keluarga Allah. 

Mengapa? Sebab jika kita �dak membangun 
konsep gereja lokal yang kuat, maka kita bisa 
dibingungkan dengan berbagai pengajaran yang 
begitu banyaknya tersedia di internet. Bahkan 
kalau kita �dak berha�-ha� maka kita bisa 
membanding-bandingkan, mempertanyakan, 
bersikap kri�s, bahkan akhirnya bisa skep�s dan 
�dak peduli lagi dengan firman Tuhan. Akibatnya, 
pertumbuhan rohani kita bisa terhambat sehingga 
kita �dak bisa berbuah banyak bagi Tuhan, �dak 
bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa seper� 
rencana Tuhan semula.

Maka, saya rindu se�ap jemaat Keluarga Allah 
yang saya kasihi sungguh-sungguh memahami 
tentang konsep gereja lokal ini sehingga �dak ada 
satupun jemaat yang gagal di tengah jalan, tetapi 
bisa terus bertumbuh, terus berbuah banyak, 
serta bisa dipakai Tuhan luar biasa, menggenapi 
rencana serta panggilan Tuhan dalam hidupnya. 

Tuhan sudah menempatkan kita di gereja kita 
Keluarga Allah, maka apabila kita menangkap 
se�ap rhema yang Tuhan berikan melalui gereja 

kita, lalu kita perjuangkan dengan fokus dan 
sungguh-sungguh, maka pengurapan yang ada di 
gereja kita akan mengalir kepada se�ap jemaat. 
Gereja diberka�, maka se�ap jemaat yang 
menangkap dan percaya pas� juga akan diberka�. 
Gereja dipakai Tuhan dengan dahsyat, maka 
se�ap jemaat yang menangkap dan percaya pas� 
juga akan dipakai Tuhan luar biasa. Gereja 
mengalami kemuliaan Tuhan yang besar, maka 
jemaat yang menangkap dan percaya pas� juga 
akan mengalami kemuliaan Tuhan yang besar. 
Kuncinya adalah fokus dan terus konsisten 
menangkap serta memperjuangkan se�ap rhema 
yang Tuhan berikan di dalam gereja kita. Saya 
percaya ke�ka se�ap jemaat fokus dan konsisten 
dengan rhema yang Tuhan berikan di dalam gereja 
kita serta tertanam dengan kuat di dalam gereja 
kita sehingga se�ap jemaat mengalami kemuliaan 
Tuhan yang besar, maka gereja kita akan bisa 
dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa untuk 
memancarkan terang Tuhan yang besar di 
tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberka�. 

  

Salam Penggembalaan,
Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom saudara, sungguh luarbiasa 
mujizat Tuhan yang saya alami di awal tahun 
2020 ini 

Kejadian ini berawal saat gereja kita 
mengajak menabur benih profe�k pada awal 
2019. Saat itu ada dorongan yang kuat untuk 
melakukannya. Tuhan menghendaki nominal 
yang lumayan besar menurut saya. 

Kemudian saya sampaikan kepada istri dan 
kita komitmen untuk menyerahkan kepada 
gereja se�ap bulannya sampai 1 tahun. 

Pada awal Februari 2020, ternyata 
merupakan ��k balik bagi kita. Dimana 
mujizat Tuhan dinyatakan.

Saat itu kita masih memiliki tanggungan 
KPR yang rencananya diselesaikan 7 tahun 
lagi yang jumlahnya senilai ratusan juta. 
Ternyata diluar pemikiran kita, sewaktu 
firman disampaikan Pak Obaja, "Tahun ini 
adalah tahun Kemuliaan, masa perkabungan, 
masa yang gelap dan semua permasalan 
sudah dituntaskan dalam tahun ini." Kita 
berdua mengamini dan roh istri saya 
merasakan ada anggur yang dituang sangat 
berlimpah-limpah dihadapannya. Dan istri 

ada dorongan yang sangat kuat untuk 
melunasi tanggungan KPR segera.

Kita terkagum-kagum setelah melihat 
total tabungan kita, ternyata sudah CUKUP.

Akhirnya pada awal Februari, 
tanggungan KPR sudah dibayar LUNAS oleh 
anugerah Tuhan.

Dari mujizat yang kita alami, mari kita 
semua tetap se�a pada Tuhan, hidup 
kudus dan mau berani bayar harga seturut 
mandat Tuhan yang disampaikan oleh 
gereja kita.
Aan & Nana
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