Salam Keluarga Allah yang sangat diberka�
Tuhan!
Kita bersyukur Tuhan membawa gereja kita masuk
dalam gerakan yang baru yaitu gerakan apostolik, atau
secara sederhananya disebut dengan gerakan
pengutusan. Untuk memulai gerakan apostolik ini,
diperlukan anak-anak Tuhan yang mau menjadi murid
Tuhan, yang �dak hanya puas menjadi orang Kristen
biasa saja. Untuk membimbing se�ap jemaat menjadi
murid Tuhan, gereja kita memiliki sebuah skema yang
kita beri nama Skema Perjalanan Rohani Keluarga
Allah (SPR Keluarga Allah).
SPR ini diawali dari saat Saudara diselamatkan dan
menerima Yesus sebagai Tuhan serta Juruselamat
Saudara. Pada tahap ini Saudara telah memasuki
sejarah yang baru dalam hidup. Hidup lama Saudara,
yaitu hidup yang belum diselamatkan, sudah
di�nggalkan dan Saudara siap untuk masuk dalam
rencana Allah yang besar. Untuk bisa masuk dalam
rencana Allah yang besar itu, Saudara perlu
digabungkan. Seper� seorang bayi yang baru lahir, ia
harus masuk dalam satu keluarga sehingga ada yang
memelihara, merawat dan menjagainya. Saudara
perlu digabungkan dalam persekutuan in�m dengan
Tuhan, dibap�s, masuk dalam kelompok sel, ru�n
ibadah raya, serta menjadi anggota tetap yang
tertanam di gereja lokal Keluarga Allah. Langkah
selanjutnya setelah Saudara digabungkan adalah
dimuridkan. Tujuannya supaya pengetahuan tentang
ﬁrman Tuhan, iman dan rohani Saudara semakin
bertumbuh. Seper� seorang anak �dak cukup hanya

dipelihara, tetapi perlu belajar di sekolah sehingga
semakin hari semakin pandai. Demikian juga Saudara
perlu belajar dan dimuridkan supaya Saudara semakin
bertumbuh dalam pengenalan Saudara akan Tuhan.
Perjalanan rohani Saudara yang berikutnya adalah
diutus. Seper� seorang anak yang telah
menyelesaikan sekolahnya, maka ia harus mulai
bekerja. Se�ap orang tua �dak akan mengizinkan
anak yang sudah lulus sekolah hanya menjadi
pengangguran. Demikian juga Tuhan ingin se�ap kita
bisa berkarya bagi kerajaan Allah. Salah satu sebutan
bagi gereja adalah tubuh Kristus. Se�ap anggota tubuh
Kristus harus berfungsi. Kalau se�ap anggota tubuh
Kristus berfungsi, maka tubuh Kristus akan menjadi
kuat. Tuhan mengutus kita untuk menyelamatkan jiwa
dan memuridkan mereka sehingga kita bisa terus
bermul�plikasi, semakin banyak jiwa diselamatkan
dan dibangkitkan menjadi murid Kristus.
Gol akhirnya adalah berbuah banyak dan
mendapat mahkota sorgawi serta kelak memerintah
bersama Kristus. Akhir dari perjalanan rohani ini
adalah supaya se�ap kita sungguh-sungguh berbuah
banyak dan mendapat mahkota surgawi yang
diinginkan oleh se�ap orang. Saya mendorong se�ap
jemaat Keluarga Allah untuk sungguh-sungguh
mengiku� SPR ini sehingga gerakan apostolik yang
diberikan Tuhan kepada kita bisa kita kerjakan dengan
baik, kerajaan Allah semakin diluaskan, dan nama
Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin.
Salam Penggembalaan,
Pdt. Obaja Tanto Se�awan

Shalom saat ini saya ingin menyaksikan
tentang pekerjaan. Sejak adanya virus
corona ini pas� ada dampak dalam
pekerjaan. Beberapa waktu yang lalu ada
toko-toko yang order ke saya namun saat
ini minta dipending pengirimannya.
Saya jalani dan saya terus berﬁkir saat
corona seper� ini hal apa yang paling
dibutuhkan. Saya ingat masker dan kami
coba buat masker. Saya mulai buat lebih
banyak lagi untuk dibagi-bagi dan juga
dengan adanya pembuatan masker ini
karyawan penjahit kita bisa tetap bekerja.
Saya mulai bagikan ke tetangga bahkan
di komsel saya. Dari situ mulai ada yang
tanya-tanya kalau di jual harganya berapa.
Saya mulai berﬁkir okelah mulai saya jual.
Dan puji Tuhan saya buat berapapun
barangnya bisa habis.
Puji Tuhan tuntunan Tuhan sungguh
nyata, saat seper� ini saya tanya Tuhan dan
Tuhan kasih rema ini.
Bersama dengan ini gereja juga
mengadakan kegerakan doa puasa sejak 1
April, saya dan istri mau ikut tergabung
didalamnya. Saya sungguh merasakan doa
puasa ini besar kuasanya. Ke�ka saya mulai
doa puasa �ba-�ba ada orang datang
menyiapkan bahan masker dan beliau
mendorong saya untuk membuat
semaksimal saya. Sungguh ini luarbiasa.
Bukan hanya itu, saya punya teman
punya toko baju online besar dan dia order
ke saya untuk membuatkan barang
dengan jumlah yang besar. Saya sungguh
tercengang.

Keesokan harinya toko rekanan saya
yang di Jakarta telepon saya minta
tambahan order, masih lagi ada telepon
dari toko-toko dari kota-kota lain minta
barang.
Dimana semua mengalami resesi tapi
Tuhan taruh dalam ha� saya supaya saya
terus membesarkan bejana saya. Saya
yakin ini kuasa doa puasa. Ini awan sebesar
telapak tangan dan saya percaya
kemuliaan Tuhan akan makin besar.
Saya merasakan pemeliharaan Tuhan
sungguh nyata, apa lagi dalam kondisi ini
saya puasa jadi sungguh saya makin dekat
dengan Tuhan.
Rhema demi rhema yang disampaikan
se�ap Minggu itu saya rasa Tuhan
nyatakan dalam hidup saya. Semoga
kesaksian ini bisa membuat iman kita
semua makin kuat. Tuhan memberka�.

