
Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Bulan September lalu, gereja kita baru 
saja memasuki usia yang baru, yaitu 31 
tahun. Saya yakin bukan hanya usia yang 
bertambah, tetapi juga pengurapan Tuhan 
atas gereja kita serta bertambah juga 
kepercayaan yang Tuhan percayakan 
kepada kita semua. Itu sebabnya di saat UC 
kemarin, Tuhan mulai membukakan kepada 
gereja kita satu dimensi yang baru, yaitu 
Kegerakan Apostolik.

Mungkin bagi hampir sebagian besar 
jemaat, is�lah apostolik adalah sesuatu 
yang benar-benar baru. Ditambah lagi, 
mungkin belum semua jemaat yang 
mengiku� sesi-sesi dalam UC September 
yang la lu. I tu sebabnya saya sangat 
mendorong semua jemaat agar di UC 
tahun-tahun ke depan, Saudara bisa 
sungguh-sungguh memperjuangkan untuk 
ikut. Kenapa? Karena UC bukan hanya 
bicara tentang kemeriahan perayaan, tetapi 
yang paling pen�ng adalah MENERIMA 
IMPARTASI PENGURAPAN DAN RHEMA! 
Kalau Saudara �dak menerima impartasi 
rhema dan pengurapan, maka Saudara bisa 
ke�nggalan untuk menangkap sesuatu dari 
Tuhan.

Bulan Oktober ini kita masuk dalam satu 
seri baru yang merupakan rhema khusus 
dari Tuhan untuk gereja kita yaitu “END 
TIME APOSTOLIC MOVEMENT ” atau 
“KEGERAKAN APOSTOLIK AKHIR JAMAN.” 
Saya berdoa supaya Saudara semua jangan 
ada yang ke�nggalan apalagi ter�nggal. Ayo 
semuanya bangkit dan responi semua 
kegerakan Tuhan dengan maksimal. Itu 
sebabnya saya ajak selama sekian minggu ke 
depan ini, mari sungguh-sungguh buka ha� 
dan konsentrasi, sehingga Saudara bisa 
menangkap arah kegerakan baru yang Tuhan 
kerjakan di gereja kita. Dan Kegerakan 
Apostolik ini akan menjadi kegerakan utama 
dan besar, sama seper� Tuhan pernah 
memberikan kepada kita rhema tentang 
Pondok Daud maupun rhema tentang 
kegerakan profe�k. Itu sebabnya Saudara 
pas�kan untuk menangkapnya dengan 
segenap ha�. Tuhan memberka�.

Salam Penggembalaan,
Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom Pak Obaja yang dikasihi Tuhan, 
saya Nana yang ikut Holyland Tour 2020 
dengan rombongan Pak Obaja. 

Kemaren saat di Gereja Sampah saya 
minta Pak Obaja untuk mendoakan anak 
saya Miracle, yang divonis dokter kelainan 
gene�k dan hypotonia (low muscle tone) 
yang membuat perkembangan motorik 
kasarnya sedikit terlambat. 

Saya mau menyaksikan bahwa hari ini, 
15 April 2020, Miracle, 1 tahun 8 bulan, 
jalan sendiri untuk pertama kalinya tanpa 
dibantu. Puji Tuhan.

Tadi pagi saya habis mendengarkan 
firman Pak Obaja "Kelepasan yang Lebih 
Besar." Di mana dalam Kisah 12:6-10,

“Tiba-�ba berdirilah seorang malaikat 
Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar 
dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk 
Petrus untuk mem-bangunkannya, katanya: 
"Bangunlah segera!" Maka gugurlah rantai 
itu dari tangan Petrus.”

Pak Obaja bilang bahwa Tuhan kalau 
bekerja itu “�ba-�ba”. Ini benar-benar 
menguatkan iman saya. Walaupun saya 
�dak tahu pas� kapan janji Tuhan digenapi, 
tapi itu bisa terjadi kapan saja. 

H a r i i n i , h a r i ke 3 1 s aya p u a s a , 
sebelumnya saya bilang sama Tuhan, kalau 
di hari ke 40 saya pengen melihat Miracle 
bisa jalan dengan sempurna tanpa oleng 
tanpa jatuh. Tapi ternyata, sebelum selesai 
40 hari, Tuhan sudah menguatkan kaki 
Miracle. 

Efesus 3:20: Bagi Dialah, yang dapat 
melakukan jauh lebih banyak dari pada yang 
kita doakan atau pikirkan, seper� yang 
ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam 
kita

Tuhan itu hebat, hebat. Terima kasih buat 
Pak Obaja dan Bu Obaja yang sudah 
mendoakan kami, Tuhan memberka� 
pelayanan dan keluarganya. 

Saya juga lihat Jessica dan Livy juga 
dipakai Tuhan luar biasa, biar urapan Tuhan 
terus beker ja sehingga nama Tuhan 
dipermuliakan sampi ke bangsa-bangsa. 

Mohon doanya untuk kesembuhan 
Miracle secara total ya Pak. Saya yakin ini 
bukan kesaksian saya yang terakhir karena 
Tuhan belum selesai berkarya. Amin.
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