
Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� Tuhan!
Kita bersyukur, sekalipun dunia sedang dalam 

kegelapan, tetapi terang Tuhan terbit atas kita. 
Dalam kegelapan, justru membuat banyak orang 
sadar butuh Tuhan. Kunci untuk mengalami 
kemuliaan adalah menerima terang Tuhan dan 
bangkit jadi terang. 

Itu sebabnya kita harus membangun iman yang 
teguh dalam menan�kan janji Tuhan. Jangan goyah 
sedikitpun, jadilah seper� Abraham saat menan�kan 
janji Tuhan, sekal ipun �dak ada dasar untuk 
berharap tetapi Abraham tetap berharap dan 
percaya, sampai janji Tuhan sungguh-sungguh 
digenapi dalam hidupnya. Yang berikutnya, kita 
harus melawan roh ketakutan, sebab roh ketakutan 
bisa melumpuhkan kekuatan kita. 2 Timo�us 1:7 
mengatakan: “Sebab Allah memberikan kepada kita 
bukan roh ketakutan, mela inkan roh yang 
membangkitkan kekuatan, kasih dan keter�ban.” 
Yang berikutnya, �nggalkan roh kemalasan akibat 
terlalu lama kita mengalami “lockdown.” Bangkitlah 
kembali dengan semangat yang baru; untuk bekerja, 
untuk beribadah, untuk melayani, untuk selamatkan 
j iwa. Roma 12:11 mengatakan: “Janganlah 
hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu 
menyala-nyala dan layanilah Tuhan.”

Saat ini kita sedang masuk dalam kegerakan 
apostolik yaitu kegerakan pengutusan, dan �dak 
kebetulan rhema yang Tuhan berikan kepada kita 
tahun depan adalah tahun Roh Kudus, sebab hanya 
dengan kuasa Roh Kudus saja maka orang yang 
paling �dak mungkinpun bisa dibangkitkan dalam 
kegerakan apostolik menjadi rasul-rasul Tuhan yang 

luar biasa. Seper� yang dialami oleh para murid 
Tuhan Yesus ke�ka lawatan Roh Kudus datang atas 
mereka pada peris�wa Pentakosta. 

Nah, langkah-langkah apa saja yang perlu kita 
lakukan dalam gerakan apostolik ini? Yang pertama: 
Doakan. Siapa saja orang yang perlu kita jangkau. 
Mintalah tuntunan Tuhan dan mintalah Tuhan 
menjamah ha� mereka. Yang kedua: Berikan hal 
yang baik. Beri sapaan, kekuatan, penghiburan, 
bahkan pertolongan kepada mereka saat mereka 
membutuhkan. Yang ke�ga: Berikan kesaksian 
tentang kasih dan kuasa Tuhan. Ceritakanlah 
pengalaman-pengalaman Saudara dengan Tuhan 
serta mujizat-mujizat yang sudah Saudara alami 
kepada mereka. Yang keempat: ajaklah mereka 
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat 
dalam hidup mereka. Yang kelima: antarkan mereka 
beribadah di gereja maupun di kelompok sel. Sebab 
mayoritas orang baru �dak akan mau datang sendiri 
tanpa diantarkan. Yang keenam: gabungkan mereka 
ke dalam gereja dan kelompok sel sampai mereka 
tertanam menjadi anggota Keluarga Allah. Yang 
ketujuh: pas�kan mereka bertumbuh dan terus 
berbuah banyak bagi Kerajaan Allah. Ke�ka kita 
melakukan langkah-langkah dalam gerakan 
apostolik ini dengan sungguh-sungguh, maka saya 
percaya kita semua akan dipakai oleh Tuhan dalam 
lawatan-Nya yang besar di akhir jaman. Amin.

Salam Penggembalaan,
Pdt. Obaja Tanto Se�awan



Shalom Ps. Obaja, saya sangat 
terberka� dengan kotbah beberapa 
waktu yang lalu tentang, Pelepasan 
Besar. Rhema pribadi yang saya 
dapatkan “pintu yang tertutup sudah 
Tuhan buka”. 

Saat ini saya imani, saya percaya itu 
terjadi dalam hidup saya, karena 
semenjak tahun 2014 sampai hari ini 
bergabung, saya mengalami semua 
yang difirmankan, semua terjadi atas 
hidup saya. Hari ini khusus, saya akan 
bersaksi Tuhan bukakan pintu berkat 
dari jualan beras lewat online. Saya 
�dak ada riwayat keluarga yang bisnis, 
orang tua dan kakak adik saya semua 
pegawai. Awalnya senin yang lalu 
Tuhan gerakkan saya untuk bagi 
sembako kepada bapak tukang becak. 
Saat saya mencari sembako di toko 
luwes, ternyata kita hanya boleh 
belanja maksimal 2 barang, setelah 
pulang dari luwes saya berdoa lagi, 
Tuhan yang gerakkan saya bagi 
sembako, tapi saya �dak bisa beli 
sembako karena belanja dibatasi, 
Tuhan berkata di ha� saya, Tuhan akan 
temukan saya dengan supplier. Saat 
itu saya hanya percaya, kalau Tuhan 
yang gerakkan Tuhan juga sediakan. 

Singkat cerita, Tuhan tepa� semua, 
saya ditemukan dengan suplier beras, 

saya bisa membagikan sembako 
kepada tukang becak dan saya 
mencoba berjualan sekalipun di rumah 
lewat onl ine. Dan luar biasanya 
minimal orderan �ap hari yang saya 
dapat 500 kg, itu jelas Tuhan yang 
kerjakan, rhema pribadi yang saya 
dapat, Mazmur 1:3 “apapun yang 
dikerjakan dibuat berhasil”. Saya 
heran, orangtua saya juga heran, kok 
bisa, saya langsung jawab “janji Tuhan 
b a g i o ra n g ya n g ke s u ka a n nya 
merenungkan firman Tuhan, melekat 
kepada Tuhan, apapun yang dikerjakan 
akan dibuat Tuhan berhasil. Amin! 
Tuhan Yesus memberka�.












