


































































Kesaksian dr. Dwi

Tim Follow up jiwa
baru & Tim Medis

GBIKA



Shallom Pak Obaja, Saya bu Dwi, 
ijinkan saya memberikan kesaksian
betapa dahsyatnya Kasih Tuhan
atas hidup suami saya.
Suami saya yang sejak tahun 1999 
mengalami gangguan kejiwaan
yang sangat berat, sampai sering
keluar masuk Rumah sakit jiwa, 
otomatis saat itu hidupnya tidak
punya pengharapan lagi.
Tapi Puji Tuhan, kami punya Tuhan
yang luar biasa yang sanggup
memulihkan keadaan.



Setiap saat, setiap waktu saya
selalu bawa suami saya dalam doa, 
saya percaya Tuhan ijinkan semua
ini terjadi karena Tuhan punya
rencana yang luar biasa atas
hidupnya.
Sebagai istri saya harus menjadi
penolong bagi suami saya, apapun
keadaannya saya harus tetap
menerima walaupun itu berat, tapi
saya percaya Tuhanku yang luar
biasa memberi kekuatan.



Dalam perjalanan waktu
suami saya mulai dipulihkan, 
kebetulan saya dan anak
saya adalah KKS, otomatis
suami saya selalu mengikuti
komsel di rumah kami, 
sedikit demi sedikit
pemulihan mulai terjadi atas
suami saya dan
kerohaniannya juga mulai
dibangun



Saat saya mendengar kotbah dari Bp Obaja
bahwa setiap kita bisa dipakai Tuhan apapun
keadaan kita,Tuhan bisa pakai, saat itu saya
tangkap Firman Tuhan yang disampaikan Bp
Obaja, saya imani dan percayai bahwa Tuhan
pasti juga bisa pakai suami saya apapun
keadaannya, saya nggak peduli banyak orang 
bilang, mana mungkin orang sakit jiwa bisa
dipakai Tuhan, saat banyak orang 
mencemooh malah membuat iman saya
makin yakin dan percaya. Tuhan sanggup
memampukan suami saya, saya terus pegang
Firman Tuhan yang disampaikan Bp Obaja, 
apapun keadaan kita Tuhan bisa pakai.



Dan saat ini Tuhan benar-benar sudah jawab doa saya. 
Puji Tuhan saat ini suami saya sudah menyelesaikan
kelas SOM, dan SOM 5 pengembangan dan
pelipatgandaan sebagai syarat jadi KKS dan siap
dilantik saat UC nanti bulan September 2019. Bagi
Tuhan tidak ada yang mustahil, ini rencana Tuhan. 
Saya percaya suami saya akan menjadi kesaksian bagi
orang-orang yang hopeless/ tidak punya pengharapan. 
Karena Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Kiranya kesaksian saya bisa jadi berkat.
Terimakasih, Pak Obaja. Tuhan Yesus memberkati.

Kesaksian Dr. Dwi. Tim Follow up jiwa baru,Tim Medis
GBIKA



























Kebangunan rohani 
di Pensacola

Diawali oleh sebuah gereja di Brownsville 
yang digembalakan oleh Ps. John Kilpatrick 
yang menangkap nubuatan yang 
disampaikan oleh Pdt. Yonggi Cho 
mengenai Amerika. 



Kebangunan rohani 
di Pensacola

Setelah menangkap nubuatan itu, Ps. John 
Kilpatrick mulai menggerakkan jemaatnya 
untuk mengadakan doa puasa masal
dan berdoa supaya kegerakan Allah 
sungguh-sungguh terjadi disitu. 



Kebangunan rohani 
di Pensacola

Beberapa waktu kemudian, Tuhan 
sungguh-sungguh melawat tempat itu, 
kemuliaan Tuhan turun, banyak orang yang 
dijamah oleh kuasa Tuhan, bertobat, dan 
mulai mempersembahkan hidupnya untuk 
Tuhan Yesus. Setiap malam selalu ada 
ibadah di tempat itu. 
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