




















































































Pak Obaja, saya mau kesaksian. Ada banyak mujizat
kami terima:
▪ Ketika ibadah KKR hari pertama masuk dalam

penyembahan sebelum firman, oleh anugerah
Tuhan saya melihat diri saya ada di GBI Keluarga
Allah.

▪ Dan saya melihat lagi di depan gereja ada banyak
jalan tapi kali ini jalannya lebih banyak karena
ada jalan layangnya.

▪ Di masing-masing jalan itu dipenuhi orang yang 
berjalan sangat cepat seperti berlomba-lomba
masuk ke GBI Keluarga Allah, tapi gereja terus
bisa menampung orang-orang yang masuk itu. 



▪ Dan di jalan itu juga, orang-orang yang tadinya
berjalan ke arah berlawanan pada balik ke arah
Keluarga Allah.

▪ Semakin banyak orang memenuhi Keluarga
Allah, saya melihat banyak sekali malaikat
berpakaian seperti warna emas, sehingga gereja
sangat-sangat terang sekali. Ada yang menari di 
mimbar dan ada yang melayang diatas sambil
memberkati.

▪ Saya imani Tuhan genapi 1 juta jiwa di GBIKA 
terjadi, dan Tuhan bawa pak Obaja melayani ke
bangsa-bangsa untuk membawa jiwa-jiwa
menerima keselamatan. Amiiiiiinnnn!





Saya dibawa melihat gereja kita
berubah/sedang mengadakan kebaktian
seperti di stadion yang sangat besar sekali, 
orangnya buanyak sekali, lalu di tengah
stadion itu saya melihat beberapa SGG 
berkotbah bergantian dengan berapi-api dan
saya belum pernah melihat beliau-beliau
berkotbah seperti itu, rasanya ada api Roh
Kudus yang membakar berapi-api, di 
sekelilingnya ada alat-alat musik.



▪ Lalu saya dibawa lagi ke suatu ruangan, saya
yakin itu gereja kita, tapi bangunannya beda, 
pilarnya baru, ruangannya baru. Pilarnya putih
kokoh kuat, di sisi lain saya lihat ada banyak
jemaat sedang pulang.

▪ Pak Obaja menyalami jemaat yang pulang dan
Pak Obaja berkata “sebentar lagi akan dimulai
kebaktian lagi,” tapi sebagian jemaat tidak mau
pulang, banyak yang tinggal di tempat itu dan
mendapat jamahan, tapi saya melihat dan
merasakan mereka bukan berdoa dan menangisi
masalah, tapi untuk mempersembahkan sesuatu
bagi Tuhan.





▪ Lalu saya dibawa lagi ke sebuah ruangan
(ruangannya seperti tempat babtis gereja kita
yang lama tapi bangunannya baru dan modern) 
ada beberapa anak-anak muda yang masuk
sekitar 10 - 12 orang lalu dibagikan kepada mereka
kertas ujian, lalu saya dibawa lagi melihat ke
bagian sisi lain.

▪ Saya melihat Pak Obaja sedang duduk senyum. 
Lalu saya dibawa mendekati Pak Obaja, saya tidak
bisa melihat apa yang dilihat Pak Obaja, karena
terhalang pintu. Setelah saya melewati pintu itu, 
saya melihat ternyata diluar ruangan tersebut
sedang duduk anak-anak muda banyak sekali. 



Beberapa hari kemudian istri saya mimpi
juga:
Di halaman gereja ada banyak orang masuk, 
lalu ada orang bicara pada istri saya, “sesi 1 
sudah selesai lho.. nah ini sesi 2 mau dimulai, 
ayo masuk jangan sampai tertinggal”
Saya percaya Pak Obaja, benar-benar akan
ada gelombang Tuhan yang dahsyat!





Amin! Pasti dan sudah mulai terjadi dan akan selalu
terjadi Mujizat besar terjadi. Sedikit kesaksian dari
KOMSEL kami 0332. Semua anak sel kami sudah
mendapat mujizat dari TUHAN.
▪ Yang sakit Kanker Servik setadium lanjut sudah

kemo 1 tahun, sembuh!
▪ Ada yang sakit Pendarahan sudah 1 tahun, sembuh!
▪ Yang sakit Jantung Koroner, sembuh!
▪ Saya sendiri (KKS) sakit Gagal Ginjal stadium 4, 

KREATININ di darah saya sudah mencapai 16,4 Ml/l, 
Sembuh oleh mujizat TUHAN!

Sehingga KOMSEL kami penuh mujizat besar dari
TUHAN.

KOMSEL JEBRES 0332.



IBU USIA 78 TAHUN, JEMAAT KA JOGJA
▪ KESEMBUHAN DARI LUMPUH DAN 

BUTA
▪ MUJIZAT KEUANGAN
▪ MUJIZAT KELUARGA











▪ Saya ingin bersaksi bagaimana saya melihat kerinduan
Tuhan yang besar untuk generasi muda dipakai
selamatkan jiwa dalam Tahun Great Miracle ini.

▪ Awal Agustus yang lalu, ketika gebyar pelayan Tuhan, 
kami dept Teens dan Youth Impact duduk persis di 
depan mimbar. Ketika menyanyikan lagu "Great 
Revival" dan Ps Obaja mulai maju ke mimbar.

▪ Saat itu tiba2 saya melihat sebuah penglihatan Ps 
Obaja membawa sebuah tongkat estafet dan
diberikan kepada saya.

▪ Waktu itu seakan Tuhan berkata dalam hati saya
bahwa ini saatnya generasi yang baru dibangkitkan, 
sama seperti Elia melempar jubahnya kepada Elisa, 
generasi baru yang dipakai Tuhan dengan urapan yang 
lebih besar lagi. Saat itu saya coba tangkap dan imani



▪ Hari Minggu yang lalu saya terheran karena Ps 
Obaja ketika berkotbah berkata bahwa ingin
mendukung penuh dan habis-habisan kegerakan
Youth dan Teens, ini seolah memberi peneguhan
atas apa yang Tuhan katakan kepada saya.

▪ Tidak berhenti disitu saja saudaraku, mulai hari itu
kami bersama Youth dan Teens berkomitmen
untuk berdoa setiap hari mendoakan kegerakan
Allah yang besar ini terjadi atas Teens dan Youth.

▪ Dan secara mengejutkan mulai ada teman SMP 
saya yang belum percaya Tuhan Yesus chatt di 
whatsapp mengajak datang di ibadah KKR ulang
tahun gereja kita.



▪ Ini suatu peneguhan bahwa benar Tuhan sedang
ingin membangkitkan anak muda masuk dalam
Great Revival.

▪ Saya benar-benar yakin ini awal dari tsunami 
kegerakan atas anak muda dan jiwa-jiwa yang haus
dan lapar akan Tuhan.

Sekian kesaksian saya, salam kegerakan. Tuhan Yesus
memberkati.











PESAN DARI TUHAN
UNTUK GEREJA-GEREJA DI INDONESIA

Saya terus topang doa tiap hari dari sini di 
Amerika. Satu hari bisa doa berkali-kali buat
Indonesia, mengerang dalam roh seperti
perempuan yang mau bersalin. Saya baru
saja selesai doa syafaat buat Indonesia. 
Saya dapat pesan dalam doa bahwa Tuhan
sedang menampi Indonesia, ini adalah
tuaian terbesar buat Indonesia. Pintu-pintu
gerbang Kedar Nebayot sedang akan
dibukakan supaya Kerajaan Allah masuk.



Ini adalah peperangan Tuhan. Ini adalah
kesempatan penginjilan. Doa-doa gereja selama
ini akan segera dijawab yaitu Tuaian akan
Indonesia. Tuhan berpesan: Gereja-gereja bangun
segera, siapkan lumbung-lumbung Yusuf. Tuhan
bilang berdoa untuk minta para pengerja, sebab
tuaian sudah menguning. Tuaian banyak tapi
pekerja sedikit. Gereja jangan ketinggalan ketika
goncangan itu datang, di mana ada tampian
segera bergerak ke sana. Ini Firman yang Tuhan
beri: Yesaya 60:1-5.

HambaNya: Hana Hudson, Amerika.








