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KESAKSIAN DAN PENGLIHATAN
IBU. HWIE HONG

▪ Beberapa waktu lalu om saya sakit kanker paru-
paru akut dan suami saya kesana untuk
mendoakannya. 

▪ Dan waktu suami saya telpon untuk minta
dukungan doa supaya om terima keselamatan, 
tapi saya merasa dan bilang ke suami saya kalau
jangan hanya doa untuk terima keselamatan tapi
juga berdoa untuk terima mujizat kesembuhan, 
karena suami saya juga sudah terima mujizat
kesembuhan dari Tuhan.



▪ Setelah didoakan, beberapa waktu memang
tidak terlihat perubahan apapun pada om saya, 
bahkan terlihat sakitnya semakin parah, sampai
harus dibawa ke Malaysia. 

▪ Dan waktu di Malaysia, dia sempat didoakan
oleh beberapa pendoa, bahkan Puji Tuhan om 
juga sempat dibaptis, tapi sekali lagi, seperti
tidak terlihat perubahan apapun pada om saya.

▪ Namun puji Tuhan beberapa waktu kemudian, 
om saya memberi kabar bahwa setelah dicek
oleh dokter, sel kanker nya hampir tidak ada. 
Dan om terima mujizat kesembuhan



▪ Beberapa waktu lalu, mobil bekas saya dijual, 
Puji Tuhan tidak rugi tapi malah untung. 
Semenjak itu kemana-mana saya naik taxi online.

▪ Tapi sampai lama suami saya belum juga
mengganti dengan mobil yang baru. Tapi dari
situ puji Tuhan saya malah bisa dipakai Tuhan
untuk memberitakan injil kepada driver taksi
online. Dan puji Tuhan ada satu driver yang 
menghubungi saya, karena dia ingin ikut Pondok
Daud dan Miracle Night. Lalu saya bimbing
sampai akhirnya dia ikut baptisan massal bulan
lalu.



▪ Kemudian singkat cerita, saat KKR hari
terakhir, Puji Tuhan saya bisa ikut, walaupun
saya duduk di dekat toilet.

▪ Saat saya melihat yang mengikuti pelantikan
dan rekomitmen begitu banyak, saya itu
dalam hati sempat berkata “orang segitu
banyaknya naik mimbar semua apa gak
ambrol” Tapi roh saya menangkapnya
“GEREJA INI AKAN MENJADI LEBIH BESAR!”



▪ Dan terakhir Ps. Bamidele minta setiap kita
untuk berdoa bagi bangsa, waktu itu saya
melihat gereja kita ini tidak ada
temboknya/tidak ada batasnya dan seperti
lautan manusia. Jadi sampai kursi itu tidak
terlihat, dan pagar-pagarnya itu manusia
semua. Dan saya tangkap ITU TERJADI, ITU 
TERJADI TUHAN!

▪ Saya bisa melihat bahwa gereja kita ini akan
menjadi lebih besar dan lebih besar. 



▪ Setelah saya sharing dengan suami saya
tentang penglihatan saya itu. Ternyata artinya
adalah akan lebih banyak orang yang berdoa
untuk bangsa ini.

▪ Akan banyak pahlawan-pahlawan Allah yang 
bermunculan dari gereja kita, gereja kita
harus bersiap, punya kapasitas bejana yang 
besar untuk menerima Keluaran 34:10 yang 
akan segera digenapi.



























































▪ 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.







































IBU PAULUS (INDAH) – Miracle Night Service

Seperti berdiri di depan gereja dan melihat di 

depan gereja ada jalan yang dobel/menumpuk, 

tapi ternyata itu bukan jalan tetapi sungai, dan

sungai itu berubah menjadi tsunami seperti

tsunami Aceh yang tiba-tiba datang. Ternyata

tsunami itu bukan air, tetapi tsunami jiwa-jiwa

yang datang.

Itulah tsunami pertobatan, orang berbondong-

bondong datang.



Bp. Yosie: Melihat sungai yang kering, tiba-tiba

dari jauh dan tidak disangka-sangka datang
banjir bandang besar, ini sangat bertolak
belakang, dari sungai kering tiba-tiba ada banjir
bandang tsunami api Roh Kudus yang luar
biasa. Apa yang terjadi sekarang ini adalah
awan setelapak tangan, nanti akan ada
pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih luar
biasa lagi. Maka kita harus siap, supaya kita bisa
mengalami hal-hal yang luar biasa. Kita harus
menangkap dan berani percaya. 



Bp. Yosie: Melihat padang gurun kosong

kering kerontang. Tiba-tiba muncul
bangunan-bangunan sehingga tanah
yang gersang/padang gurun diubah
menjadi kota kemuliaan. Semua itu hanya
kita dapatkan kalau kita belajar berani
percaya. Semua dari Tuhan kuncinya
adalah iman. Semua yang dilawat Tuhan
akan bangkit, tempat yang dilawat Tuhan
maka ekonominya akan bangkit.  



PENGLIHATAN BP. SAMUEL DUDDY

1. Tembok gedung gereja kita berubah
menjadi kaca. 

2. Atapnya terbuka dan dipenuhi dengan
sinar kemuliaan Tuhan.  

3. Pdt. Obaja sekeluarga ada di mimbar. 
4. Gereja kita dikelilingi tembok berapi.  
5. Api itu mulai menyebar dari kota ke kota, 

dari pulau ke pulau, sampai ke bangsa-
bangsa.



ARTI PENGLIHATANNYA
1. Tembok gereja jadi kaca, artinya: tembus

pandang, orang bisa lihat, maka kita harus
menjaga hidup dalam kekudusan, matikan
kedagingan, sehingga bisa jadi kesaksian.

2. Sinar kemuliaan, artinya: revival akan datang
atas kita. 

3. Tembok berapi, artinya: waktu terjadi revival, 
banyak orang lain yang tidak bisa mengerti
sehingga menyerang, tapi kita diberi
perlindungan ilahi sehingga yang menyerang
tidak bisa menembus kita.



4. Pak Obaja dan keluarga ada di mibar, 
semua jemaat juga ada disitu. Artinya: 
Saat Pak Obaja dan keluarga
mengalami kemuliaan Tuhan, maka
harus bisa menjadi teladan dan
mengimpartasikan kepada semua
jemaat sehingga jemaat bisa sehati, 
sepikir, satu gerakan.







▪ Saya Theresia pelTu dari KA Klaten. Mau memberi
kesaksian saat Ps. Jonatan berdoa untuk
pencurahaan Roh Kudus.

▪ Saya melihat api Roh Kudus dicurahkan atas semua
orang seperti hujan yang sangat derassss turun ke
semua orang.

▪ Bersamaan dengan itu, saya juga melihat Ps. 
Jonatan diseluruh tubuh dari rambut sampai kaki 
dilingkupi api Roh Kudus (tubuh ps. Jonatan dilapisi
api Roh Kudus)

▪ Terimakasih atas UC yang luarbiasa. Kami bawa
urapan dan obor api Tuhan sampai bangsa-bangsa. 
Terberkatilah GBI keluarga Allah. Terberkatilah bp.
gembala kita bp. Obaja dan bp. Jonatan bersama
keluarga besar. Haleluya amin



TANGGAPAN SINGKAT UC 2019

▪ @noviielizabeth:
"Dlm hatiku, Puji Tuhan bisa ikut, bisa nyesel
banget pasti kalau gak ikut“

▪ @tabithajesssie:
"Terlalu amat sangat diberkati sekali, 2020 harus
ikut lagi, TUMAN gakpapa“

▪ @henockyosua:
"masih on fire... pengen UC lagi..."



▪ @sellaapierce_:
"bener, pengalaman UC Tahun ini menjadi
pengalaman yg tidak bisa dilupakan seumur hidup“

▪ @davyevannovantara:
"lebih dari sekedar kata amazing, ini gak boleh
berhenti harus lanjut, jika perlu 2x setahun“

▪ @dyahchalid_:
"Hati saya sangat bersyukur, walaupun jauh dari
Jepang, saya ikut merasakan hadirat Tuhan melalui
Instagram Story Keluarga Allah. Semoga ada berkat
untuk datang tahun depan."



▪ @agnes.monalisa:
"sangat memberkati. Setiap sesi dahsyat. Ibadah dari
pagi sampai malam dan ga ada bosennya.“

▪ @rosabintang25:
"luar biasa dahsyat, iman saya semakin dikuatkan, jadi
pengen ikut lagi dan duduk paling depan.“

▪ @alangiscar“:
melihat Pak Jo Khotbah di UC seperti bukan Pak Jo 
sebelumnya, seperti ada api besar menyertai beliau“

▪ @danila_martina_hutabarat:
"baru pertama ikut UC dan sangat terberkati amazing 
lawatan Tuhan, harus dan wajib ikut lagi“



Bp. Irwan dan Ibu. 
Vera (KA Jakarta)

Dipakai Tuhan untuk
menyelamatkan jiwa

(Bapak tukang becak)



Ibu. Bernadeth
Mujizat menang

kuis Rp. 50.000.000








