
www.gbika.org

LOVE GOD LOVE PEOPLE WITH PASSION

Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Hari ini saya ingin menyampaikan pesan 
yang saya rasa penitng bagi kita semua 
anak-anak Tuhan pada umumnya dan seluruh 
jemaat Keluarga Allah pada khususnya. 
Sebentar lagi bangsa kita akan mengadakan 
PEMILU untuk memilih anggota legisla�f dan 
memilih presiden serta wakil presiden. Saat ini 
saya ingin menghimbau kepada se�ap saudara, 
marilah kita menggunakan hak pilih kita 
dengan baik. Mengapa? Sebab adalah tanggung 
jawab kita sebagai anak-anak Tuhan dan warga 
negara yang baik, untuk mengusahakan 
kesejahteraan tempat dimana kita berada. 
Salah satu usaha kita untuk mensejahterakan 
bangsa kita adalah dengan memilih pemimpin 
bangsa yang baik dan benar. Sebab maju 
mundurnya sebuah bangsa sangat dipengaruhi 
oleh pemimpinnya. Sebagai orang Kristen, 
kita perlu menggunakan hak pilih kita untuk 
memilih anggota dewan yang tepat, presiden 
dan wakil presiden yang benar, supaya 
Indonesia menjadi negara yang maju dan 
makmur, bahkan lebih daripada itu, supaya 
pekerjaan Tuhan di Indonesia semakin maju, 
banyak jiwa yang terhilang diselamatkan, dan 
nama Tuhan dipermuliakan. 

Jangan sampai kita sebagai anak-anak 
Tuhan �dak peduli dengan hal ini lalu memilih 
untuk golput. Bayangkan saudara, kalau 
PEMILU nan� menghasilkan wakil rakyat dan 
presiden yang korup dan �dak kompeten, maka 
kemajuan bangsa kita akan terhambat, uang 
yang seharusnya dipakai untuk membangun 

bangsa menguap entah kemana, undang-un-
dang yang dihasilkannya bukan untuk kepen�n-
gan rakyat tapi untuk kepen�ngan sendiri, dll. 
Sebaliknya kalau wakil rakyat dan presiden 
yang terpilih nan� adalah orang-orang yang 
punya integritas dan kempetensi, maka semua 
dana akan dipakai untuk pembangunan; 
undang-undang yang dihasilkan bisa dinikma� 
dan menguntungkan bagi seluruh rakyat 
Indonesia; keputusan-keputusan yang dibuat 
sangat strategis untuk memajukan bangsa ini, 
sehingga bangsa Indonesia bisa menjadi negara 
besar: terpuji, terhormat, dan ternama di 
antara segala bangsa. Amin!

Salam Revival,

Pdt. Obaja Tanto Se�awan
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Shalom, nama saya Ndindin, saya mau 
menyaksikan kebaikan Tuhan di bulan Desember ini, 
bulan yang penuh dengan anugrah.

Dua setengah tahun yang lalu, di rahim adik 
saya yang bernama rita terdapat 3 miom, yang 
satu cukup besar diameternya kira-kira 3 cm. Pada 
saat itu dokter menyarankan untuk segera diambil 
�ndakan karena diperkirakan akan terus membe-
sar karena masih usia subur. Namun saran dokter 
�dak kami lakukan. Kira-kira satu setengah tahun 
kemudian adik saya menapouse. Kami sudah 
melupakan miom yang ada di rahimnya.

Tanggal 10 Desember 2018 saya kaget, adik 
saya mengalami haid atau entahlah mungkin 
pendarahan yang cukup banyak. Saya kua�r miom 
yang besar itu pecah. Secara manusia saya kua�r 
dan takut kalau terjadi apa-apa karena nenek saya 
dulu juga pernah mengalami seper� ini.

Selama darah masih keluar, adik saya belum 
saya bawa ke dokter namun saya naikkan pujian 
penyembahan dan doa profe�k se�ap hari, 
dimana saya begitu rindu menaikkan pujian Yesua 
Hamasiah. Saya juga tangkap thema Natal Gereja 
The God of All Possibili�es menjadi rhema dari 
seluruh pergumulan hidup saya dan keluarga saya. 
Hari ke delapan darah mulai berkurang, hari ke 
sembilan darah berhen� total. Pada hari ke sembi-
lan adik saya baru ke Rumah Sakit dan USG. 
Sebelum dokter menggerakkan alat USG saya 
naikkan doa profe�k dalam ha� saya, Dalam Nama 
Yesus, Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatNya saat 
ini juga. 

Dokter mulai menggerakan alatnya, dia bilang, 
“Miomnya mana kok ngga ada satupun, ngga ada 
apa-apa, bersih. Seharusnya kalau masih sakit 

mes�nya masih ada miomnya paling ngga masih 
ada yang tersisa.” Dokter itu merasa bingung dan 
heran.

Saya dengan penuh keberanian saya katakan 
ke dokter tersebut, Tuhan Yesus yang sudah 
menyembuhkan. Haleluyah Puji Tuhan.

Saya bersyukur dan sangat diberka� dengan 
adanya Pondok Daud di GKA Bandung. Melalui 
Pondok Daud saya merasakan Tuhan lebih besar 
dari pergumulan saya.

Terimakasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh 
baik, Engkau sungguh ajaib. Saya percaya Tuhan 
senan�asa menjawab seluruh doa0-doa saya 
dengan cara yang ajaib. Amin Terimakasih. Tuhan 
Yesus berka�.

Ndindin-GKA BANDUNG
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