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LOVE GOD LOVE PEOPLE WITH PASSION

Salam Keluarga Allah yang sangat diberka� 
Tuhan!

Kita sudah mempelajari bahwa pengurapan 
untuk berkuasa mempunyai dampak yang sangat 
dahsyat: pengurapan yang mengubah orang biasa 
menjadi pahlawan; pengurapan yang memberi 
kemenangan; pengurapan yang membuat kita 
besar; dan pengurapan yang membuat kita 
menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Tanpa 
pengurapan ini, kita akan tetap di bawah, kita 
�dak akan pernah bisa memanifestasikan potensi 
kita sepenuhnya, kita akan tetap jadi orang kecil, 
kita akan terus-menerus kalah di dalam peperan-
gan, dan kita akan tetap dalam keadaan �dak 
berdaya.

Itu sebabnya pen�ng sekali bagi kita 
mendapatkan pengurapan untuk berkuasa ini 
bermanifestasi dalam hidup kita. Inilah yang akan 
mengubah hidup kita selamanya, kita �dak akan 
pernah sama lagi, dan kita akan melakukan 
perkara-perkara besar bersama Tuhan.  Kita harus 
menyadari bahwa sumber dari semua dominion 
datang dari atas, sumbernya dari sorga, semuan-
ya berasal dari Tuhan sendiri. Itu sebabnya hanya 
ke�ka sorgaa memberikan pengurapan itu 
kepada kita, maka dalam sekejab hidup kita akan 
berubah menjadi manusia yang baru. 

Banjir mujizat yang sedang terjadi di 
tengah-tengah kita sekarang ini bukanlah 
pekerjaan manusia, ini sumbernya dari atas, ini 
otoritasnya dari sorga. Inilah pengurapan untuk 
berkuasa yang Tuhan berikan kepada gereja kita 
sehingga orang-orang yang membutuhkan 
mujizat berdatangan ke gereja kita, ikut Pondok 

Daud, belajar Doa Profe�k, dan mengalami kuasa 
Allah yang luar biasa.

Saya berdoa Tuhan akan membawa semua 
jemaat Keluarga Allah masuk di level yang lebih 
dahsyat lagi dalam pengurapan Allah ini sehingga 
pengurapan yang Tuhan berikan kepada gereja 
kita, akan diimpartasikan kepada Anda. Mulai 
sekarang, apa saja yang Anda perbuat berhasil! 
Anda akan tetap naik dan �dak turun! Tuhan akan 
membuat Anda menjadi terang bagi 
bangsa-bangsa! Tuhan akan melakukan Dream 
Like Miracles sehingga hidup Anda menjadi 
kesaksian yang membawa pertobatan jiwa-jiwa 
terjadi!

Salam Great Miracle!
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Shalom, Perkenalkan nama saya Annas.  Saya 
anak dari keluarga yang belum percaya Yesus. Selama 
3 tahun saya menjalani kehidupan dengan banyak 
beban masalah  sehingga membuat saya depresi. 

Dulu saya bekerja sambil kuliah. Awalnya semua 
berjalan baik, namun �ba-�ba ada kabar bahwa ayah 
saya terjerat kasus pengelapan uang dan harus di 
tahan, dan itu membuat pikiran saya sangat stress. 

Waktu terus berjalan saya sering sakit dan 
mengalami asma saat banyak pikiran. Di keramaian 
saya sering merasa gelisah dan takut. Saya juga 
sering menangis tanpa sebab. Teman saya menga-
jak untuk periksa ke psikiater. Dan setelah periksa, 
saya di vonis depresi di level cukup �nggi dan harus 
mengkonsumsi obat. Dan itu memerlukan biaya 
yang cukup besar. Dokter menyarankan saya untuk 
berhen� dari semua ak�vitas seper� kerja dan 
beberapa waktu ambil cu� kuliah. Saya harus 
pulang ke Temanggung untuk sementara waktu 
menenangkan diri. 

Namun beberapa orang �dak menyetujui saya 
mengkonsumsi obat bahkan membujuk untuk 
berhen�. 

3 bulan �dak konsumsi obat membuat keadaan 
saya bertambah buruk. Beberapa kali saya mencoba 
untuk bunuh diri, dan sempat saya meminum obat 
sebanyak-banyaknya dan cairan pembersih sampai 
harus masuk rumah sakit. Saya sangat benci hidup 
saya dan menyesal kenapa diberikan kehidupan yang 
seper� ini.

Waktu terus berjalan dan saya kembali konsulta-
si ke psikiater namun saya sudah memasuki Bipolar 
dan dokter bilang obat harus dikonsumsi selamanya. 
Saya sering mengalami mood swing yang sangat 
dras�s dalam satu hari, kadang saya senang bahagia 
namun selang beberapa saat saaya bisa marah sedih 
menangis dan menyesal. Sangat menyiksa seper� 
dipermainkan oleh diri sendiri. Saya sering marah 
bahkan sampai mengamuk, menyaki� diri sendiri.

Saya takut bertemu banyak orang. Tiga tahun 
saya berjuang namun �dak ada satupun yang bisa 
membantu keadaan jiwa saya ini. Hipnoterapi 
pernah saya jalani namun �dak berar�. 

Suatu saat saya bangun pagi seper� biasa, 
saya selalu memutar musik, namun �ba-�ba musik 
itu bergan� menjadi musik rohani kristen. 

Saya seper� di ingatkan untuk dekat dengan 
Tuhan. Saya menangis tersedu-sedu ke�ka itu,  
ada perasaan berbeda dari sebelum-belumnya 
yang pernah saya alami.  Seper� ada damai yang 
�dak bisa di jelaskan. 

Malam sebelumnya saya saya bermimpi 
diajak ke sebuah gereja oleh teman saya, gereja 
itu sangat terang dan damai. 

Beberapa hari kemudian ada teman kerja 
saya yang membicarakan soal gereja. Saya 
sempat mendengar dia ibadah di GBI Keluarga 
Allah, dan �ba-�ba saya tertarik untuk datang. 
Saya menanyakan jadwal ibadah, dan puji Tuhan 
dia sangat baik dalam membimbing saya dan 
membantu memberikan informasi. 

Hari pertama ibadah di gereja sungguh luar 
biasa, seper� saya benar-benar bisa meluapkan 
semua beban hidup kepada Tuhan, saya 
menangis karena selama ini saya melupakan 
Tuhan. 

Puji Tuhan luar biasa ternyata obat dari 
segala obat adalah Tuhan Yesus. Dia telah 
benar-benar memulihkan saya, bahkan saya 
�dak mengkonsumi obat lagi.  Saya merasa hidup 
lebih bahagia dan berar�. Se�ap saat saya selalu 
berdoa dimanapun itu. Saya ingin sekali dekat 
dengan Tuhan dan mengenal pribadi Yesus lebih 
lagi. Demikian sharing kesaksian saya.  Semoga 
kita semua diberka� Tuhan. Amin

Annas-Komsel LuxVeritas
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