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LOVE GOD LOVE PEOPLE WITH PASSION

Salam Keluarga Allah yang sangat 
diberka� Tuhan!

Selama satu bulan ini kita sudah 
masuk dalam seri kotbah “Mujizat 
Kesembuhan Besar,” dan kita sudah 
mendengar kesaksian-kesaksian mujizat 
kesembuhan yang dialami oleh jemaat. 
Saya mendorong Saudara semua untuk 
menyebarkan berita kesaksian mujizat 
kesembuhan ini kepada banyak orang, 
supaya semakin banyak orang bisa 
datang kepada Tuhan dan mendapatkan 
pertolongan. 

Saudara juga bisa memberikan Kartu 
Mujizat kepada mereka yang memiliki 
pergumulan atau masalah, supaya mereka 
bisa menuliskan permohonan doanya di 
Kartu Mujizat tersebut. Lalu Saudara bisa 
membantu mereka memasukkan Kartu 
Mujizat mereka ke kotak doa yang ada di 
gereja supaya bisa didoakan se�ap hari di 
Pondok Daud sehingga kuasa mujizat Tuhan 
sungguh-sungguh bisa dinyatakan dalam 
hidup mereka. 

Saya percaya ke�ka mujizat-mujizat 
Tuhan dinyatakan, maka itu akan menarik 
banyak orang datang kepada Tuhan sehing-
ga mereka bisa diselamatkan dan mendapa-
tkan pertolongan. Mari kita ceritakan 
tentang gereja kita ‘Keluarga Allah Gereja 
Penuh Mujizat Tuhan’ melalui berbagai 

sarana yang kita miliki. Baik ke�ka kita 
bertemu dengan orang lain secara pribadi, 
melalui percakapan di WhatsApp, melalui 
sosial media yang kita miliki, di kelompok sel, 
tempat kerja, lingkungan rumah, dll. Mari kita 
menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil, 
menyelamatkan jiwa, dan membawa banyak 
orang menerima keselamatan serta pertolon-
gan dari Tuhan sehingga nama Tuhan diper-
muliakan, dan kita menjadi alat Tuhan yang 
sangat berguna bagi kerajaan-Nya. 

Salam Kegerakan!

Pdt. Obaja Tanto Se�awan
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Shallom, semua saudara seiman yang terkasih 
didalam Yesus, berawal dari November tahun lalu, 
saat itu anak kami mengalami sembelit sampai 1 
minggu �dak bisa BAB sama sekali padahal sudah 
kami berikan pencahar melalui dubur sampai kadang 
sehari 2 tube. Bukan hanya itu saja, bahkan sampai 
ditambah obat pencahar yang diminum, sampai 
akhirnya terpaksa harus dikeluarkan menggunakan 
glycerin di RS baru bisa keluar. Itupun �dak semua 
BAB keluar karena perut masih menggembung dan 
masih terdapat BAB di perutnya. Menurut pemerik-
saan dokter anak, memang sejak usia 3 tahun BAB nya 
cenderung kurang lancar dan ru�n, padahal pola 
makan sudah kami ubah �nggi serat dan minum air 
sudah banyak. Singkat cerita kami bawa anak kami 
pindah ke beberapa orang dokter anak lain dan kami 
juga mencari terus informasi dari beberapa literatur di 
internet tetapi tetap saja BAB harus menggunakan 
pencahar minum dan dubur selama hampir 2 bulan. 
Akhirnya sampai pada vonis salah satu dokter yang 
melihat dari pemeriksaan USG bahwa anak kami 
mengalami megarectum, dan penyembuhannya 
harus melalui operasi yang kompleks dan biaya yang 
cukup besar. 

Kami sangat down dan ketakutan karena anak 
kami baru berusia hampir 5 tahun. Membayangkan 
harus operasi dan operasi usus bisa beresiko terjadi 
infeksi yang bisa membahayakan nyawa pasien, kami 
sedih dan putus asa. Lalu kami tergerak untuk berdoa 
ke Pondok Daud, karena kami ingat anak kami juga 
kami peroleh dari berdoa di Pondok Daud setelah 10 
tahun pernikahan kami. Kami imani Tuhan pas� 
berikan anak yang terbaik dan sehat �dak ada kelain-
an apapun bagi kami, kami bergumul dalam doa di 
Pondok Daud, singkat cerita mujizat benar-benar 
terjadi, hanya dengan terus berdoa dan berdoa  dan 
berdoa lagi, anak kami sekarang bisa ru�n BAB dan 
cenderung semakin hari semakin lancar dan semakin 
gampang keluarnya, �dak keras dan kesakitan seper� 
dulu lagi Kami juga tangkap dengan iman apa yang Pak 
Obaja saksikan bahwa saat KKR bahkan dari live 
streaming pun bisa dijamah oleh Tuhan, dan kami 
mengalami sendiri bagaimana Tuhan lebih berkuasa 

dari segala vonis dunia medis, karena hanya Tuhan 
yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan bisa menyem-
buhkan apapun sakit kita, bahkan separah apapun 
kondisi kesehatan kita hanya dalam sekejap mata. 
Satu hal mau saya tekankan Jangan Pernah 
Menyerah dan Berhen� Berdoa serta Berharap 
Hanya Pada Tuhan karena MjizatNya sungguh nyata 
dan masih terjadi sampai hari ini bagi kita yang 
sungguh-sungguh berharap dan memohon padan-
ya. Salah satunya melalui ru�n mengiku� Pondok 
Daud, selain banyak mujizat yang terjadi di Pondok 
Daud, juga akan membawa kelegaan dan 
kedamaian dalam hidup kita sehari-hari, Amin.
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