
Salam Keluarga Allah yang 

Hari ini kita belajar firman Tuhan 
tentang “Family Resilience” atau 
“Ketahanan Keluarga,” yang me -
rupakan salah satu fondasi yang 

membangun ketahanan dalam 

keluarga itulah maka di bulan Juni 

firman Tuhan tentang keluarga. 
Saya percaya bahwa Tuhan akan 

melakukan banyak karya-Nya di 
tengah keluarga-keluarga: mujizat 
pemulihan rumah tangga, mujizat 
dalam ekonomi keluarga, mujizat 
kesembuhan dalam keluarga, dll. 
Sebab Tuhan rindu keluarga-keluarga-
di dalam Tuhan bisa bangkit dan 

menjadi terang di tengah kegelap
an dunia ini.  

Undanglah rekan, kerabat, 
serta orang-orang di sekitar 
Saudara yang membutuhkan 
karya ajaib Tuhan dalam keluarga 

online gereja kita. Bagikan link 
ibadah online gereja kita kepada 
sebanyak mungkin orang sehingga 
banyak orang bisa menerima per-
tolongan serta anugerah Tuhan 
dalam hidup mereka. Tuhan 

Salam Penggembalaan,



Shalom, nama saya Yohanes Widi. Dalam kesem-
patan ini saya sangat rindu memberitakan mujizat 
dan kebaikan Tuhan yang sungguh heran, yang 
boleh saya terima. 

Beberapa bulan yang lalu saya mengalami demam 
selama 2 minggu, beberapa kali saya periksakan ke 
dokter dan ke rumah sakit tetapi hanya diberi obat 
saja dan disuruh istirahat, dan rawat jalan di rumah, 
bahkan sempat saya dan istri saya minta ke dokter 
untuk rawat inap di rumah sakit, tapi dokter di 
rumah sakit berkata tidak perlu opname (karena 
saya pakai BPJS). Tetapi kemudian, terakhir saya 
periksa dan setelah 2 hari saya berada di rumah, 
kondisi saya semakin drop, hingga akhirnya saya 
sudah tidak kuat dan istri saya membawa saya 
kembali ke rumah sakit, dan baru setelah itu saya 
mendapatkan perawatan di rumah sakit (opname).

Setelah di cek laboratorium, ternyata hasil menun-
jukkan sesuatu yang membuat kami down, saya 
harus segera melakukan cuci darah karena kreatin 
saya sudah ada di angka 14,5, padahal normal 
kreatin orang dewasa itu ada di angka 0,6 – 1,2. 

Secara manusia, kami down. Tapi Tuhan sungguh 
luarbiasa, saat itu Tuhan taruh rhema di hati istri 
saya, bahwa sakit saya ini bukan dari Tuhan, dan 
TUHAN TIDAK MAU SAYA CUCI DARAH, karena 
tangan Tuhan sendiri yang akan memberikan kesem-
buhan yang sempurna pada tubuh saya. 

Singkat cerita kami memutuskan untuk tidak lanjut 
ke tindakan cuci darah, saya sampaikan itu ke 
perawat dan dokter di rumah sakit, dan mereka 
bilang kalau kami itu gila, bahkan dokter sempat 
berkata kepada kami bahwa jalan satu-satunya 
untuk menolong nyawa saya adalah dengan cuci 
darah, kalau tidak mau maka saya akan mati karena 
penyakit ini. Tapi saya pegang janji dan rhema Tuhan 
yang disampaikan atas kami, bahwa Tuhan sendiri 
yang akan menyembuhkan saya. Setelah saya 
menandatangani surat penolakan untuk cuci darah, 

maka kemudian kami pulang dan tanpa diberitahu 
langkah apa saja yang harus kami lakukan untuk 
kesembuhan saya. 

Setelah beberapa hari di rumah, kondisi saya 
bukan semakin baik, tapi justru sebaliknya, semakin 
drop dan semakin parah. Mata saya mulai tidak bisa 
melihat, setiap kemasukan makanan saya selalu 
muntah, bahkan saya sudah tidak bisa berjalan. 
Setiap hari saya mengalami kondisi seperti itu, tapi 
Puji Tuhan, istri saya selalu menguatkan saya, dan 
kami semakin kuat dalam membangun mezbah doa 
kepada Tuhan. Setiap hari saya mendengarkan radio 
El-Shaddai FM, yang selalu menjadi semangat saya, 
dan memperkuat iman saya. Istri saya pun selalu 
berdoa bagi saya di Pondok Daud. Setiap saya mera-
sakan kesakitan, saya selalu berkata “Puji Tuhan 
Haleluya." Singkat cerita 2 bulan saya mengalami 
pergumulan ini, saya ubah doa saya dan saya berka-
ta kepada Tuhan “Tuhaann.. tubuhku ini mau 
dipakai Tuhan, maka Tuhan akan berikan kesembu-
han sempurna kepadaku!”. 

Selang beberapa hari kami cek ke lab lagi, dan 
Tuhan dahsyat.. kreatin saya sudah turun di angka 6, 
yang tadinya 14,5. Iman saya semakin dikuatkan, 
saya pun mulai bangkit untuk kembali ikut ibadah di 
gereja, lalu tidak berhenti sampai di situ, saya juga 
kembali melayani Tuhan (saya melayani sebagai 
pendoa di ISS). 

Dan Tuhan sungguh mengadakan mujizat yang amat 
sangat luarbiasa, setelah 3 bulan saya DISEMBUHKAN 
TOTAL oleh Tuhan. Saya memeriksakan diri saya, dan 
cek laboratorium, dan saat hasil dibacakan oleh dokter, 
dokter menyatakan bahwa kreatin saya SUDAH 
NORMAL!!! PRAISE LORD!!! Saat kita sungguh-sung-
guh pegang rhema firman Tuhan, dan menghidupinya, 
serta terus membangun hubungan dengan Tuhan, 
maka janji-Nya itu sungguh-sungguh dinyatakan atas 
setiap kita. Amin! Tuhan memberkati.



KA BIZTORY
Keluarga Allah Business Directory

1. Buka GBIKA.ORG/LIVE, klik banner KA Biztory

5. Tunggu 1x24jam, untuk konfirmasi oleh admin melalui email.6. 
     Cek email konfirmasi, klik link yang tertera untuk masuk 
     halaman login bagi Merchant

8. Jika login berhasil, akan tampil halaman dashboard Merchant
9. Klik tombol menu, tersedia beberapa menu: 
     -Menu Produk Proses -Menu Produk ACC -Menu Produk Ditolak 
     -Menu Data Diri -Menu Tambah Produk
10. Untuk menambahkan produk, klik menu Tambah Produk, 
       isi data dengan lengkap, tambahkan foto produk (file foto <80kb), 

       untuk menunggu konfirmasi dari admin.







 

Mengembalikan Persepuluhan adalah salah satu bukti kasih dan ketaatan kita 
kepada Tuhan. Kasih dan ketaatan itulah yang mendatangkan anugerah dan 
berbagai mujizat besar dalam hidup kita untuk Kemuliaan Nama Tuhan.

Cara memberikan persepuluhan:
* Go Mobile BCA & M Banking BCA
    BCA Dollar:
    Rupiah: BCA 392 037 1000 a/n GBI Keluarga Allah
    Dollar: NISP (Multi Currency)120 8100 2979 9 atas nama GBI Keluarga Allah

Swift code : NISPIDJA 
*  Melalui Aplikasi Ovo – Gopay – Dana – Sakuku – Link Aja – Shopee Pay
*  Melalui Website:www.gbika.org/persembahan
*  Transfer melalui ATM atau QR Code di GBIKA.ORG/LIVE ke masing-masing 
    rekening gereja lokal Saudara

Keluarga Allah Bandung: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-031-3000

Keluarga Allah Baturetno: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-033-0001

Keluarga Allah Boyolali: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-033-3337

Keluarga Allah Giribelah: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-032-6900

Keluarga Allah Jakarta 
(Soho Capital): 
BCA KCP Purwosari a/c 078-019-8800

Keluarga Allah Jakarta 
(St. Moritz): 
BCA KCP Purwosari a/c 392-049-8000

Keluarga Allah Jogja: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-033-9700

Keluarga Allah Klaten: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-031-6777

Keluarga Allah Madiun: 
GIRO BCA KCP Pasar Klewer 
a/c 078-015-7500

Keluarga Allah Magelang: 
BCA a/c 392 - 064 - 3000
A/n GBI Keluarga Allah

Keluarga Allah Ngawi: 
BCA KCP Purwosaria/c 392-033-6999

Keluarga Allah Nias: 
Mandiri KCP Solo Slamet Riyadi 
a/c 138-00-8778777-1

Keluarga Allah Pekalongan: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-031-8877

Keluarga Allah Purwokerto: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-032-2777

Keluarga Allah Salatiga: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-035-1777

Keluarga Allah Samarinda: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-034-0007

Keluarga Allah Sangatta: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-032-4800

Keluarga Allah Semarang: 
GIRO BCA KCP Pasar Klewer 
a/c 078-019-9229

Keluarga Allah Solo Widuran: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-038-8000

Keluarga Allah Solo Paragon: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-037-0500

Keluarga Allah Surabaya: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-035-5888

Keluarga Allah Tangerang: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-035-6400

Keluarga Allah Wonogiri: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-033-9777

Keluarga Allah Wonosari: 
BCA KCP Purwosari a/c 392-063-7000


