












































































































Shalom, nama saya Budi Santoso jemaat GBIKA
Solo. Saya mengalami Mujizat yg Tuhan nyatakan
ditengah pandemi ini.
Awalnya saya kehilangan pekerjaan saya sampai
untuk makan saja tidak bisa, keluarga kami harus
berhutang kesana kemari untuk melanjutkan
hidup. Tapi Rhema yg diberikan untuk gereja kita
tahun ini benar-benar saya yakini saya imani
tetap terjadi atas hidup & keluarga saya. Tahun
2020 The years of God's Glory.



Saya dan keluarga diijinkan menunggu sampai
waktuNya Tuhan menggerakkan kami untuk
kami membuat pengajuan catering di sebuah
Rumah Sakit di Solo. Kami melangkah
mengikuti proses dan membuat sampel
makanan dengan bahan yg ada di kulkas kami.
Menurut kami sampel ini sangat sederhana dan
jauh dari layak, karena kami tidak punya uang
untuk beli ayam/telur di pasar.



Setelah jadi dimasak dg bahan seadanya (sayur)
kami berdoa, sebelum mengantarnya. Kalau
memang ini adalah jalan dari Tuhan, Tuhan yg
menyediakan segala sesuatunya dan makanan yg
sederhana ini menjadi enak bagi yg mencicipi dan
diterima. Akhirnya setelah 1 minggu menunggu
hasil, kami pun melalui proses diejek oleh tetangga
kami yg berkata “kami tidak mungkin berhasil” tapi
dalam hati saya, saya ucapkan “BAGI ALLAH TIDAK
ADA YG MUSTAHIL”, Kalau ini menjadi jalan Tuhan
menyatakan mujizat, kami pasti berhasil



Puji Nama Tuhan kami ditelpon dari RS yg
menyatakan kami diterima untuk dipercaya
mengerjakan katering untuk 300 karyawan setiap
harinya. Cara Tuhan yg begitu ajaib tidak berhenti
sampai disini. Begitu diterima kami berfikir
bagaimana modal awalnya selama 1 minggu ke depan
untuk makan 300 orang selama 7 hari dengan
keadaan kami yg makan saja tidak mampu, tapi Tuhan
nyatakan mujizat 5 roti & 2 ikan. Tuhan sediakan
tepat pada waktuNya. SegaLa seuatu yg kami
perlukan untuk mengerjakan proyek ini sudah Tuhan
kirim. Haleluya .. Tuhan Yesus ajaib.





Syalom, saya Monica Hiyu Handini dari komsel
Api Kristus, saya mau menyaksikan mujizat
dalam pujian dan penyembahan. Saat saya
pindah dari Yogyakarta dan mengikuti suami
tinggal di UK Eastbourne, bukanlah perkara yg
mudah bagi saya. Adaptasi, pengurusan berkas-
berkas dan tentu jauh dari keluarga. Suami
bekerja 12 jam setiap hari di UK, rasanya sudah
ingin pulang kampong, karena tidak ada teman
ataupun family.



Tapi dengan adanya pandemic saya bisa gabung
Pondok Daud lagi. Bahkan saat hati saya kesepian
dan sedih, hiburan saya mengikuti Pondok Daud,
bisa sehari sampai 5 sesi, karena belum ada
kerjaan. Rabu kemarin saya memutuskan untuk
jadi pekerja sukarelawan yg tidak dibayar untuk
mengisi waktu saat suami kerja. Mujizat yg heran
terjadi, sebelum saya mengumpulkan persyaratan
kerja sukarelawan saya diterima kerja jadi tukang
masak di kafe Thailand dan Indonesia di kota
Brighton.



Dan gaji yg diajukan suamiku pun dipenuhi.
Bahkan saya tidak pernah membayangkan
hanya membuat jajanan Indonesia yg
memang itu pekerjaan saya dulu, terlebih yg
biasanya visa tinggal di Inggris sangat sulit tapi
saya sangat-sangat dimudahkan. Sehingga
saya bisa mendapat jaminan kesehatan, bisa
sekolah gratis dan bisa mendapatkan pensiun
jika saya kerja.



Mari kita selalu belajar mempersembahkan
pujian dan penyembahan dengan sungguh-
sungguh. Ini kesaksian saya tentang pujian yg
menyentuh hati Bapa. Tuhan jawab setiap
pergumulan kita. Bayangkan 5 Bulan saya
tidak ada aktifitas tentunya sangat bosan. Tapi
saat saya datang dalam Pondok Daud Tuhan
jawab kerinduan saya dan lakukan mujizat.
Semoga kesaksian saya memberkati saudara-
saudara semua dan pendoa syafaat.


