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INTRODUCTION: 

Warta Kesaksian ini dibukukan untuk memberkati iman murid-

murid Kristus , dengan membaca kesaksian kuasa Tuhan & 

Mukjiat yang dialami oleh banyak orang dalam buku  ini , maka 

iman kita akan dikuatkan. 

Bagi sebagian orang Kristen yang tidak mempercayai mukjizat 

dan karunia Roh Kudus masih bekerja, dengan membaca 

kesaksian ini akan tergerak hatinya, untuk mulai mempercayai 

bahwa Kuasa Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus masih bekerja 

jaman ini di gereja Tuhan . 

Kesaksian ini dialami sebagian besar oleh jemaat gereja Great 

Commission Church, yang dilayani digembalakan oleh Pastor 

Cahya adi Candra ( pelayanan interdenominasi 

cacministries.org) , dengan kurun waktu hanya 2 bulan saja !  

Dalam kurun waktu hampir 2 tahun terahkir sudah 

terkumpulkan kesaksian dari orang orang yang dilayani di 

gereja GCC dan pelayanan cacministries, sebanyak 1300 

kesaksian, dan buku ini volume 9 hanya menampung 2 bulan 

kesaksian saja ( Sekitar 180 kesaksian ).  
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Pada volume 10 juga akan di bagikan kesaksian dari no 180 

hingga sekian ratus berikutnya . 

Jika anda rindu membaca kesaksian vo 7 dan vol 8 anda dapat 

mendownloadnya di website cacministries.org  ( gratis), volume 

9 dan 10 juga dapat didownload ( gratis )  di website yang 

sama. 

Yesus kristus adalah Tuhan yang hidup, dan karena Yesus Hidup 

ia masih menolong umatNya, Tuhan Yesus telah mengutus Roh 

Kudus untuk melayani umatNYa, karena itu karunia-karunia 

Roh Kudus adalah pelayanan kuasa Tuhan yang nyata di gereja 

Tuhan bagi murid-murid Tuhan Yesus. 

JIkalau anda rindu untuk mendengarkan kotbah kotbah iman, 

atau bahkan didoakan oleh pastor cahya, anda dapat 

berkunjung ke gereja kami Di Bandung Trade Center, jalan Dr 

Junjuna 148 Bandung, lantai 6, ruang blessing Room , ibadah 

gereja GCC setiap hari minggu pk 09.30-12.00 . 

Atau anda dapat mendapatka resources gratis, atau bahkan 

didoakan melalui program broad cast kami, di  alamat website : 

cacministries.org, setiap hari jumat setelah pk 12.00 akan di 
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tayangkan broadcast kotbah dan doa mukjizat bagi para 

pendengar. 

Selamat membaca kesaksian ini, dan sebelumnya berdoalah 

sebentar kepada Tuhan Yesus Kristus dan Mintalah Roh Kudus 

menjamah anda bahkan menyembuhkan sakit penyakit atau 

menurunkan mukjizat bagi pergumulan anda, berdoalah 

didalam nama Yesus Kristus. 

Saya percaya akan banyak terjadi mukjizat bagi anda yang 

membaca kesaksian , dan dikuatkan lalu berdoa didalam nama 

Yesus meminta kuasa Tuhan dan mukjizat terjadi dalam hidup 

anda. 

 

Teriring Doa & Kasih , 

Pastor Cahya Adi Candra, Sip, Ma. 

Founder & Senior pastor Jki Great Commission Church 

Founder & Senior minister cacministries, world outreach& 
Discipleship Ministries. 
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1.Kesaksian dari Betsy, mengalami mukjizat kesembuhan sakit 

kulit setelah mendengarkan broadcast melalui website 

"mengalami Tuhan Yesus part 2", demikian kutipannya: 

“sekitar 10 harisebelumnya saya mengalami bentol-bentol di 

tangan dan rasa gatal. Saatmendengar broadcast, saya berdoa 

mengarahkan tangan saya ke hp dansaya percaya sudah terima 

kesembuhan. Tiga hari kemudian ternyata sayasudah sembuh, 

bentol nya kempes dan kering. Segala kemuliaan bagi Tuhan 

Yesus. 

 

2. Kesaksian dari dr. Friska, ia mengalami kuasa Tuhan hal 

berkat kreatif keuangan ia setia dalam hal persembahan dan 

persepuluhan, Tuhanmenggenapi firmaNya, membukakan 

berkat - berkat dengan cara apapun,termasuk berkat kreatif 

(diluar income dari pekerjaan), segala kemuliaan bagiTuhan 

Yesus, berikut kutipannya : 

“Bersyukur utk berkat kreatif dari Tuhan, voucher 

berdatangan.. Bln januari aku dapet voucher ulang tahun (lagi) 

sempet bingung krn ultahku juni, tp inidpt voucher nya januari, 

lalu februari dpt voucher produk fashion dari yogya, 
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dan bln ini dapet voucher ulang tahun RS..puji Tuhan, Tuhan 

sangat baik.. 

 

3. Kesaksian dari Tasya,  hal mukjizat kreatif keuangan 

memberkati iman kita, ia setia dalam hal pesembahan 

Dan ia setia menabur, dan Kuasa Tuhan hal financial sungguh 

nyata, berikut kutipannya: 

Setelah akhirnya saya sampai di Perth dan tinggal sendiri 

ternyata kebutuhansaya untuk hidup semakin besar dan 

semakin banyak pengeluaran, Belajar puasa (menghemat yang 

bisa dihemat haha), Oke singkat cerita awal tahun 

2017, Ps Cahya email pribadi ke saya atas nubuatan yang Tuhan 

kasih lewat Ps Cahya isinya tentang “prinsip kerajaan Allah 

adalah HIDUP DALAMBERKAT TUHAN melalui TABUR-TUAI dan 

HIDUP DALAM KEBENARAN, FIRMAN TUHAN SEUTUHNYA” ya 

udah waktu saya baca email dari PsCahya saya hanya 

mengamini nya saja dalam hati. Saya berusaha untuk 

selalu melakukan apa yang jadi bagian saya dan sisanya bagian 

Tuhan. 
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Beberapa hari setelah email dari Ps Cahya saya baca, bos saya 

panggil saya,dia menghargai apa yang saya lakukan untuk 

perusahaannya bos sayamenaikan gaji saya 5$/hours. Puji 

Tuhan banget, jadi disisa waktu yang adasaya bisa nabung dan 

bisa memberkati papa mama saya. Bersyukur buat 

semua kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya yang 

tak hentihentinya,Saya juga diingetin untuk tetap selalu 

menabur kerajaan Allah karena apa yang kita tabur ga akan 

kembali sia sia. Semoga kesaksian ini menjadi berkat. 

 

4. Kesaksian dari Yola, ia mengalami kesembuhan tumit kaki 

di KKR kuasa Allah GCC bulanMaret, demikian kutipannya 

“sebelum KKR menderita tumit kaki kanan yang sakit banget, 

untuk berjalan pun susah, dan setelah didoakan oleh psCahya, 

melalui penumpang tangan di KKR, maka saya mulai 

bertindakdengan iman terus menggerakan kaki walaupun pada 

saat itu masih sakit,keajaiban terjadi, setelah KKR, selesai 

makan siang, mukjizat kesembuhansempurna termanifestasi, 

tumit kaki sudah ga sakit sama sekali. Saya 

sembuh, Thanks Jesus :) 
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5. Kesaksian dari Anastasia Maurin , membagikan kesaksian 

akan mukjizat Ditemukan surat beharga yang hilang oleh  

hikmat karunia Roh Kudus yang dialaminya 

 demikian kutipannya: 

“Beberapa bulan lalu, Pst. Cahya dlm doa ibadah raya 

menyampaikan ada yg kehilangan surat berharga dan akan 

ditemukan... Saat itu saya kehilangan transkrip akademik S2 

saya... Buat saya berharga krn saya bekerja diakademisi... Dan 

transkrip tersebut tidak dapat dibuat ulang, hanya bisa 

sekedar surat keterangan saja... Saya kehilangan surat tersebut 

di kampus dan pada saat perpindahan gedung.. Jangankan 

selembat surat.. 1 tumpuk berkas skripsi saja lenyap saat proses 

perpindahan gedung... Saat disampaikan pesan Tuhan, saya 

percaya pasti ketemu! Dan beberapa hari 

lalu, saat saya membuka map plastic holder (yg dulu udah 

pernah diobrak abrik saat mencari), surat itu ada dalam kondisi 

rapi di salah satu plasticnya...Praise the lord...ajaib Tuhan 

Yesus” 
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6. Kesaksian dari Maurin, akan kuasa Tuhan dalam berkat 

financial memberkati iman kita semua, selama ini Maurin selalu 

setia dalam hal perpuluhan dan menabur persembahan, Firman 

Tuhan akan tuaian financial bagi yang menabur digenapi, 

demikian garis besar ringkasannya : 

“Di ibadah raya Pastor Cahya menyampaikan bahwa Tuhan 

Yesus akan memberikan berkat2 finansial, saya menerima 

rhema firman Tuhan ttg "hidup itu karena berkat Tuhan", dan 

iman menjadi kenyataan, dengan tetap memperkatakan janji 

Tuhan dan rhema Firman Tuhan.. Hati tidak kuatir dan 

menjadi percaya. Turunlah berkat keuangan yang diluar dugaan 

melalui beberapa hal . Dan Keesokan harinya saya tiba2 

mendapat tugas yang disertai berkat keuangan juga... Terima 

kasih Tuhan Yesus... Sayabelajar terus mempercayakan diri 

sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan... Bahwa Tuhan tahu, 

mengerti, peduli dan tidak pernah terlambat”.Segala 

kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

7. Kesaksian dari Chiara, akan keajaiban pertolongan karunia 

hikmat Oleh  Roh Kudus  sungguh memberkati kita, nubuatan 
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ps Cahya tentang mukjizat barang hilang ketemu oleh 

pertolongan Roh Kudus, terjadi ,Tuhan Yesus menolong kita 

dalam segala perkara, demikian kutipannya: 

“Aku mau bersaksi. jadi waktu itu akta kelahiran aku sama kartu 

keluarga aku hilang dan udah dicari kemana mana ga ketemu, 

tapi akhirnya aku pasrah dan doain aja. pas ibadah hari minggu 

di ibadah raya, pastor Cahya bernubuat: ada yang kehilangan 

surat penting walaupun doanya ga serius Tuhan dengar kata 

pastor, terus aku langsung angkat tangan (percaya dan 

mau menerima mukjizat itu) dan pastor bilang kalau surat itu 

melalui hikmat dari Tuhan pasti ketemu lalu aku mengamini . 

setelah beberapa waktu, di pagi hari aku berdoa lagi sama 

Tuhan dan tadi siang surat akta aku ketemu dan kartu keluarga 

secara ajaib padahal waktu dulu dicari ga ada disitu luar 

biasa Tuhan Yesus” segala kemuliaan bagi pekerjaan Roh Kudus 

dan Yesus. 

 

8. Kesaksian dari Rika , Mukjizat pertolongan Roh Kudus atas 

kehilangan barang berharga mempermuliakan Tuhan Yesus, ia 
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mengalami mukjizat dari nubuatan yang disampaikan ps Cahya 

di ibadah GCC,demikian kutipannya: 

“ Saya mau membagikan kesaksian tentang Kuasa Roh Kudus 

melalui Nubuatan Ps.Cahya pada Ibadah Raya dibulan Januari 

yang sungguh digenapi. Waktu itu Ps.Cahya bernubuat bahwa 

“Ditempat ini ada yang kehilangan emas, sebentar lagi kamu 

akan menemukan emas tersebut dengan cara yang tidak 

diduga, ”. saya langsung mengimani dan berdoa. 

Sebelumnya sudah dua minggu cincin pemberian Mama hilang 

ga tau simpen dimana. Kamar sudah dibereskan berharap bisa 

ketemu namun tidak adahasilnya. Beberapa waktu kemudian , 

keajaiban iman terjadi saya secara ajaib: Praise The Lord 

cincinku yang selama ini saya cari sungguh ditemukan . Terima 

Kasih Tuhan Yesus” 

 

9. Kesaksian dari Lucia , kesembuhan Ilahi atas anaknya di KKR 

GCC , firman Tuhan bahwa Yesus sungguh telah menanggung 

segala penyakit kita, digenapi, segala kemuliaan bagi Tuhan, 

demikian ringkasannya: 
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“Celyn (anak Lucia) sudah hampir 2 bulan batuk tak kunjung 

sembuh. Sudahberdoa dan ke dokter (sampai 4 dokter), dan 

terahkir diagnosanya harus rontgent dan tes tbc. Bukan 

kebetulan akhir January ada kkr di GCC, tepat saat antibotik 

dokter ke 4 habis dan msh jg batuk. Sy terima rhema bahwa 

Yesus sudah menanggung segala penyakit ( jauh sblm kita 

lahir). Pastor Cahya mendoakan tumpang tangan, dikuatkan 

juga didoakan lagi bersama saudara seiman di Life group. Dan 

Mukjizat kesembuhan Darah Yesus sungguh terjadi, setelah di 

rontgent terbukti bersih tidak ada apa-apa, PujiTuhan anak 

kami sembuh.” 

 

10. Kesaksian dari Ibu Nessy Meliana, Mukjizat Kesembuhan 

masalah persalinan sungguh mempermuliakan Tuhan Yesus, ia 

menerima mukjizat Tuhan Yesus di KKR kuasa Allah, GCC bulan 

January, bayi di kandungan yang tak kunjung lahir melewati 

masa kelahiran dijamah kuasa Tuhan Yesus, dan langsung lahir 

ajaib tanpa jahitan, dan tanpa robekan, Terpujilah Tuhan Yesus, 

demikian kutipannya: 
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“Setelah mengikuti KKR di GCC, didoakan pastor Cahya di KKR, 

sayamendapat mukjizat instant, malam harinya saya 

mengalami kontraksi, dansetelah cek ke rs saya mengalami 

pembukaan dua, setelah penantian waktu melahirkan yang 

sudah lewat due date, dan menunggu pembukaan yg belum 

kunjung datang (ini adalah kuasa Tuhan karena sudah melewati 

lama dari masa kelahiran belum lahir juga), akhirnya tgl 23 

januari pukul 16.16 saya melahirkan anak laki laki kedua saya 

secara normal, tanpa jahitan dan tanpa robekan jalan lahir, Puji 

Tuhan Yesus Kristus” 

 

11. Kesaksian dari Falderika, ia mengalami kesembuhan Gusi 

di ibadah raya di GCC, saat Ia setia mendengar firman Tuhan 

dan menerima nubuatan, kuasa Roh Kudus menjamah nya, 

Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus, demikian kutipannya : 

“Mau sharing mengenai kesempurnaan kesembuhan dengan 

Minyak Urapan. Di gusi bagian atas saya mengalami 

pembengkakan, walaupun tidak sakit tetapi sangat 

mengganggu. Waktu Ibadah Ps.Cahya berdoa buat benjolan 
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yang ada di kaki seseorang, namun saat Ps.Cahya berdoa, saya 

ikut mendoakan gusi saya, mengikuti doa Ps.Cahya untuk gusi 

saya danmengimani kesembuhan pasti terjadi. Ditengah 

Khotbah saya merasakan adac airan yang dingin keluar dari gusi 

saya dan bengkaknya berlahan berkurang dan mulai  

sembuh.Puji Tuhan saat saya setia mendengar Firman, Tuhan 

bekerja. Sampai di rumah saya  dengan Iman mengolesi Minyak 

Urapan ke gusi yang masih sedikit bengkak dalam Nama Tuhan 

Yesus dan  setelah itu bengkaknya pun hilang. Terima kasih 

Tuhan, kuasaMu sungguh nyata.Amin. 

 

12. Kesaksian dari Yosi, akan kuasa berkat Keuangan oleh  

Tuhan Yesus dalam pekerjaan memberkati iman kita semua, 

Yosi selalu setia dalam hal perpuluhan dan menabur benih 

persembahan dan Tuhan memberkatinya secara ajaib , 

demikian kutipannya: 

“ Penggenapan nubuatan dan pesan doa persembahan yang 

dinubuatkan pastor cahya, yang berisikan “ bahwa diakhir 

tahun 2016 akan ada berkat kreatif dari Tuhan”., sungguh 
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digenapi tepat, kuasa Tuhan bulan desember 2016 saya 

melakuakan deal/closing property sebanyak 5 unit ditempat 

berbeda dengan mudahnya berkat Tuhan melampaui upah, 

susah payah tdk menambah” segala kemuliaan bagi Tuhan. 

 

13. Kesaksian dari Rika, akan kuasa Tuhan melalui  karunia 

nubuatan hal pekerjaan sungguh mempermuliakan Tuhan, 

berikut kutipannya: “ Saya mau bagi kesaksian tentang 

Nubuatan Ps.Cahya di LG pada pertengahan bulan November. 

Waktu doa, Ps.Cahya Bernubuat buat saya tentang pekerjaan, 

intinya kurang lebih bahwa “akan ada satu Kampus di Kota 

Bandung yang terbuka buat kamu dan akan memanggil kamu” 

dengan Iman saya menerima dan tetap setia berdoa. Saya 

melakukan tindakan Iman dengan memasukkan lamaran ke 

bebrapa Kampus. Di awal bulan Februari, saya menerima SMS 

dari salah satu kampus untuk melakukan tes wawancara. 

tanggal 6 Februari saya di panggil lagi dan dinyatakan diterima 

dan dipercayakan menjadi Dosen. Saya percaya bahwa setiap 

Nubuatan adalah janji Tuhan yang PASTI akan digenapi. Terima 

kasih Tuhan Yesus, 
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Engkau bekerja sungguh sangat luar biasa dalam hidupku. 

 

14. Kesaksian dari Hendra, hal kuasa Roh Kudus melalui pesan 

profetik, akanberkat financial  

demikian kutipanya : 

“ Bulan lalu saya & istri didoakan oleh pastor Cahya saat doa 

profetik bahwa "TUHAN sudah menyediakan semua apa yang 

kami butuhkan & doakan selama ini, tetapi tetap tenang dan 

fokus pada kerajaan ALLAH & kebenarannya. 

"Saya & istri percaya dan mulai tidak lagi berdoa meminta ini 

itu dan mulai fokus doa keintiman & mulai ajak2 jiwa ke KKR... 

dan puji TUHAN kemaren, salah satu kebutuhan sama dikirim 

TUHAN langsung ke rumah yaitu sepeda motor baru (tanpa 

keluar uang apapun) melalui seseorang, dan Betsy juga 

mendapatkan produk fashion yang cukup mahal harganya, 

bahkan kami sekeluarga ditraktir makan siang dari seseorang” , 

Terpujilah Tuhan yang sunguh kreatif dan maha kuasa. 
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15. Kesaksian dari Yosi, akan kuasa Tuhan tentang karunia 

kehamilan 

 sunguh menguatkan iman kita semua, demikian ringkasannya: 

 “Kami menikah febuari 2016 dan kami berencana punya anak 

febuari 2017, dalam jeda 1 tahun selama minggu demi minggu 

intimidasi negatifitas banyak orang yg ngomong kalau menunda 

malah tidak akan punya anak, dan mulai menggoyahkan iman, 

intimadasi negative tentang ketidakbahagiaan jika tidak 

punya anak, ( dari orang orang yang tidak bahagia rumah 

tangganya mereka ini yg memberi nasehat yg tdk membangun 

dan mengintimidasi). Pada Agustus 2016 Tuhan sampaikan 

melalui Ps.Cahya "Yosi & Yohan, Tuhan akan 

memberi kalian anak tahun ini , tapi kalau kalian mau dapatnya 

Tahun depan tdk apa2 ada kehendak bebas. Tuhan akan tetap 

beri kalian anak." Dan brkt2nya setiap dpt intimidasi dr org2 

saya akan putar rekaman nubuatan Ps.Cahya dan saya 

patahkan kata2 mrk. Febuari 2017 kami merayakan 1 thn 

pernikahan kami dgn berlibur dan dlm doa kami suami istri, 

kami berkata skrg kami siap Tuhan dipercaya seorang anak, jika 

Tuhan izinkan febuari 2017 ini Yosi boleh hamil dan itu adl kado 
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anniversary kami pagi itu kami berdoa dan suasana doa 

melikupi kami sangat indah kami penuh ucapan syukur krn 

penyertaan Thn selama 1thn pernikahan kami Tuhan sdh 

sangat baik, saya menangis tak henti krn bahagia dlm doa kami 

pagi itu. Lalu bulan maret saya sdh positif hamil bahkan kami 

sdh dengar degup jantung bayi kami melalui 

ultarsound di RS semua kata2 intimidasi kebanyakan org 

dipatahkan oleh 1 perkataan Tuhan yg ajaib. Jangan rendahkan 

nubuatan, pegang selalu janji Tuhan.  

 

16. Kesaksian dari Pak Jamees, kepada salah satu team 

pelayan GCC, Mukjizat kaki yang pendek sebelah bertumbuh 

secara instan di KKR kuasa Allah di GCC bulan feb, “ia bersaksi 

pada Siska, bahwa anak temannya  yang ia bawa ke KKR sudah 

sembuh, ketika didoakan tumpang tangan oleh pastor Cahya 

secara instan kakinya bertumbuh seketika dan beberapa hari 

kemudian bahwa kaki nya sudah seimbang dua duanya untuk 

berlari, dan mata kakinya menjadi ada (dari tidak ada). Kini 

anak nya sudah bisa bermain dan berlari lari” Halleuya , Tuhan 

Yesus Ajaib dan Roh Kudus sunguh nyata”. 
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17. Kesaksian dari Ziko, mengalami kesembuhan rahang saat 

didoakan profetik pastor Cahya , di pertemuan pemimpin 

mempemuliakan Roh Kudus, demikiankutipannya: 

“sudah seminggu lebih rahang sebelah kiri gw sakit, apalagi pas 

dipakai ngunyah, terasa banget sakitnya, semalam di 

pertemuan gathering leader didoakan profetik Pastor Cahya, 

urapan Tuhan dan kuasa Roh Kudus bekerja semalam luar 

biasa, saya disembuhkan, terbukti keesokan paginya pas 

sarapan pagi sakitnya hilang, praise God,amen. 

 

18.Kesaksian dari Vania,  Mukjizat Kesembuhan Migrain saat 

pertemuan ibadah gathering Leader ia didoakan profetik oleh 

pastor Cahya, dan kuasa Roh kudus melawatnya, dan ia 

mengalami kesembuhan dari sakit kepala oleh kuasa Roh 

Kudus, terpujilah pekerjaan Roh Kudus, demikian kutipannya, 

“Luar biasa dapat bonus mukjizat kesembuhan, sakit kepalaku 

sembuh pulang dari discipler GCC- family gathering”. 
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19. Kesaksian dari Maurin, akan penggenapan Nubuatan yang 

disampaikan ps Cahya bagi jemaat GCC  dan ia terima pribadi 

bahwa jemaat akan menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa, 

mempermulikaan Tuhan Yesus, demikian ringkasannya: 

“Puji Tuhan.. Hari ini diberi kesempatan untuk 

mempresentasikan karya riset di sebuah simposium bambu 

tingkat internasional. Dimana peserta terbatas 

undangan yang terdiri dari para expertis bambu (architect, 

engineer, researcher, industry) berbagai penjuru dunia: US, UK, 

australia, china,columbia, mexico, india, filipina, etiopia, ghana, 

libanon, etc... Mereka menghargai riset bambu yg kami 

lakukan... Praise the lord... janji pesan  firman Tuhan beberapa 

tahun lalu : bahwa terang anak Tuhan akan sampai ke 

bangsa-bangsa ( sudah digenapi).. Saat itu saya hanya belajar 

percaya walau ga tau gimana caranya... Hari ini merupakan 

salah satu penggenapan janjiNya.. Kemuliaan untuk Tuhan 

Yesus. 

 

20. Kesaksian dari  Ibu AA, kesembuhan dari stroke  Pada KKR 

GCC bulan April “ibu AA bersaksi kepada pastor cahya: ia 
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tadinya kena strok sehingga sebelah tubuhnya lumpuh, di KKR 

minggu lalu ( bulan Maret akhir) oleh mukjizat Tuhan Yesus 

didoakan tumpang tangan pastor Cahya, sekarang sudah bisa 

bergerak, dan hari itu pada KKR April sembuh seluruhnya, kaki 

lancar, ringan, bisa jalan cepat dan lengannya menjadi ringan 

dan bisa digerakan lancar “, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

21. Kesaksian dari Ayah Elisabeth,  mukjizat sembuh dari sakit 

jantung, dan asma Pada KKR GCC bulan April Ayah dari 

Elisabeth bersaksi langsung kepada pastor, bahwa pada KKR 

minggu lalu ( KKR maret ) setelah didoakan pastor 

Cahya, ia disembuhkan dari sakit jantung dan Asma, 

terimakasih kepadaTuhan Yesus sang penyembuh”., 

haleluya...Segala pujian bagi kuasa darah Yesus dan pekerjaan 

Roh Kudus yang ajaib. 

 

22. Kesaksian Mukjiat dari Anak Ibu Endar,  sembuh dari 

Tumor Pada KKR GCC bulan April, I bu Endah bersaksi langsung 

kepada semua jemaat di mimbar, bahwa ia mengucap syukur 

kepada Tuhan Yesus, dan akan pekerjaan Roh Kudus sungguh 
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nyata, anaknya disembuhkan secara instan dari tumor di kaki, 

ketika didoakan tumpang tangan oleh Ps Cahya, tumor itu 

lenyap sembuh. haleluya sungguh Tuhan Yesus penyembuh 

yang ajaib. 

 

23. Kesaksian dari Mama Elisabeth sembuh dari Diabetes 

bersaksi kepada pastor Cahya di KKR GCC april bahwa sejak KKR 

minggu ( KKR GCC maret) setelah ia didoakan dari mimbar oleh 

pastor Cahya, ia mengalami kesembuhan kuasa Tuhan Yesus, ia 

sekarang sudah bebas ketergantungan obat, dan kakinya yang 

luka (diabet) sudah mengering, segala pujian kepada Pekerjaan 

Roh Kudus dan Tuhan Yesus. 

 

24. Kesaksian dari Sisca (mama Kayla),  mukjizat kesembuhan 

dari alergi di Kulit tentang kesembuhan progresif yang 

dialaminya, setelah didoakan oleh pastor Cahya di KKR, 

membangkitkan iman kita akan Tuhan Yesus penyembuh yang 

ajaib, demikian kutipannya: 
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“saya juga bersaksi akan kesembuhan yg mulai terlihat 

(progresif) dari sakit karena alergi pada kulit tangan (yg pd saat 

KKR bulan Maret di doakan). 

Terima kasih Yesus” 

 

25. Kesaksian dari Hungli, tentang kuasa Tuhan yang nyata 

berkat finansial pelunasan piutang dalam pekerjaan  

memberkati kita semua, Hungli rajin ke ibadah raya GCC dan 

bertumbuh imannya, mempercayai kuasaTuhan dalam 

pekerjaanya dan terjadilah imannya, demikian kutipannya : 

“Piutang dari anak les yang sudah ditagih ber-bulan bulan tapi 

tidak diberikan. Awalnya berpikir mungkin januari akan 

diberikan, tp bulan januari sy kehilangan no hp orang tua 

tersebut, (terputus contact) tapi kuasa Tuhan masih bekerja, 

pada akhir bulan april, tiba2 (oleh campur tangan Tuhan) 

orang tua tersebut membayar piutang uang les yang tertahan 

tsb. PraiseGod!” 

 

26. Kesaksian dari Mega,  tentang kesembuhan ilahi Tangan 

kirinya  yang dialami di KKR GCC January, pada saat itu ia tidak 
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sempat didoakan pastor, karena melayani worship, tapi secara 

ajaib Roh Kudus menjamahnya, demikian ringkasannya: 

“ Akhir tahun lalu saya sempat kecelakaan motor yang 

mengakibatkan lengan sebelah kiri cidera dan sakit jika angkat2 

barang atau melakukan aktivitas,Selama berbulan2 rasa sakit 

itu tetap ada. Saya selalu doakan dan minta kesembuhan total 

untuk lengan kiri ini. Pas KKR Januari saya kembali minta 

kesembuhan, dan puji Tuhan kesembuhan terjadi, lengan kiri 

saya sudah sembuh. Tuhan yang menyempurnakan semua 

lengan kiri saya yg sakit,” terpujilah kuasa Tuhan Yesus yang 

ajaib. 

 

27. Kesaksian dari Yoseph, akan kuasa Tuhan yang ajaib, 

Laptop rusak hidup kembali  melalui minyak urapan turun 

kuasa Roh Kudus atas kesulitannya, demikian ringkasannya, 

“Laptop kami rusak dan pas mau diinstal Ulang salah satu DVD 

untuk menginstall ulang tidak terbaca. Wah runyam ini., sudah 

dicobain sampai 5 kali lbh tetap tidak terbaca. Akhirnya dvd yg 

rusak tidak terbaca itu saya olesin minyak urapan, dilap dan 

didoakan. Akhirnya puji Tuhan DVD terbaca kembali dan 
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laptop selesai diinstall ulang. Puji Tuhan” 

 

28. Kesaksian dari Mega, kesembuhan dari masalah 

kewanitaan  di KKR GCC bulan Maret, Kuasa Roh Kudus 

menyembuhkannya secara ajaib, bahkan tanpa didoakan 

tumpang tangan oleh pastor, ia disembuhkan, demikian 

kutipannya: 

”Siklus haid saya gak lancar dari dulu. Terakhir siklus saya itu 

awal desember (sudah 4 bulan telat). Agak cemas karena udah 

Maret masih belum haid, jadi saya doakan yang penting sehat 

saja Tuhan, dan secepatnya haid. Saya gak didoakan juga 

karena pelayanan di depan pas KKR. Pas pulang malamnya, 

saya cek mendadak sudah mulai haid, sampai seminggu ini, 

Ajaib kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan”. 

 

29. Kesaksian dari Saskia Widjajanto, akan kuasa kesembuhan 

melalui miyak urapan akan anaknya tersiram air panas, 

memberkati iman kita semua, Kuasa perlindungan Yesus dan 

Kesembuhan begitu nyata atas anak2 di rumah tangga, berikut 

kutipannya: 
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“Kemarin tanpa sengaja ketika sedang mandi,anak saya yang 

kecil terkena air shower yang sedang mengalirkan air 50-70 

derajat celcius. Kami segera berdoa dalam nama Yesus, 

mengoleskan minyak urapan, setelah itu juga 

dibantu diberi obat anti melepuh, dan hasilnya puji Tuhan, 

sama sekali tidak ada kulit yang melepuh. 

 

30. Kesaksian dari Bona & Friska dr, akan kuasa berkat 

Keuangan Tuhan Yesus mereka setia hal perpuluhan dan selalu 

menabur persembahan dengan jujur, Tingkap langit sungguh 

terbuka sesusai firman Tuhan, demikian kutipanya: 

“Saat membangun rumah baru, kami meminjam uang kepada 

orangtua suami, kami berdoa dan menbur dengan iman bisa 

melunasi utang di akhir tahun 2016, sunguh firman Tuhan 

digenapi; Berkat Tuhanlah yg menjadikan 

kaya, susah payah tidak menambahinya” Utang yg semula 

diprediksi baru bisa dilunasi 3-4 thn kemudian secara ajaib 

tepat bisa dilunasi dlm waktu setahun (di akhir Des 2016) 

seperti iman dan doa kami, Haleluya to the God.” 
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31. Kesaksian dari Siska Valentina, disembuhkan  sakit Leher 

dan punggung  di ibadah raya GCC, iamenerima mukjizat 

setelah Ps Cahya bernubuat tentang kesembuhan penyakit ini, 

demikian kutipannya; 

“Saya menderita sakit di leher dan punggung, sudah dua bulan 

lebih aku alami, rasanya sangat sakit sampai nyeri di kaki, dan 

tidak nyaman. Terus di ibadah raya GCC, pastor cahya 

bernubuat sebutkan sakit bagian itu sembuh, dan aku percaya 

sembuh.. Puji Tuhan, aku lakukan langkah iman seperti 

yang Pastor perintahkan, tadinya masih rada sakit untuk 

gerakin leher, tapi aku yakin, dan terus menggerakan dan tak 

lama mukjizat terjadi, aku sembuh, segala kemuliaan bagi 

Tuhan Yesus” 

 

32. Kesaksian dari Saskia Widjajanto, akan Kuasa berkat 

keuangan kreatif Tuhan Yesus Saskia selama ini sungguh setia 

hal perpuluhan dan persembahan khusus, dan ia menuai secara 

keuangan, demikian kutipannya : 

“Sungguh Tuhan memberkati anak2nya melebihi yang saya 

sanggup pikirkan dan kerjakan. Saya mendapat berkat finansial 
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untuk liburan dari seseorang. Berkat ini sungguh mengagetkan 

dan ajaib karena peruntukannya yang begitu special, mengingat 

saya tipe orang yang suka menabung. Jadi kalau ngga disuruh 

untuk liburan pasti saya tabung tentunya, Tuhan mengirimkan 

berkat keuangan khusus untuk meningkatkan kualitas waktu 

keluarga” haleluya. 

 

33. Kesaksian dari Bonaventura & Friska dr, mukjizat bayi 

sungsan  pertolongan Tuhan yang nyata, demikian 

ringkasannya: “ketika kandungan memasuki 8 bln posisi 

janinnya masih sungsang, kami didoakan di KKR April, pastor 

Cahya menumpangkan tangan untuk mukjizat, dan kami 

menerima dengan iman juga berdoa, dalam pertemuan 

pemuridan leaders pastor dan para pemurid kembali berdoa, 

kami terus beriman, dan mukjizat terjadi, Puji Tuhan kontrol 

setelah di cek dokter posisinya sdh normal, segala kemuliaan 

bagi Tuhan Yesus penolong yang ajaib” 

 

34. Kesaksian dari Valent,  akan mukjizat berkat kreatif 

keuangan dishare oleh  Valent di event youth Gathering, 
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mempercayai firman Tuhan akan Yesus yang hidup, Ia 

mengalami Berkat kreatif finansial biaya perpanjangan STNK 

surplus dana, sungguh terjadi berkat finansial terjadi secara 

ajaib,terpujilah Tuhan Yesus pemberi berkat. 

 

35. Kesaskian dari Siska Valentina, Mujizat sembuh dari  Sakit 

di bagian kepala  di KKR Maret 2017 ia doakan tumpang tangan 

oleh pastor Cahya, dan disembuhkan Tuhan, berikut 

kutipannya: 

“Sudah beberapa bulan ini, bagian kepala belakang aku suka 

sakit, dan beberapa minggu ini suka kumat, tadinya sempat 

berpikir untuk check up ke dokter, tapi di KKR aku trima 

kesembuhan, aku percaya Tuhan Yesus telah menebus segala 

penderitaan ku, dan semua di sempurnakan oleh Nya, dan di 

KKR GCC saya disembuhkan, puji Tuhan“ 

 

36. Kesaksian dari Dr.Friska, mukjizat kulit gatal-gatal sembuh 

ia didoakan tumpang tangan oleh pastor Cahya di KKR GCC dan 

Tuhan Menyembuhkannya, demikian kutipannya : “ Sejak 4 bln 

yg lalu saya mengalami gatal-gatal di kulit karena pengaruh 
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hormon kehamilan. Saya sudah berobat ke dokter kulit namun 

obat yg diresepkan beresiko efek samping ke janin sehingga tdk 

sy minum, (dan mempercayai kuasa Tuhan saja). Di KKR januari 

dan maret pastor scr spesifik berdoa utk orang dgn penyakit 

kulit dan saya disembuhkan, Puji Tuhan saya sembuh tidak 

gatal lagi dan bruntus2 merahnya sudah hilang”. 

 

37. Kesaksian dari Tatang, akan Kuasa iman kepada  Tuhan 

Yesus hal rumah baru ia bersepakat dalam iman dengan dalam 

doa di Life group, dan menerima dengan iman, berikut 

kutipannya: 

“saya dan istri udah bergumul berdoa untuk beli satu rumah 

baru ini dari 3 bulan lebih, belum deal aja dan prosesnya lama 

dan ribet banyak kendala, lalu waktu di LG awal Maret kami 

bersepakat dalam iman dengan kakak PA dalam doa supaya 

semuanya tuntas sebelum Maret 2017 berakhir, padahal 

saat itu belum ada tanda2 positif terjadi, dan puji TUHAN dalam 

bulan maret ini kuasa TUHAN bekerja, semuanya berjalan diluar 

dugaan..lancar semuanya beres sesuai jawaban doa kami 

inginkan bersama ,secara ajaib juga bertepatan saya 
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mendapatkan berkat finansial dari kantor yaitukenaikan salary 

yang jumlah kenaikkannya ok,  Haleluya sunguh ajaib dan tepat 

berkat kuasa Tuhan Yesus. 

 

38. Kesaksian dari Bonaventura, Mukjizat kesembuhan telinga 

ia bertumbuh imannya mendengarkan kotbah iman di GCC dan 

mengaplikasikan imannya berdoa dalam nama Yesus dan 

menerima kesembuhan, berikut kutipannya: “Telinga saya sakit 

karena ada cairan di dekat gendang telinga, yang tdk bisa keluar 

karena ada pembengkakan di saluran THT sy yg sblh kiri. Lalu 

dokter memberikan obat tetapi penyebab sakit ini adalah 

dampak perubahan cuaca yg ekstrim. Jd obat ini pun tdk 

menggaransi pasti sembuh. Sy hanya percaya pd Tuhan saja, sy 

minum obatnya dan jg sy perkatakan dalam doa saya, bahwa 

dalam 2 hari kedepan akan sembuh (krn sy akan melayani 

musik d KKR, bilamana telinga kiri masih sakit, akan sgt 

mengganggu konsentrasi saat pelayanan). Puji Tuhan, sesuai yg 

didoakan stlh 2 hari, sakit dan dengungan di telinga kiri hilang, 

dan obat pun tdk sy habiskan krn sdh sembuh. Puji Tuhan” 
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39. Kesaksian dari Siska Valentine, ia sembuh permanen dari 

ruam merah di kulitleher  dan beberapa area melalui nubuatan 

yang disampaikan pastor Cahya di ibadah raya, demikian 

kutipannya : “Di ibadah raya beberapa bulan lalu, Ps Cahya 

bernubuat tentang sakit kulit, warna kulit yang berubah, saya 

percaya dan menerima mukjizat secara progresif ; ruam ruam 

merah dikulit,dan beberapa area kulit yang kering berangsur 

angsur pulih. Dan sekarangsudah tidak ada ruam merah lagi di 

leher dan beberapa area lainnya “segala pujian dan kemuliaan 

bagi Tuhan Yesus. 

 

40. Kesaksian dari Berdty Manus Kalaipupin  ,mukjizat 

kesembuhan asam urat, Kolesterol, darah tinggi sunguh 

mempermuliakan Tuhan Yesus, di KKR Maret Pastor Cahya 

bernubuat akan kesembuhan penyakitanya dan juga doa 

menumpangkan tangan, ia disembuhkan Roh Kudus, demikian 

kutipannya: “Puji Tuhan saya sudah disembuhkan, Sakit Asma 

,Sakit Asam urat, Kolesterol ,darah tinggi, terimakasih Tuhan 

Yesus” 
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41. Kesaksian dari Miki dan Novita,Kuasa Tuhan  anak mereka 

dapat berjalan lancer setelah  didoakan tumpang tangan pastor 

Cahya  , anak mereka mengalami kuasa Tuhan Yesus, sungguh 

pekerjaan Roh Kudus nyata, demikian kutipannya: 

“Saya & istri berdoa dalam beberapa minggu terakhir untuk 

anak saya Clara, diumurnya sekarang jalannya masih belum 

lancar & cenderung takut melangkah, waktu KKR 2 april 

kemaren kita percaya bahwa mujizat akan terjadi untuk Clara & 

maju untuk didoain oleh Ps. Cahya.. Puji TUHAN lusa 

hari selasanya kami melihat Clara udah berani melangkah, jalan 

cepat & tidak limbung seperti biasanya, jalannya udah lancar 

dan lurus”. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

42. Kesaksian dari Susi, ia mengalami  mukjizat kesembuhan 

alergi kulit kepala melalui pengolesan minyak urapan (minyak 

urapan dari GCC yang sudah diberkati pastor), sungguh 

mempermuliakan Tuhan, demikian ringkasannya : 

“Beberapa waktu yg lalu, sebelum saya masuk KKR, saya 

sempat mengecat rambut, dan ternyata muncul alergi pada 

kepala saya, padahal dulu sudah pernah pakai merk tsb, dan 
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saya tidak menyangka alerginya bakal separahdan 

semenyeramkan ini (kepala membengkak 

sepertihidrocephalus), saya dan suami berdoa dan 

mengoleskan minyak urapan pada kepala saya, LGL 

kami Bona dan yang lain turut berdoa, dan akhirnya saya 

mengalami percepatan kesembuhan, hanya 3 hari saja sudah 

sembuh“ terpujilah kuasa Roh Kudus. 

 

43. Kesaksian dari Valent, mukjizat kesembuhan dari sakit 

ayang –ayangan ( sakit kandung kemih)  disaksikan oleh  

Valent di event youth gathering, ia disembuhkan Roh Kudus 

melalui minyak urapan (minyak urapan dari GCC yang sudah 

diurapi pastor), setelah ia mengoleskan minyak urapan, 

seketika juga dari anyang anyangan (sulit buang air kecil), 

terpujilah Tuhan Yesus. 

 

44.Kesaksian dari Siska Valentina, mengalami kuasa Mukjizat 

kesembuhan luka batin ketika melihat siaran broadcast 

website cacministries.org, Progam Living in the power of God, 

(on-air setiap jumat ke 3 & 4) Roh Kudus menjamahnya, 
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demikian Ringkasannya: 

“Di siaran on- air website, Ps Cahya bernubuat, dengan ciri ciri 

yang saya sedang alami, turunlah kuasa Tuhan akan 

pengampunan kepada Ayah 100%, Hubungan saya dengan 

papah saya sangat dingin sekali, tidak seperti 

hubungan anak dengan ayah pada umumnya, karena ada hal 

hal yang saya ingin Ayah saya berubah. Tapi disaat Pastor 

menyampaikan beberapa rhema firman, dan mendoakan nya, 

saya ambil keputusan untuk memilih mengampuni 100% papa, 

dan tidak menuntut papa berubah, saya buka hati dan izin kan 

Roh kudus bekerja. Puji Tuhan, setelah saya melepaskan 

pengampunan itu, ada damai sejahtera yang sangat indah, saya 

tidak melihat papah dari sudut pandang saya, tapi melihat 

bahwa saya sungguh sungguh mengasihi papah, dan saya tidak 

lagi menuntut papah berubah, tapi saya bawa papah dalam 

doa, dan sejak itu juga, banyak terobosan terjadi sampai 

saat ini. Terimakasih Tuhan Yesus” 

 

45. Kesaksian dari Ratna Komala K, ia mengalami mukjizat 

kesembuhan  eksim kronis menahun di KKR GCC Maret , 
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dinubuatkan dan didoakan tumpang tanganoleh pastor Cahya, 

kesaksiannya sungguh mempermuliakan Tuhan Yesus,demikian 

kutipannya : “Puji Tuhan saya disembuhkan dari penyakit yang 

saya derita , saya sudah terlepas dari obat obatan, dan saya 

sudah sembuh dari sakit kulit exim, sudah membaik dan terjadi 

pertumbuhan kulit yang baru” halleuya 

 

46. Kesaksian dari Siska Valentina, mukjizat kesembuhan 

kebotakan rambut dan tanda ajib rambut bertumbuh ia 

melihat siaran cac.ministries.org, program Jesus is alive (tayang 

setiap jumat ke 2) memberkati iman kita, Roh Kudus secara 

ajaib bekerja, demikian kutipannya: 

“Waktu mendengar dan percaya, bahwa Roh kudus dapat 

bekerja lewat media apapun, dimana ada rhema firman Tuhan. 

Pastor Cahya (dalam tayangan program siaran di website) 

bernubuat tentang masalah gangguan di kulit kepala, rambut 

rontok.... lalu aku menaruh tangan diatas tablet, dan aku 

percaya, secara progresif dan masih berlanjut sampai hari ini, 

rambut saya tidak lagi rontok, dan ajaibnya Tuhan, rambut 

dibagian kepala yang botak mulai tumbuh, sadar sadarnya 
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kemarin,waktu sisirin rambut, ada rambut baru numbuh... Puji 

Tuhan. 

 

47. Kesaksian dari Dion, akan berkat kreatif financial Tuhan 

Yesus 

memberkati iman kita, bahwa Allah memberkati umatNya 

dengan segala cara, firman Tuhan tentang menabur akan 

menuai digenapi, demikian kutipannya; 

" Minggu lalu saya diundang ke acara fashion show designer 

jakarta di Hotel Intercontinental Bandung. Tanpa disangka2, 

saya dapet berkat door prize menginap 1malam di Hotel 

Intercontinental., Lalu hari ini saya menghadiri undangan 

gathering vendor perhiasan, dan saya dapet berkat sebuah 

kalung emas tanpa melalui undian door prize. Terimakasih 

Tuhan Yesus atas berkat yang tak terduga" segala 

kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

48. Kesaksian dari Yaya , akan kuasa Tuhan yang nyata dalam 

hal berkat financial menguatkan iman kita, demikian 

kutipannya; 
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" Saya mau kesaksian tentang berkat financial kreatif yang saya 

alami. Bulan november saya baru mulai masuk kerja. Padahal 

baru 1 bulan kerja, tapi selain gaji yg saya terima, saya juga 

dapet bonus natal . Puji Tuhan.." Terpujilah Tuhan Yesus 

pemberi berkat yang ajaib. 

 

49. Kesaksian dari Tommy, Mukjizat tanda ajaib kuku  kaki 

yang pecah seketika menjadi baru Tommy membagikan 

kesaksian kepada pastor cahya, ia mengalami mukjizat instan 

tanda ajaib, demikian kisahnya : pada ibadah raya bulan April, 

pastor cahya mendapat marifat sabda pengetahuan akan 

seorang yang kuku kakinya pecah, dan bernubuat akan terjadi 

mukjzat kesembuhan, sepulang ibadah dalam sesi doa profetik 

pastor menumpangkan tangan dan berdoa untuk mukjizat kuku 

baru bertumbuh, seketika juga, Tommy mengalami mukjizat 

kesembuhan kuku dan pertumbuhan kuku baru instan terjadi, 

segala pujian dan 

Kemuliaan bagi Roh Kudus dan kuasa Tuhan Yesus. 
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50. Kesaksian dari Hadi & Yaya, akan berkat finansial kreatif 

memberkati iman kita, setiap murid Yesus yang menabur pasti 

menuai, demikian kutipannya; 

"saya dan suami juga mengalami berkat keuangan kreatif 

lainnya, yaitu kami menerima pemberian dari saudara sebanyak 

2x gadget yg sama (iphone). Anak kami juga mengalami berkat 

kreatif berupa maenan mobil-mobilan baru. Sebelumnya 

sempet terpikir sayamemang pengin beliin mobil-mobilan buat 

anak saya. Tapi Tuhan Yesus memberi lebih dari yang aku 

pikirkan Thank you Jesus, 

 

51. Kesaksian dari Tan Oey Hauw, akan mujizat kesembuhan 

sakit leher membangkitkan iman kita, ia mengalami kuasa 

kesembuhan Tuhan yesus, Roh Kudus bekerja 

melalui minyak urapan, demikian kutipannya; 

"Ko hauw sakit di daerah tangan dan punggung sampai ngilu, 

udah minum obat pegal linu & untuk penghilang nyeri ga efek. 

Lalu ko hauw teringat ada minyak urapan, dioleskan dan 

didoakan dalam nama yesus dan ia segera sembuh dan bisa 

tidur nyenyak, puji Tuhan" 
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52. Kesaksian dari Hansen, mengalami berkat dalam closingan 

property  memberkati iman kita, demikian 

kutipannya; " Bln jan & feb ga ada closingan ( tidak ada hasil 

sama sekali) ..di pertemuan leader pertengahan bln Feb 

didoakan bersama dan dinubuatkan oleh pastor Cahya, akan 

ada closingan dlm wkt dekat ini. Dan Kuasa dinyatakan; Tuhan 

Puji Tuhan per tgl 1 maret digenapi berturut turut hampir tiap 

minggu ada closingan (2 closingan jual & 1 sewa) yg nilai nya 

lumayan besar. Segala pujian & kemuliaan kembali 

pada Tuhan. 

 

53 kesaksian dari Yenny, akan mukjizat kesembuhan dari sakit 

wasir  terpujilah nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, demikian 

kutipannya; " Yenny mengalami sakit wasir. Sudah dua hari 

ngga sembuh2 juga. Kemudian Yenni mengoleskan minyak 

urapan sebelum tidur. Dan ajiab pekerjaan Roh Kudus, ia 

sembuh seketikam Pagi terbukti bahwa wasirnya 

sembuh " 
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54. kesaksian dari Merry , tentang mukjizat Roh Kudus  

kesembuhan sakit leher ketika mendengarkan MP3 kotbah  

terjadi ketika ia mendengarkan mp3 kotbah ps cahya di ibadah 

raya GCC, karunia roh kudus nubuatan kesembuhan ia terima, 

Roh Kudus menyembuhkannya, berikut kutipannya; 

" Saya mau kesaksian tentang kesembuhan dr Tuhan, leher 

belakang saya sering sakit dan itu mengganggu sekali, terus 

waktu saya dengerin rekaman kotbah ps Cahya bernubuat 

Tuhan mau sembuhin yang sakit leher sampai ke punggung. Trs 

siapa yang mau disembuhin pegang bagian yang sakit dan ikut 

doa bareng. Saya taat dan saya pegang leher saya, puji Tuhan 

sampai sekarang sakit dileher saya gak pernah kerasa 

lagi.Tuhan sudah sembuhkan saya " segala kemuliaan 

bagi Tuhan Yesus. 

 

55. Kesaksian dari Ps.Cahya , mukjizat kesembuhan 

penurunan minus mata terjadi melalui karunia Roh 

Kudus, nubuatan di ibadah raya GCC, mempermuliakan Yesus, 
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pekerjaan Roh Kudus nyata, " di ibadah raya GCC bulan April, 

pastor Cahya bernubuat turun mukjizat penurunan minus mata 

,bagi yang berkacamata, dan ternyata pastor Cahya juga 

mengalaminya sendiri, setelah di cek ke optik minus matanya 

turun dan silindris juga turun beberapa point, segala pujian dan 

kemuliaan bagi Tuhan." 

 

56. Kesaksian dari Handy, Mujizat kesembuhan leher  

 ia datang ke ibadah Leaders, dan didoakan 

profetik, meskipun ia tidak minta didoakan dan tidak 

memberitahukan kepada pastor Cahya, tapi Roh kudus melalui 

karunia sabda pengetahuan menyembuhkannya, terpujilah Roh 

Kudus dan kuasa Tuhan Yesus: 

"saya mau share kesaksian kesembuhan leher, waktu itu Ps 

cahya berdoa bagi para leaders, dan ia tiba tiba bernubuat saya 

akan sembuh sakit leher saat family gathering sesi profetik..( 

padahal saya tidak cerita sakit leher, dan bukan minta didoakan 

kesembuhan) Keesokan harinya leher saya dah tidak sakit lagi 

dan sembuh sampai sekarang...Tuhan sudah sembuhkan 

saya...Segala puji dan kemuliaan untuk Tuhan Yesus 
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57. Kesaksian dari Zico, Mujizat kesembuhan dari sakit batuk 

dan flu melalui minyak urapan Roh Kudus menyembuhkannya, 

demikian kutipannya: 

" Mau share kesaksian juga , dr minggu siang gw batuk2 dan flu, 

senin istirahat sama minum obat, tp gda perubahan, tidak 

sembuh , akhirnya sayamemutuskan untuk doa dalam nama 

Yesus dan beriman bertindak olesin minyak urapan ( yang 

didapat dari GCC sudah didoakan pastor) lalu kesembuhan 

terjadi , langsung batuknya hilang,Praise God... 

 

58. Kesaksian dari Ps Laura, mujizat penurunan minum mata 

melalui nubuat ibadah raya GCC kuasa Tuhan Yesus dan 

pekerjaan Roh Kudus nyata terjadi di ibadah GCC, pada ibadah 

raya gereja gcc bulan april, pastor cahya bernubuat 

kesembuhan penurunan minus mata terjadi, dan banyak 

jemaat menerima mukjizat itu, Pastor Laura juga menerima 

mukjizat, terbukti setelah di cek ke optik turun minus dari, 

minus 3,5 ke minus 2,5 terpujilah Tuhan Yesus dan pekerjaan 

Roh Kudus. 
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59.kesaksian dari  Daniel, akan kuasa iman dan doa kepada 

Tuhan Yesus sungguh nyata, memberkati kita, mendengarkan 

kotbah kotbah di ibadah raya gcc imannya bertumbuh, dan ia 

mengalami Tuhan; ia menceritakan bahwa deadline 

pengumpulan skripsi semakin dekat, dan setiap kali acc, selalu 

ditolak oleh dosen. Teman2 sudah pesimis, daniel ga akan maju 

sidang. Daniel membawa hal tsb dalam doa, dan akhirnya maju 

h-3 sebelum deadline, puji TUhan langsung di acc oleh dosen 

tanpa revisi dll. Kuasa doa sungguh 

 

60. Kesaksian dari Valent , akan berkat kreatif di LG youth 

mempermuliakan Tuhan , bertumbuh dalam iman 

mendengarkan kotbah kotbah di gcc, ia mengalami 

Tuhan hal kuasa Tuhan berkat keuangan kreatif, dengan 

pelbagai hal, mendapatkan voucher, adanya order usaha 

sampingan, dan pelbagai berkat kreatif lainnya . Terpujilah 

Tuhan Yesus yg memberkati secara kreatif. 
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61 Kesaksian dari Saudara S berkat finansial  membagikan 

kesaksian di LG youth; bahwa ia mengalami berkat Tuhan 

secara keuangan dalam pekerjaannya, 

ia menerima bonus pekerjaan, terpujilan Tuhan Yesus pemberi 

berkat. 

 

62.kesaksian dari Jeffry,  akan berkat Tuhan ketika memulai 

belajar memberkati di LG youth memberkati kita semua, ia 

pergi jalan2 bersama keluarga dgn grab, lalu ia memberkati 

driver grab dengan uang sejumlah x, pulangnya mendadak ia 

nemu uang sejumlah yang sama di mobil grab untuk bayar 

biaya grab lagi, ia melihat ada kuasa Tuhan yang nyata bagi 

anak Tuhan yang murah hati. 

 

63. Kesaksian dari Cella, mengalami kesembuhan Tuhan Yesus 

dari sakit pada kuping mempermuliakan Tuhan: 

" Cella selama ini suka merasakan sakit pada kupingnya, dan 

pada kkr menerima rhema bahwa selain meminta, kesembuhan 

juga harus diterima. Cella didoakan tumpang tangan oleh 
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pastor cahya di KKR dan ia disembuhkan Tuhan Yesus, 

terpujilah nama Tuhan Yesus." 

 

64. Kesaksian dari Herich , mengalami kesembuhan progresif 

sakit leher dan punggung, 

mempermuliakan Tuhan, demikian kutipannya; 

" hari minggu kemarin tiba2 sy menderita sakit di leher 

punggung ketarik. Sepulang ibadah, sy minta didoakan pastor 

Cahya, dan dinubuatkan akan sembuh malam harinya, 

meskipun malam harinya belum sembuh , kami tetap percaya 

dan dengan iman saya dan istri bersepakat berdoa dengan 

mengoleskan minyak urapan dari GCC , Beberapa Hari didoain 

terus, secara progresif menjadi sembuh sempurna, kuasa Tuhan 

bekerja menyembuhkan saya, puji Tuhan. 

 

65. Kesaksian dari Yenni, akan kesembuhan wasir oleh kuasa 

Rohkudus melalui minyak urapan," Dengan iman, Yenni pun 

mengoleskan minyak urapan dan percaya kalau sakitnya pasti 

sembuh. Keesokan harinya, Yenni tidak lagi merasa sakit. 
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Setelah dicek ternyata wasir nya sembuh, segala pujian bagi 

Tuhan Yesus.. 

 

66. Kesaksian dari Ps.Cahya , kesembuhan instan dari sakit 

anyang anyangan Roh Kudus bekerja secara ajaib 

melalui minyak urapan, Ps Cahya sakit anyang anyangan, dan ia 

mengingat kesaksian anak Youth GCC yang sembuh sakit yang 

samadengan mengoleskan minyak urapan dari GCC ( minya, tsb 

didoakan ps cahya diberkati dan membawa kesembuhan ) , 

segera ia mengoleskan minyak urapan dan berdoa dalam nama 

Yesus danseketika ia sembuh , segala kemuliaan bagi Tuhan 

Yesus dan Roh Kudus. 

 

67. Kesaksian dari Linda, disembuhkan dari sakit batuk oleh 

kuasa Roh Kudus melalui minyak urapan dari GCC 

mempermuliakan Tuhan Yesus, demikian kutipannya : 

" Aku sakit batuk minggu lalu dan mengalami mujizat. Ajaib 

kuasa darah Yesus, doa & minyak urapan yg dioles di leher 

melenyapkan gatal tenggorokan yang bandel seketika itu juga. 

Lalu kesembuhannya dipercepat" puji Tuhan. 
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68. Kesaksian Dari Yosi, akan kuasa berkat Finansial  Tuhan 

Yesus membangun iman kita, Yosi selama ini selalu setia hal 

perpuluhan dan setia menabur persembahan , dan Tuhan 

mencurahkan berkat secara ajaib, demikian kutipannya; 

" hari ini baru saja transaksi dalam pekerjaan properti, padahal 

2 bulan ini saya full semi bedrest dirmh ga bs kemana2 ( karena 

sakit kehamilan) terus pas diliat pembukuan hampir tiap bulan 

thn ini ada pemasukan dr property, sampai bulan depan 'mei' 

dah diliat yg dah pasti ada pemasukan dr 3 unit property ke rek 

saya, baik pisan ya Tuhan teh.. saya sadar berkat Tuhan susah 

payah tdk menambahi, ajaib karena 2 bulan terakhir saya tidak 

kerja ( sedang istirahat) , terpujilah nama Tuhan Yesus," 

 

69.Kesaksian dari Lucy , disembuhkan dari sakit maag kronis 

saat meeting point, mukjizat kesembuhan terjadi 

padanya, Roh Kudus menyembuhkan melalui nubuatan ps 

Cahya dan doa penumpang tangan oleh Pastor, 

" Lucy menderita sakit maag kronis, biasanya sedikit minum es 

atau kopi langsung mual, di ibadah raya GCC ia didoakan 
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kesembuhan oleh pastor Cahya utk orang yg sakit maag, dia 

terima kesembuhan dan ngetest kesembuhannya dgn minum 

kopi ternyata ga mual2 lagi dan maagnya sembuh, puji Tuhan". 

 

70.Kesaksian dari Mega, akan pertolongan Roh kudus  melalui 

karunia Roh Kudus sabda pengetahuan ( word of knwoledge) 

yang disampaikan pastor di ibadah raya , memberkati iman kita, 

yesus dan Roh kudus sangat nyata dalam pekerjaan murid 

Yesus, berikut kutipannya; 

" Jumat kemarin Miawmiaw, perusahaanku, ditawarkan untuk 

akuisisi merger ke perusahaan X, berada di bawah perusahaan 

tsb. Saya diberi saham x% dan diberi jabatan CEO. Banyak hal 

yang kelihatannya sangat menguntungkan kalau saya join, tapi 

ada beberapa hal yang juga saya rasakan mengganjal karena itu 

saya berencana akan putuskan untuk tidak jadi kerjasama , di 

ibadah raya GCC pastor Cahya menyampaikan sabda 

pengatahuan akan hal ini, saya diteguhkan oleh nubuatan 

Pastor berisis; kerjasama ke satu perusahaan yang Roh Kudus 

sudah lihat hasilnya akan membuat 

bangkrut karena satu dan lain hal yg buruk. Thanks Pastor dan 
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pekerjaan Roh Kudus yang begitu nyata :) menghindarkan aku 

dari celaka. 

 

71. Kesaksian dari Hunglie, sembuh dari batuk dan flu parah  

di ibadah khusus pemimpin pelayanan di GCC demikian 

kutipannya; 

" sudah lama sakit batuk flu parah, dan Sudah ke dua dokter 

tapi tidak sembuh ... Dan tidak dpt beribadah .. Saat mendengar 

rekaman kotbah ibadah, pastor bernubuat ttg lendir yang ada 

pada hidung ., Saat itu masih bergumul apakah sanggup untuk 

mengikuti leader summit di hr jmt , dan saya memaksa 

berangkat karena percaya pasti akan mendapat sesuatu yg luar 

biasa di leader summit di GCC, Saat leader summit masi batuk 

dan flu d session 1 , sempat . Tp sampai session terakhir baru 

sadar udah ga batuk dan flu sama skali. Saya disembuhkan 

total.  Praise God & Holy spirit" 

 

72.Kesaksian dari Ria , akan kesembuhan yang dialami 

suaminya dari sakit maag akut  

Roh Kudus menyembuhkannya, terpujilah nama Tuhan Yesus. " 
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Haryanto telah lama memiliki sakit maag yang cukup akut dan 

sering kambuh.. minum obat maag udh jadi kebiasaan.. puji 

Tuhan.. Tuhan baik Tuhan telah menyembuhkan , didoakan 

pastor cahya di ibadah GCC. mujizat Tuhan nyata.. Tuhan Yesus 

hidup. 

 

73. Kesaksian dari Mega, mengalami berkat keuangan kreatif 

Mega setia dalam hal perpuluhan dan setia hal menabur 

persembahan, Tuhan mengirimkan berkat melimpah , termasuk 

melalui berkat kreatif keuangan, demikian kutipannya; 

" Mendadak ada notifikasi email, dikirimkan uang sejumlah x 

rupiah, honor tambahan tahun Dan juga mujizat berkat kreatif 

kedua adalah menang undian bank: pas cek rekening, dikasih 

hadiah x rupiah, menang undian bulanan bank ocbc nisp ( yang 

aku juga lupa kapan ikutnya, dan ga diliat juga ) Tuhan luarbiasa 

ya, terpujilah Tuhan Yesus" 

 

74.kesaksian dari AA, akan kuasa Tuhan terjadi dalam hal 

keuangan 
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pertolongan Tuhan sangat nyata dialami, AA bertumbuh 

imannya melalui kotbah kotbah di ibadah raya GCC, dan mulai 

mengalami Kuasa Tuhan yang ajaib, demikia kutipannya, 

Melalui pergumulan yang berat.. A telah mengalami mujizat 

Tuhan dalam hal finansial.. karena satu dan lain hal, A harus 

mengalami kendala dalam pembayaran cicilan kredit usaha 

yang dimilikinya.. tetapi Tuhan Yesus ajaib dan bekerja dengan 

cara yg kreatif.. ada dua mujizat keuangan yg dialami oleh A.. 

mujizat yang pertama, ada satu bulan di mana A ga mampu 

membayar cicilan bunga kredit pinjaman, 

terjadi mujizat cicilan bunga itu ditalangin (dibayarkan dulu) 

oleh marketing bank tersebut.. pdhl nilai bunga kreditnya 

mencapai ratusan juta rupiah.. mujizat kedua, pihak bank 

menawarkan restrukturisasi pinjaman sehingga beban 

pinjaman menjadi jauh lbh ringan.. haleluya.. 

Tuhan baik.. 

 

75. Kesaksian dari Bene, kesembuhan dari benjolan di dada  di 

Life group memberkati iman kita, Bene di ibadah raya GCC 

mengalami mukjizat kesembuhan, berikut kutipannya; 
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" Beberapa waktu yg lalu Bene mengalami ada benjolan di dada 

dan terasa sakit , di ibadah raya GCC ps Cahya bernubuat 

perihal mukjizat kesembuhan akan benjolan di dada, lalu akhir 

ibadah didoakan penumpangan tangan oleh ps. Cahya , Bene 

mempercayai dengan iman mukjizat terjadi benjolan tsb makin 

mengecil dan hilang. terbukti Beberapa minggu kemudian di 

cek ke dokter dan dinyatakan sembuh. Puji Tuhan Yesus dan 

Roh Kudus" 

 

76. Kesaksian dari Fahrul, kesembuhan Ilahi atas anaknya  

sakit panas melalui doa bersama LGL di meeting point 

sepulang ibadah, sakit anaknya disembuhkan Tuhan Yesus, 

demikian kutipannya: 

Cleo sakit panas beberapa hari sblm pergi ke Jawa, Lalu di 

meeting point stlh ibdh didoakan bersama sama LG & anggota 

LG, Fahrul percaya sblm pergi beriman anaknya akan sembuh, 

fahrul dan dita memelihara iman dan terjadi sesuai yg didoakan 

Cleo pun menjadi  sembuh dan sehat, Puji Tuhan Yesus . 
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77.Kesaksian dari Ari Susanto,  kuasa Tuhan yang nyata dalam 

pekerjaan kuasa Tuhan terjadi ketika dengan tekun membawa 

doa pekerjaanya Memberkati kita semua , demikian 

kutipannya: “Ari berdoa untuk Tuhan memberkati dan Tuhan 

segera menjawab dengan memberikan proyek baru dalam 

minggu ini dan hrs 

dikerjakan sblm lebaran, sedangkan ada juga beberapa proyek 

lain diminta klien dikerjakan stlh lebaran, tidak hanya itu 

ternyata dalam minggu tersebut secara ajaib ada klien lain lagi 

yang baru dan langsung deal dan meminta proyek hrs 

dikerjakan segera sblm lebaran sesuai dg yg didoakan Ari. Puji 

Tuhan , Kuasa iman dan doa kepada 

Tuhan Yesus sangat nyata dalam pekerjaan. 

 

78. Kesaksian dari  Yudi,  akan kuasa Tuhan hp yang rusak 

hidup kembali di Life Group memberkat iman kita akan kuasa 

doa di dalam nama Yesus,dalam segala perkara mendatangkan 

hasil nyata, demikian ringkasannya : “Hp susan,istri yudi rusak, 

Hp ini sangat penting karna menyimpan semua data supplier 

dan buyer serta data pesanan barang. Sudah dicoba beberapa 
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secara teknis tapi tidak berhasil. Lalu yudi berdoa tumpang 

tangan atas hp ini. Tidak lama kemudian setelah diotak atik lagi 

dan mempercayai bahwa hp ini akan sembuh karna kuasa doa, 

hp ini menyala kembali secara ajaib, 

haleluya, 

 

79. Kesaksian dari Herich , akan berkat Financial terus 

meningkat  memberkati iman kita,Herich selama ini selalu setia 

hal perpuluhan dan menabur persembahan, Firman Tuhan 

digenapi, dibukakan tingkap berkat dari Tuhan, demikian 

kutipannya: “Herich mengalami peningkatan dalam usahanya. 

Tahun lalu, di bulan2 tertentu ada masanya orderan cetak 

digital sepi sehingga profitnya minus di bulan2 tersebut. Tapi 

sejak herich menerapkan prinsip Firman Tuhan melunasi 

seluruh pinjaman kredit mesin & tidak menunda2 

pembayaran ke supplier, memberi perpuluhan dan 

Persembahan khusus tahun 2017 ini tidak ada lagi bulan2 

dengan profit minus, selalu ada profit. 

 

80. Kesaksian dari Tommy n Cella, tentang nubuatan akan 
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mendapatkan anak di tahun ini mempermuliakan Tuhan, 

Demikian ringkasannya : “ Tommy dan Cela dalam suatu 

pertemuan ibadah GCC mendapatkan pesan nubuatan dari Ps 

Cahya akan segera mendapatkan anak , dan mereka sepakat 

percaya dan mau menerimanya , dan segalal pujian dan syukur 

bagi Tuhan sekarang Cella sudah hamil mengandung anak. 

Haleluya. 

 

81. Kesaksian dari Yenni, Kesembuhan dari sakit kepala di Life 

Group , ia disembuhkan kuasa Roh Kudus 

melalui mintyak urapan dari GCC, demikian kutipannya : “ 

Yenny bersaksi bahwa saat bulanan sering mengalami sakit 

kepala, bulan ini sakit kepala tsb timbul kembali, yenny 

beriman kesembuhan dan berdoa serta mengoleskan minyak 

urapan. Keesokan harinya, sakitnya hilang dan sepanjang masa 

bulanan ini tidak kembali. “ 

 

82. Kesaksian dari Pak Bambang, akan kuasa dalam kesepakan 

doa bersama pada meeting point 
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sepulang ibadah, mempermuliakan Tuhan , demikian 

ringkasannya :“ Pak Bambang bersaksi tentang jawaban atas 

pergumulan yg didoakan di dalam meeting point, beliau rindu 

dengan anak yg bekerja di luar kota dan sangat jarang pulang. 

Doa beliau telah dijawab oleh Tuhan, haleluya” 

 

83. Kesaksian dari Yola , akan kesembuhan dari masalah 

lambung  di ibadah raya GCC melalui nubuatan pastor Cahya, 

demikian kutipannya : “ Ketika ibadah raya, pastor Cahya 

bernubuat untuk yg memiliki masalah lambung akan sembuh, 

Yola beriman untuk hal tsb dan ia menerima kesembuhan, 

segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus 

 

84.Kesaksian dari Betsy , akan kesembuhan untuk anaknya 

melalui minyak urapan dari GCC, Roh Kudus bekeja membawa 

pemulihan kesembuhan bagi anaknya, demikian kutipannya: 

“Jumat kemaren Ionnes jatuh dari gendongan Betsy karena 

berontak 

saat mau bobo siang, dia nangis dan begitu diperiksa jalan agak 
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pincang, salah satu lututnya kena, ditungguin lama ngga normal 

juga jalannya lalu Betsy berdoa kesembuhan & balurin minyak 

urapan ke kaki Ionnes, Puji TUHAN l 10menitan kemudian 

Ionnes sudah jalan lagi dan sudah normal lagi sembuh Ajaib 

kuasa kesembuhan dari TUHAN YESUS.” 

 

85. Kesaksian dari Zico, akan kesembuhan  dari sakit leher 

dengan mengoleskan minyak urapan dari GCC, dan dijamah 

kuasa Roh Kudus saat mendengarkan kotbah di ibadah GCC, 

demikian kutipannya “ Guys gw mau kesaksian y atas kuasa 

Tuhan melalui minyak urapan, jd td pagi pas bgun leher kiri gw 

sakit sdkit susah buat nengok,mngkin krn slah posisi tdr,pas 

mau brkt grj gw doa dan oles minyak urpan,Puji 

Tuhan pas firman gw baru sadar leher gw dah normal lg,Praise 

God, Tuhan Yesus luar biasa.....” 

 

86. Kesaksian dari Winnie, mujizat tanda ajaib alis bertumbuh 

mempermuliakan Tuhan dan membangkitkan iman kita bahwa 

tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan orang percaya, Pastor 

cahya bernubuat di ibadah GCC tanda ajaib alis 



67 
 

bertumbuh akan terjadi dan mukjizat pun terjadi; demikian 

ringkasanya: " g baru nyadar mg lalu klo alis g helaiannya jd lbh 

tebel & ada bagian2 yg tdny tipis bgt skrg jd full..., skrg klo 

sehari2 g ga perlu gambar2 alis.. cm dirapiin aja, mujizat ini jg 

bikin iman g bertumbuh krn g smpt mintarmbt g lbh tebel.. 

ternyata Tuhan buktiin dl di alis g..God is able to do exceedingly 

abundantly above all that we ask or think 

 

87. Kesaksian dari Ps Cahya,akan kesembuhan dari flu 

influenza tentang kuasa doa dalam nama Yesus dengan iman 

menyembuhkan secara instan dari sakit flu influenza, 

memberkati iman kita senua, " saya sakit flu influenza dan 

segeraberdoa dalam nama Yesus dengan iman untuk sembuh 

dan secarainstan sembuh flu seketika kurang dari semalam, 

terpujilahkuasa nama Tuhan Yesus dan kuasa darah Yesus yang 

menyembuhkan. 

 

88.Kesaksian dari Ps Cahya , akan kesembuhan anaknya 

 akan mukjizat instan akan sakit kulit pada anaknya melalui 

penumpangam tangan dan doa nama Yesus, Roh kudus 
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menyembuhkan demikian ringkasannya ; " Fergus tanggannya 

muncul banyak sekali bentol bentol, seperti cacar ditangan , 

setelah 2 hari tidak hilang, Ps Cahya segera menumpangkan 

tangan dan berdoa dalam nama Yesus, dan meniup tangan 

fergus sambol bernubuat kesembuhan didalam nama Yesus, 

ajaib Tuhan langsung instan seketika sembuh setelah di usap 

ditiup didoakan hilang bercak totol totol ditangan, " terpujilah 

Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus". 

 

89. Kesaksian dari Saskia, akan kesembuhan  dari infeksi mata 

Roh kudus menyembuhkan melalui intsrumen minyak urapan, 

terpujilah nama Yesus, demikian kutipannya; 

"Beberapa hari lalu mata saya merah karena infeksi mata. 

Sudah saya tetesi obat mata selama beberapa hari tapi tetap 

masih merah. Lalu saya berdoa mengoleskan minyak urapan 

pada mata kanan yang merah. Ajaib Tuhan besok paginya mata 

merah saya sembuh" 

 

90. Kesaksian dari Sri , akan mukjizat penurunan minus mata 
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pastor Cahya bernubuat di ibadah raya akan turunya mukjizat 

ini dan berdoa menumpangkan tangan atas sri, kuasa Roh 

Kudus nyata terjadi, terpujilahnTuhan Yesus, demikian 

kutipannya: "( beriman cek ke optik setelah didoakan ) puji 

Tuhan Yesus; Mata kanan minus turun setengah. Mata kiri 

turun seperempat, saya menerima mukjizat penurunan minus 

mata" haleluya. 

 

91.Kesaksian dari Vennyna, akan berkat kreatif Tuhan Yesus, 

memberkati iman kita, ia mendapatkan beasiswa untuk 

adiknya  secara ajain Tuhan memberkati Vennynya, demikian 

kutipannya “ bbrp bulan yg lalu mami gw te ktmu sama tmn 

skolanya dulu. (dan secara tiba tiba ia memberikan beasiwa). t 

dan uda bbrp bulan ini dia selalu trf 

utk biaya skola dd g.. puji Tuhan banget..” terpujilah Tuhan 

Yesus sang pemberi berkat yang ajaib. 

 

92. Kesaksian dari Valent , akan berkat kreatif Tuhan Yesus, 

valent setia dalam hal perpuluhan dan persembahan dan ia 

menerima berkat berkat kreatf dari Tuhan Yesus, demikian 
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kutipannya : ” Puji Tuhan, berkat dari mana aja.. cuma 

bersyukur banget , saya dapet lagi 

voucher dr gojek buat go food di sms.. nahhh puji Tuhan udh 

150ribu dr gojek buat pesen makanan gratis.. Tuhan Yesus baik 

banget” 

 

93. Kesaksian dari Ayla, akan berkat Keuangan dari Tuhan 

Yesus, mempermuliakan Tuhan, ia mempercayai kuasa Tuhan 

nyata dalam kehidupan termasuk hal keuangan, dan ia 

mengalaminya, berikut 

kutipannya : “ mau share tentang berkat Tuhan dalam usaha 

gue, gue lagi mau restock barang , tapi kemarin ternyatan 

uangnya kurang , dan sempat bergumul, tapi Puji Tuhan , Tuhan 

kasih berkat hari ini tiba tiba dagangan super laku ( berbeda 

dari hasil hari biasanya) , dan hasilnya 

luar biasa, hutang yang lalu berhasil aku lunasin,, 

lunaass..nasss..nasss” haleluya  

 

94.Kesaksian dari Vennyna, akan berkat kreatif 

pas bulan ini dpt tunjangan beras kalo yg single sebulan dpt 7kg 
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dan buat keluarga g 7kg tuh uda ckup banget.. berasnya jg yg 

bagus punya.. jd gw jg bs kasi k ema gw berasnya buat dia 

makan.. puji Tuhan.. 

 

95. Kesaksian dari Nova ,akan berkat kreatif  memberkati kita, 

Nova bertumbuh dalam iman , setia hal perpuluhan dan 

mempercayai berkat kreatif Tuhan Yesus, demikian kutipannya 

“ Malam.. Mw share cerita ttg berkat Tuhan hari ini, tadinya 

berencana mau beli produk produk komsetik, tapi tidak jadi 

terus , sampai akhirnya jadi males belinya.. , secara ajaib tiba 

tiba hari ini aku dapat produk komestik tersebut dari 

pemberian seseorang “ puji Tuhan pemberi berkat. 

 

96.Kesaksian dari Megawaty , tuaian finansial dalam usahanya 

memberkati kita semua, Mega bertumbuh imanny dalam 

pengajaran iman di GCC, dan setia dalam 

perpuluhan dan persembahan, ia menerima tuaian financial 

dalam usahanya, berikut ringkasannya: 

“ Puji Tuhan goals Projek pekerjaan yang bersar, project ini saya 

dapat setelah ikut seminar desain di Bali -Tak lepas dari 
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rancangan Tuhan, karena pas submit nilai projek nya saya 

deg2an karena ini nilainya lumayan ( secara nomimal besar). 

Berkat Tuhan memang ga kemana, kita tembus projek ini dan 

sekaligus bisa belajar dan berguru kepada 

sesepuh desain ( kalau dalam segi riset mereka bisa dibilang 

salah satu yg terbaik di Indonesia , dan project ini pecah rekor 

dalam segi nilai single projek tertinggi sampai saat ini yg pernah 

dikerjakan Miawmiaw. 

Puji Tuhan, kami akan jadi pengelola yang baik :-)” 

 

97.kesaksian dari Adi, kesembuhan dari sakit pencernaan   

di LG akan mukjizat yang ia alami memberkati 

kita , ia menerima mujizat kesembuhan oleh Roh Kudus dari 

sakit pencernaan melalui penumpangan tangan ps. Cahya pada 

saat berdoa bersama, yang ajaib Adi padahal sama sekali tidak 

memberitahukan pastor bahwa ia ada sakit tubuh, tapi Roh 

Kudus melalui karunia sabda 

pengetahuan menunjukan pada pastor, dan mukjizat oleh Roh 

Kudus terjadi, segala pujian bagi Tuhan Yesus” 
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98. Kesaksian dari Sanny ,mendapatkan berkat kreatif berupa 

Hp baru di LG memberkati kita, Tuhan menyediakan 

segala kebutuha kita, Kuasa Tuhan berkat kreatif keuangan 

sungguh nyata, : “Sanny kehilangan hp, tapi melalui peristiwa 

ini ternyata Tuhan telah menyediakan dan memberikan hp yg 

baru, secara berkat Kreatif” puji Tuhan. 

 

99.Kesaksian Pandega, akan kesembuhan dari sakit batuk 

pilek  melalui instrument minyak urapan , demikian kutipanya “ 

sempat gejala batuk dan pilek. Tenggorokan udah sakit & 

bersin". Puji Tuhan setelah berdoa dan mengoles minyak 

urapan, besoknya langsung sehat kembali.  

 

100.Kesaksian dari Yola, disembuhkan dari sakit tenggorokan 

 ia mengalami mukjizat instan sembuh di ibadah raya GCC , 

melalui nubuatan pastor Cahya , mujizat kuasa Roh 

Kudus terjadi , demikian kutipannya: 

“Mau kesaksian di ibadah raya GCC, Pastor Cahya bernubuat 

akan mukjizat kesembuhan bagi tenggorokan (pita suara 
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luka/skt) & suara udah ampir hilang. Aku memang dari Jumat 

skt, makin parah abs lat musik. Malamnya beriman sembuh 

didoain + oles minyak urapan Minggu dpt nubuatan dan 

langsung Sembuh 100% seketika (skt hilang 

& suara kembali) stlh menerima nubuatan dr pastor, God is 

good “ 

 

101.Kesaksian dari Merry, akan kesembuhan dari sakit 

lambung  melalui instrument minyak urapan, kuasa Roh Kudus 

bekerja, demikian kutipannya : “ 2 hari lalu saya bangun jam 3 

subuh karna lambung saya sakit banget (perih) trs saya bingung 

juga karna obat2an ada di kamar mama saya jadi saya ambil 

tindakan iman mengoleskan minyak urapan dan berdoa di 

dalam nama Yesus saya sembuh. Gak lama setelah saya berdoa, 

puji Tuhan saya bisa tidur nyenyak dan sembuh” 

 

102.Kesaksian dari Yola,akan kesembuhan melalui minyak 

urapan   kesembuhan oleh Roh Kudus terjadi, berikut 

kutipannya : “ Kms mlm- Jumat mual muntah bab air kepala 

melayang, ampe minum 6 kali obt 
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hr Jumat. Didoakan jg beriman oles minyak urapan di area 

lambung , puji Tuhan Sabtu sehat “ Haleluya terpujilah kuasa 

Roh Kudus dan nama Yesus yang ajaib. 

 

103.Kesaksian dari Ibu Entin , disembuhkan dari sakit kepala 

ketika berdoa dalam nama Yesus untuk kesembuhannya, ibu 

Entin bertumbuh dalam iman dalam pengajaran kotbah di GCC, 

ia beriman mempercayai kuasa nama Yesus, demikian 

kutipannya: “ Dari siang sakit kepala, berdoa dan berharap 

sembuh karena malam mau LG. Puji Tuhan saya sembuh sore 

itu juga, sore ketika kepala dipegang & diputar2 sudah hilang 

sakitnya sehingga bisa hadir ke LG. Tuhan luar biasa & selalu 

tepat waktu., segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

104. Kesaksian dari Regi dan Mauri, akan kesembuhan 

anaknya yang sakit kakinya, Maurin dan Regi bertumbuh 

imannya melalui kotbah di GCC dan mereka sungguh beriman 

akan kuasa nama Yesus dan kuasa Roh Kudus,demikian 

ringakasannya: 
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“Kami mau share Kuasa dan Mukjizat kesembuhan dari Tuhan 

yang terjadi pada Anak Sulung kami, Lionel. Pada hari minggu 

siang, anak kami mengeluh bahwa kaki kanannya sakit (bagian 

paha atas), seperti keseleo. Kami langsung mendoakan 

kesembuhannya di perjalanan pulang. Setelah dia bangun dari 

tidur siangnya, kakinya malah makin terpincang-terpincang saat 

berjalan. Lalu kami mendoakannya kembali dan mengoleskan 

minyak urapan pada bagian yang sakit, dan mendoakan agar 

besok pagi saat bangun tidur sudah sembuh total. Puji Tuhan 

Yesus Kristus, besok paginya senin, Lionel berjalan tidak 

terpincang lagi, To Lord Jesus be the Glory.” 

 

105. Kesaksian dari Yohan Gouw, akan berkat dibebaskan dari 

hutang  Di tahun 2016 ada banyak masalah 

yg mmbuat saya jd berhutang rutin setiap bulannya (krna 

kondisi financial tdk stabil)… Pada KKR bulan Mei – Juni, ada 

nubuatan ttg trbebas dr hutang dan saya pun mengimaninnya. 

Selama 2 – 3 bulan setelahnya baru sy sadari bahwa ternyata sy 

sudah tidak, berhutang 
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rutin lagi. Tuhan memberkati sy lewat usaha kecil2an sy dan 

kerjaan freelance dr tmn… Tuhan gembalaku yg baik…. Thx 

Jesus” 

 

106. Kesakian dari Regi , kuasa Roh Kudus nyata dalam 

pekerjaan mereka, berikut ringkasannya : “ Kami mau share 

penggenapan nubuatan yang kami terima pada tanggal 26 

oktober 2016 lalu saat Pastoral Visit ke LG kami . Saya memang 

sejak tahun 2015, terus berdoa memohon petunjuk dan 

berusaha mengeksplorasi cakupan studi saya di bidang 

manajemen: topik apa yang memang Tuhan 

inginkan menjadi fokus studi S3 dan konsentrasi bidang ilmu 

(focus keahlian) . Pastor Cahya bernubuat pada pertemuan LG 

tersebut di atas persis atas jawaban doa saya ( saya tidak 

pernah memberitahukan pergumuan saya ke pastor 

sebelumnya , ia tidak tau ) Puji Tuhan sekitar bulan maret 2017, 

Tuhan menyingkapkan kehendakNya saat ibadah raya di hati 

dan pikiran saya. Terlintas 1topik yang sangat mengena di hati 

saya ( topik dari Tuhan, persis 
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dengan nubuatan yang saya pernah terima ) , Puji Tuhan, 

kuasanya sangat nyata dalam kehidupan orang percaya 

 

107. Kesaksian dari Yohan Gouw , ia mengalami terobosan 

iman dalam pergumulannya “ Tahun 2016 adalah masa-masa 

sulit saya ketika kondisi financial yg tdk pasti, semangat yg 

hilang setelah kepergian papa sy dan masalah lainnya. Hal-hal 

tsb membuat apa yg direncanakan mnjadi buram (janji untuk 

menikahi Herlin di 2017 dll). Tp Tuhan sungguh 

baik….rancanganNya sempurna, Tuhan menunjukan pasangan 

hidup pd sy 3 tahun lalu…sy sedikit bergumul tp Tuhan berkata 

“Itu yg terbaik untukmu, dan dengan seorang penolong yang 

baik kami dapat menjalani nya ( mereka saat ini sudah 

menikah) 

Terimakasih Tuhan Yesus ,halleuya, 

 

108. Kesaksian dari Herlin, kesembuhan sakit kulit kronis ( 

menahun ) 
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di ibadah raya GCC pastor cahya bernubuat dan 

menumpangkan tangan , dan kuasa Roh Kudus 

menyembuhkannya, demikian 

ringkasannya : ” Saya memiliki penyakit kulit turunan dari 

papah, jd dr kecil sudah sakit ini , Saya sudah kedokter kulit dan 

kata dokter gak bs di hilangkan-. Intinya seh gak bs sembuh. 

Di ibadah raya GCC, pastor cahya bernubuat mukjizat sakit kulit 

di sembuhkan. Saya ditumpang tangan untuk di doakan. Singkat 

cerita entah kenapa saya lupa untuk pakai salep lagi, Suatu hari 

suami saya menyadari saya sudah sembuh dan saya teringat kl 

semua nya itu mujizat dr Tuhan.( sudah berbulan bulan dan 

salep itu saya dah lama tdk di pakai lagi) sakit kulit yg dokter 

bilang tidak akan sembuh sudah sembuh. Warna lengan saya 

sudah rata warna nya, dan beruntusnya menghilang. Tuhan kita 

luar biasa keren dan sangat baik yg peduli sampai hal kecil 

sekalipun. 

 

109. Kesaksian dari Yohan K, disembuhkan dari sakit pada kaki 

karena asam urat dalam pertemuan ibadah pemimpin GCC, 
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mujizat kesembuhan instan terjadi, pastor cahya bernbuat 

dalam acara itu segala sakit penyakit sembuh, dan Yohan 

sembuh, Segala pujian hanya untuk Tuhan Yesus, demkian 

kutipannya: 

” kaki saya bengkak karna asam urat, bbrp sandal/sepatu sdh 

tdk bs dipakai karna besar bengkak pd kaki, Berjalan sulit dan 

sakit.sudah dicoba dari cek laboratorium, minum obat penurun 

asam urat hingga kompres es batu, namun tidak sembuh. Lalu 

tibalah hari dimana ada acara ibadah pemimpin GCC, dgn kaki 

terpincang2 saya ttp ikut acara tsb, beruntung kakak LG saya 

herich sangat rendah hati bersedia jemput saya dirmh, Ktk 

acara mukjizat terjadi bengkak dikaki saya 

kempes scr instan dan kesembuhan yg dgn susah payah saya 

upayakan Tuhan sembuhkan seketika sangat nyata, saya yg dtg 

dgn kaki terpincang2 pulang bs lompat2, kaki yg tdnya bengkak 

besar sekali dan merah sdh kembali ke ukuran normal 

seketika.”haleluya. 

 

110. Kesaksian dari Yohan Gouw , akan kesembuhan dalam 

doa nama Yesus, memberkati kita, Yohan dan Herlin rajin 
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beribadahdi GCC dan bertumbuh imannya,dan mempercayai 

kuasa doa dalam nama yesus, 

demikian ringkasannya“ istri sy tiba2 mual dan muntah terus 

dari pagi hingga siang…. Kami 

pun berdoa, bersepakat meminta kesembuhan dalam nama 

Tuhan Yesus sambil tumpang tangan pada bag perut istri sy. 

Dan bbrpa menit dari sejak didoakan kondisi istri sy langsung 

membaik, tidak mual dan 

muntah lagi…. Dan kamipun bisa makan siang bersama….Thx 

Jesus… ^^ 

 

111. Kesaksian dari Tina,  mengalami kesembuhan dari 

pembekakan kelenjar leher oleh kuasa doa Nama Tuhan Yesus, 

Tina mulai bertumbuh dalam iman dengan mendengarkan 

kotbah pengajaran di ibadah raya GCC dan mengalami Kuasa 

Tuhan Yesus yang nyata, demikian ringkasannya: 

“ sudah 2minggu ada pembekakan dikelenjar leher, juga 

diselangkangan, anehnya tdk ada demam, tau2 membesar, 

dokter pun bingung, sdh dikasih antibiotik tetap belum sembuh 

juga. Lalu tiap doa saya tumpag tangan dalam nama Yesus, saya 
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percaya Tuhan menyembuhkan, percaya ga bosen2 

ditumpangin tangan. Puji Tuhan sekarang sdh mengecil, dan 

otot yg membesar dileher juga sembuh. Tuhan Yesus 

dahsyattt” 

 

112. Kesaksian dari Yohan Gouw,  mengalami kuasa 

Pertolongan Tuhan dalam pembuatan akta nikah, memberkati 

kita semua, Yohan rajin beribadah raya bertuuh dalam 

pengajara kobah di GCC , demikian ringkasannya:  

“Kami kesulitan membuat catatan sipil dikarenakan ada surat 

keterangan ganti nama orang tua yg tidak ada. Selama bberapa 

kali bolak balik kantor capil dan jg bertanya2 pd ortu ttg surat 

tsb….tetap nihil. Saya terus bertekun berdoa setiap pagi agar 

diberi kelancaran dalam pengurusannya. Saya sampai mencari 

berkas tsb ke pengadilan negeri Bandung, disana saya 

diingatkan ( anugerah Tuhan) untuk mencarinya di rumah 

nenek sy. Dan puji Tuhan…ternyata disana ada kopian dari 

berkas tsb. Akta nikah pun bsa selesai tepat waktu dan kamipun 

diberkati secara financial lewat tunjangan yg diberikan kantor 

istri dan kamipun tidak mengeluarkan biaya apapun dalam 
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pengurusannya. Halaleuya “ 

 

113. Kesaksian dari Vania , kesembuhan dari gusi yang 

bengkak  dalam pertemuan pemuridan pastor 

cahya dan para murid berdoa bersama bersepakat mukjizat 

kesembuhan turun atas vania, demikian kutipannya: 

“ Oh ya gusi bengkak yg kmrn didoain ud sembuh pas pagi 

bangun. Kesembuhan progresif terjadi selama tidur., ajaib 

Tuhan - terpujilah nama Tuhan Yesus” 

 

114. Kesaksian dari Ps Cahya, ia berdoa dalam nama Yesus 

dan sembuh dari kutil di wajah. “ sudah sekian lama ada kutil 

diwajah, lalu saya bertindak dalam nama Yesus memerintahkan 

bernubuat setiap hari; kutil agar mengering dan wajah bebas 

kutil, dinubuatkan didepan kaca setiap hari, kurang lebih hari ke 

10 kutil kering, copot dan sembuh wajah dari kutil. Puji Tuhan 

Yesus dan kuasa ROh kudus”. 

 

115. Kesaksian dari Yaya, akan kuasa Tuhan berkat keuangan 

kreatif 
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memberkati kita semua , demikian ringkasannya 

“ Pulang ibadah kmrn dapet berkat kreatif berupa tas sekolah 

baru buat allen. Allen seneng dapet tas baru, aku juga seneng 

karena sebelumnya padahal aku cuma ngasih info doank sama 

Tuhan (factor kebiasaan mau melakukan sesuatu suka laporan 

sama Tuhan) bahwa pengin beliin tas sekolah buat allen krn tas 

yg skarang udah rusak & kegedean di badan allen. Puji Tuhan” 

haleluya . 

 

116. Kesaksian dari Bona, akan kuasa doa dalam nama Yesus 

menyembuhkan pegawainya mempermuliakan Tuhan Yesus, 

demkian ringkasannya “ Minggu lalu pegawai (ART) sakit radang 

tenggorokan dan batuk, sudah hampir seminggu blm sembuh, 

obat sudah habis. Sy tergerak utk berdoa buat dia,dan ia juga 

sepakat mau didoakan , kita sepakat besok pagi sudah sembuh 

sempurna, dan sembuh. Sekali lagi kami melihat kebaikan 

Tuhan dan betapa doa sungguh penuh kuasa “. 
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117. Kesaksian dari Pandega,  akan mujizat berat badan naik  

ia didoakan dalam pertemuan pemuridan oleh pastor dan ia 

juga berdoa sendiri dengan rajin , kuasa nama Yesus 

dalam doa membuat mukjizat terjadi, berat badan pandega 

naik ( hal ini tadinya mustahil, pandega ada kelaianan tidak bisa 

bertambah berat badan ) demikian kutipannya , “ Kemarin saya 

juga baru nimbang badan , puji Tuhan sekarang naik menjadi 71 

kg, pecah rekor ! biasa paling berat Cuma 64-65 Kg saja, Dan 

puji Tuhan lagi setelah cek kadar lemak ternyata yang 

menambah adalah masa otot bukan lemak “ haleluya, ajaib 

Tuhan Yesus . 

 

118 .Kesaksian dari Besty, akan kuasa iman berdoa dalam 

nama Yesus, mendatangkan pertolongan nyata  berikut 

kutipannya; “kmrn mamih saya kehilangan antingnya, sudah 

dicari tapi tidak ketemu. Lalu saya berdoa didalam nama Yesus 

dengan iman percaya antingnya akan ketemu. Puji Tuhan tadi 

pagi saya mencari dan Tuhan membantu saya menemukannya , 

segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus”.  
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119. Kesaksian dari Linda, akan kuasa iman berdoa dalam 

nama Yesus, mendatangkan pertolongan nyata  

“ Minggu lalu aku kehilangan barang penting , ketinggalan di 

Bali. Sudah lewat lebih dr 1 minggu, jadi sulit sekali dicari & 

besar kemungkinan sudah diambil orang. Aku ingat baca bbrp 

kesaksian ttg barang yg hilang ditemukan, Berdoa dalam nama 

Yesus dan iman percaya bahwaTuhan sanggup mengembalikan 

barang yang hilang ini. Dan barangnya hari ini ditemukan, 

Haleluya.  

 

120, Kesaksian dari Dephi, kesembuhan dari sakit leher akan 

kuasa Roh Kudus menyembuhkan melalui instrument minyak 

urapan ,Demikian kutipannya: “ Pagi2 berasa sakit leher karena 

salah tidur. Langsung ambil tindakan iman. Didalam nama Yesus 

mengoleskan minyak urapan di leher yg sakit 'n berdoa. Dan 

ajaib Tuhan,  

seketika saat itu juga sakit leher hilang. Praise Lord!  
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121. Kesaksian dari Mery , akan kuasa berkat kreatif finansial 

Tuhan Yesus yang nyata, firman Tuhan digenapi bahwa Tuhan 

membukakan tingkap langit  berkat bagi yang setia dalam 

perpuluhan dan persembahan, demikian kutipannya; “ puji 

Tuhan kemaren dapet berkat bonus THR dr ortu murid 

(biasanya gak pernah wkwk)+ makan2 bareng anak2.Trs berkat 

kedua tiba2 dapet angpao , puji Tuhan.”  

 

122. Kesaksian dari Rika, akan kuasa berkat kreatif dari Tuhan 

Yesus sungguh terjadi, Tuhan memberikan tuaian Finansial 

secara kreatif bagi yang menabur persembahan dengan setia, 

demikian kutipannya : “Dalam sebulan terakhir Rika menang 

undian 2x dan dapat voucher, bahkan pada kemenangan kedua 

diberi voucher yang lebih banyak dibanding yang dijanjikan 

pihak penyelenggara.” Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus 

 

123.Kesaksian dari Mery , akan kesembuhan dari 

ketergantungan kopi , Mery bertumbuh imannya dalam 

pengajaran iman di ibadah raya GCC, dan rajin mengambil 

perjamuan kudus di ibadah gcc, ia disembuhkan secara ajaib, 
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demikian kutipannya: “ Puji Tuhan juga saya bebas dari 

ketergantungan kopi, saya sadar banget klo minum kopi gak 

baik buat kesehatan saya, jadi saya berdoa biar Tuhan bantu 

saya, puji Tuhan saya berhasil 1 bulan ini gak minum kopi, 

biasanya sehari minum bisa sampe 2 gelas kopi & kalau gak 

minum kepala sakit.  

124. Kesaksian dari Siska Valentina, akan Kuasa berkat kreatif  

yang ajaib yang turun disampaikan melaui karunia Roh kudus 

nubuatan digenapi, Siska setia dalam hal perpuluhan dan 

persembahan dan ia menuai berkat kreatif keuangan, demikian 

kutipannya:  

“Ps Cahya menubuatkan bahwa akan ada berkat melimpah 

khusus buat anak kos. Puji Tuhan bukan suatu kebetulan, 

dimulai dari makanan,dispenser baru, handuk, dan sejumlah 

uang, sampai hari ini Tuhan kasih , ini terjadi berturut-turut 

sepanjang minggu, dan sebagian besarnya barang yang saya 

terima adalah barang -barang yang saya butuhkan, Sungguh 

Tuhan tahu ,setiap apapun yang kita butuhkan.... Thanks Jesus  
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125. Kesaksian dari Lisa , akan mukjizat kesembuhan dari 

telinga yang sakit yang ia terima melalui kuasa Roh Kudus yang 

disampaikan melalui nubuatan di gereja , membangkitkan iman 

kita, demikian kutipannya:  

“ wkt bln April d ibadah pastor Cahya memberikan nubuatan 

mukjizat kesembuhan telinga yg keluar cairan. Waktu itu 

telinga kiri aku emang suka keluar cairan gitu. Kadang klo pas 

tidur miring kiri suka kerasa geli pas cairan nya netes. Jd waktu 

d ibadah itu aku sepakat terima kesembuhan yg pastor bilang. 

Taruh tangan di telinga dan ikut doa jg dlm hati. Pastor jg blg 

harus sepakat ga boleh korek"telinga pake cottonbud atau yg 

lain. Puji Tuhan.. di bulan mei ini telinga kiri aq ga pernah lg 

keluar cairan. Saya sudah sembuh oleh kuasa Roh Kudus dalam 

nama Yesus.” 

 

126. Kesaksian dari Saskia, kesembuhan dari telinga yang 

kemasukan air akan kuasa Roh Kudus menyembuhkan memalui 

minyak urapan, demikian kutipannya : “Beberapa hari lalu 

telinga kiri saya kemasukan air waktu mandi, airnya ga keluar2  
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udah hampir 1 hari jadi agak budeg. Kalau kelamaan ngga 

keluar kawatir bisa jadi infeksi atau ada dampak serius 

lainnya.Lalu saya dan suami berdoa tumpang tangan atas 

telinga kiri saya dengan mengoleskan minyak urapan. Setengah 

jam kemudian secara ajaib air mengalir keluar dari telinga. 

Haleluya.”  

 

127.Kesaksian dari  NNN, tentang kuasa berkat kreatif 

keuangan yang dialaminya , memberkati kita semua, demikian 

Kutipannya:  “Seorang jemaat bersaksi bahwa ketika suaminya 

memberanikan diri dengan iman memberikan 

perpuluhan,terjadi mukjizat. Paspor suami jemaat tersebut 

hilang. Proses untuk membuat paspor baru cukup rumit 

danmemakan biaya besar karena ada proses balik nama,dll. 

Secara ajaib,pasport tersebut ketemu sepulang ibadah hari 

minggu di rumah,di tempat yang tidak disangka sangka. Puji 

Tuhan perpuluhan telah memagari keuangan jemaat tersebut 

dan selain itu imannya telah membuat ia mengalami mukjizat 

menemukan barang yang hilang.  
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128. Kesaksian dari Elisabeth,  kesembuhan dari flu  berdoa 

dalam iman dalam nama Yesus dan menerima 

kesembuhan,demikian kutipannya:  

“ Hari Senin aku sakit flu dan mulai sakit tenggorokan kyk kering 

seperti gejala batuk dan udah bersin" Tapi aku berdoa dalam 

nama Yesus dengan iman tidak akan sakit , Puji Tuhan saya 

sembuh dan gejala itu hilang” segala kemuliaan bagi Tuhan 

Yesus.  

 

129. Kesaksian dari Sintunata, kesembuhan dari kesemutan 

kaki dan tangan menerima mukjizat instan di ibadah raya, Roh 

Kudus menyembuhkannya melalui nubuatan dari pastor cahya 

di ibadah, Tuhan Roh Kudus memang Maha Kuasa , berikut 

kutipannya:  

“ Aku sudah dua hari ini mengalami kesemutan ringan di kaki 

dan tangan. Aku pikir karena sedang sakit dan kondisi badan 

pun sedang drop. Ibadah pun sedikit memaksakan diri untuk 

datang. Lalu pastor cahyabernubuat akan mukjizat tangan kaki 

yang kebas disembuhkan .Aku percaya dan menerima 

kesembuhan tersebut. Ngga lama kemudian rasa kesemutan di 
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tangan hilang, dan saat ibadah selesai, yang di kaki juga yang 

hilang. Terpujilah nama Yesus”  

 

130. Kesaksian dari Bonaventura, kesembuhan dari cedera 

engkel  memberkati iman  kita semua, ia berdoa dalam nama 

Yesus mengoleskan minyak urapan dan disembuhkan , berikut 

kutipannya : “Dua minggu lalu saya mengalami cedera engkel 

ketika bermain dg murid2 disekolah. Saat itu Roh Kudus 

mengingatkan saya, apakah saya mau percaya tanpa diurut 

akan sembuh. Saya meresponnya dengan berdoa dan 

mengoleskan minyak urapan dan Puji Tuhan akhirnya sembuh 

tanpa diurut spt yang sudah2.. pulih 

 

131. Kesaksian dari Maria , akan kesembuhan yang dialami 

putranya  Roh kudus menyembuhkan melalui Doa 

Penumpangan tangan di dalam nama Yesus oleh Ps. Cahya, 

memberkati iman kita akan kuasa Roh Kudus, berikut 

kutipannya:  

“Aku mau share kebaikan dan mujizat kesembuhan atas anak 

gw.. Max.. pas KKR kesembuhan,Max sempet gw bawa ke 
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depan.. bebarengan sama anak yg ada tumor di kaki 

belakangnya..waktu itu gw minta didoain krn max kl tidur 

nafasnya bunyi ngik ngik ngik dan agak kesulitan 

bernafas,sehingga bernafas lwt mulut.. Saat itu gw percaya 

Tuhan sembuhin Max karena di saat yang sama gw melihat 

kesembuhan anak perempuan yg sakit tumor tersebut.. Selang 

berapa lama sejak didoakan,tepat di malem ini pas max tidur, 

gw baru sadar nafas Max udah kembali normal dan ga berbunyi 

ngik ngik lagi.. Praise the Lord! Tuhan Yesus baik.”.  

 

132.Kesaksian dari Tina, kesembuhan dari sakit flu  , imannya 

bertumbuh dengan mendengarkan kotbah di ibadah GCC, dan 

didoakan di meeting point LG setelah ibadah dan mukjizat 

terjadi , demikian kutipannya:  

“Aku tiba2 badan meriang, tenggorokan ga enak, hidung 

mampet dan mulai meler sampe ga bisa tidur, Puji Tuhan bisa 

ke gereja, sesudah ibadah, waktu doa bersama LG d meeting 

point saya minta didoakan supaya ga flu dan sehat kembali. 

Sepulang gereja saya percaya akan kuasa Tuhan, saya beriman 

bahwa saya sudah sembuh, lalu pulang istirahat, krn sibuk senin 
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selasa tdk sadar kalo saya sembuh dan ga jadi sakit. PujiTuhan 

saya sudah sembuh”  

 

133 Kesaksian dari Ibu Vera , akan kuasa Tuhan yang nyata 

menolongnya dan anaknya  memberkati kita semua, demikian 

ringkasannya :  

“Anak pertama sy, Bracya/Echa kuliah di UPH (Universitas Pelita 

Harapan) dengan beasiswa penuh. Masuk 2013, Puji Tuhan 

Echa sudah lulus dan sudah di wisuda. Echa lulus Sarjana 

Pendidikan Ajaib dan dahsyatnya Tuhan Yesus yg kita sembah, 

Echa di tempatkan sebagai Guru di SDH Lippo Cikarang. Segala 

Kemuliaan hanya utk Tuhan Yesus. Terima kasih utk Pastor 

Cahya dan Pastor Ola yg selalu mendoakan kita semua 

jemaatnya  

134. Kesaksian dari Mama Merry, mengalami kesembuhan 

dari sakit lambung  melalui minyak urapan, memberkati iman 

kita, demikian ringkasnya : “Tadi malam lambung mama saya 

sakit sekali, lalu mama saya minum obat tapi tetap terasa sakit, 

akhirnya mama saya mengambil tindakan iman mengoleskan 

minyak urapan ke bagian yang sakit. Puji Tuhan mukjizat terjadi 
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perut mama saya tidak kembung dan sakit lagi.”  

 

135. Kesaksian dari Ibu Vera , akan berkat financial   

Tuhan Yesus , Ibu Vera rajin beribadah di GCC dan bertumbuh 

imannya, demikian rigkasannya:.  

“Di saat anak sy mau sidang kelulusan, kami harus bayar 

seluruh kewajiban keuangan yg harus dibereskan kalau tidak 

anaknya tidak bisa mendapatkan penempatan kerja.. Selain 

asuransi, denda makan, juga harus bayar toga 2 buah krn anak 

kami dual degree. 1 universitas lokal dan 1 lagi Universitas luar  

saya suami menjerit di hadapan Tuhan karena pas pisan 

kontrak rumah kami pun habis... Kami terus berdoa dan 

mengerjakan setiap pekerjaan/tanggung jawab kami dengan 

bersyukur.... Ajaib, tiba2 kami mendapat orderan/pesanan 22x 

lipat dari PO yg biasa kami terima.... Sungguh Tuhan Yesus luar 

biasa. Kami bisa bereskan tanggung jawab kami di Kampus anak 

kami,  dan kami bisa membayar sebagian dari uang kontrak 

rumah. Haleluya”  
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136. Kesaksian dari Maurin , disembuhakan dari gatal-gatal 

akan mukjizat kesembuhan Roh Kudus, mempermuliakan 

Tuhan Yesus, Maurin rajin datang ibadah raya, dan bertumbuh 

imannya ,demikian ringkasannya:  

“Mau sedikit kesaksian: 1 bulan lalu.. Saya datang ke gereja 

dengan gatal2 di bagian paha..Seperti kaligata tapi saya ga ada 

riwayat alergi.. Sudah hari ke-4 selalu hilang dan muncul 

kembali  

Ketika hilang menimbulkan bercak biru seperti memar... Saat 

itu dimunculkan klip kesaksian airin mengenai kesembuhan dari 

gatal yang membangkitkan iman saya dan bukan kebetulan 

pastor berkotbah ttg level iman..  

Saya mau belajar bahwa Tuhan bisa menyembuhkan gatal2 ini.. 

Ketika ada sedikit mulai gatal, saya mengatakan Tuhan telah 

menyembuhkan dan gatal itu tidak berkembang..dan tidak 

pernah muncul lagi... Melalui gatal2 ini menumbuhkan iman 

saya... Puji Tuhan...”  

 

137. Kesaksian dari Siska ( mama Kaila), tentang pertolongan 
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Tuhan Yesus dalam kehidupan menguatkan iman kita. 

Demikian kutipannya:  

“ Seminggu yg lalu saya mengalami kecelakaan ( puji Tuhan 

selamat tidak mengalami patah tulang apapun,) sy hrs 

menanggung biaya pengobatan sendiri krn sopir angkot yg 

menabrak saya dan anak kabur.Waktu itu sy sempat khawatir, 

krn biaya yg dikeluarkan utk perawatan utk sy cukup  

Besar. Tp saya tetap percaya pemeliharaan Tuhan akan ada 

untuk saya dan anak-anak. Keesok hariannya (hr senin) hingga 

hari jumat saya mengalami berkat kreatif baik secara finansial 

maupun nonm finansial. Kalau dihitung totalnya melebihi 

jumlah uang yang saya keluarkan pada saat perawatan setelah 

kecelakaan . Tuhan memang hebat dan ajaib.” 

 

138.Kesaksian dari Ibu Vera, akan Kuasa doa dalam nama 

Yesus ibu Vera rajin beribadah di GCC dan bertumbuh Imannya, 

demikian kisahnya:  “ Minggu yll, saya dan anak2 (Chiara n Ezzy) 

batuk n pilek lumayan parah... Batuk kami bersahut2an 

ditambah badan demam tinggi. Sy berdoa dan memperkatakan 

Rhema FT bahwa segala sakit penyakit dan segala kesengsaraan 
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kita telah ditanggung Tuhan Yesus... Rasa kuatir sy karena 

anak2 sudah dekat Ulangan Kenaikan Kelas Bagaimana kalo ga 

bisa ikut ulangan karena sakit.. Saya serahkan segala rasa kuatir 

itu kpd Tuhan Yesus, kemudian sy perkatakan "sudah sembuh 

dalam Nama Tuhan Yesus"...Puji Tuhan kami sembuh dan 

Chiara + Ezzy tetap bisa ikut Ulangan. Tuhan Yesus  dahsyat dan 

sungguh baik”  

 

139.Kesaksian dari Novi, kesembuhan dari rasa sakit bulanan 

melalui instrument minyak urapan , Mempermuliakan Tuhan , 

demikian kutipannya: “ Mau bagi kesaksian, bbrp hari yg lalu 

pas datang bulan hari pertama berasa nyeri.. Sudah mau beli 

obat trus inget minyak urapan.. dioles lah.. bbrp menit 

kemudian ilang nyerinya.. ga jadi beli obat. ,saya sudah sembuh 

oleh kuasa Roh Kudus”  

 

140. Kesaksian dari Linda, akan kesembuhan dalam nama 

Yesus, Linda bertumbuh imannya melalui kotbah iman diGCC, 

demikian kutipannya: “ Beberapa hari lalu ada 2 bintil di 

tengkuk seperti jerawat batu & membengkak.  
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Tidak mengganggu sih, tapi aku tetap berdoa dalam nama 

Yesus, menyentuh & memerintahkan bintil supaya susut, kering 

& lenyap. Di hari Minggu, saat ibadah aku sentuh lagi untuk 

didoakan, tapi ternyata sudah kering tanpa obat dan 

mengelupas. Haleluya Tuhan Yesus telah menyembuhkan 

saya”.  
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PENUTUP 

 

Warta Kesaksian Vol 9  adalah kesaksian dari jemaat gereja 

GCC, dan dan juga ada kesaksian umat gereja lain yang dilayani, 

dan dimuridkan ,serta juga ada beberapa kesaksian dari 

pelayanan website kami di cacministries.org., yang dilayani Ps. 

Cahya Adi Candra (gembala senior GCC Bandung-Indonesia). 

 

Warta volume 9 mengambil setting kejadian mukjizat dan kuasa 

Tuhan yang disaksikan selama  kurun waktu april – mei 2017  ( 

2 bulan ) ,dengan total 140kesaksian kuasa Tuhan dan mukjizat 

disaksikan, adapun masing banyak umat yang mengalami Kuasa 

Tuhandan mukjizat tetapi tidak mengirimkan kesaksian tertulis, 

sehingga tidak dimasukkan dalam warta kesaksian (contoh dari 

pelayanan radio, atau pada pelayanan kotbah Ps. Cahya Adi di 

gereja lainnya) 

 

Agar buku tetap tidak tebal dan mudah dibaca kami sengaja 

membuat buku kesaksian dengan kesaksian hanya 140 saja,  

perlu diketahui pembaca sekalian, dalam hampir 2 tahun 
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terahkir sudah lebih dari 1400 kuasa Tuhan dan mukjizat terjadi 

dan disaksikan , jadi jika tidak dibatasi per 140 per buku, warta 

kesaksian sangat tebal sekali , dan menyulitkan pembaca 

membacanya, karena itu kami mendesign vol 9 hanya berisikan 

140 kesaksian, Adapun vol 10, 11,12 segera terbit  dan semua 

dapat anda download di cacministries.org ( gratis) 

 

Segala kesaksian Kuasa Tuhan dan mukjizat dari yang terkecil 

(sembuh sakit gigi atau bisul), hingga yang dianggap besar (tuli 

mendengar, buta melihat, tulang dan bagian badan bertumbuh 

instan, mukjizat hamil punya anak, dll) dan juga hal mukjizat 

terobosan keuangan dan tanda ajaib lainnya adalah buah dari 

pekerjaan Roh Kudus, didalam nama Tuhan Yesus, ketika firman 

Tuhan diberitakan, dan umat mendapatkan Rhema 

firman Tuhan, maka Roh Kudus menyertai dengan tanda-tanda 

mukjizat dan karunia Roh Kudus. 

 

Segala Pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, 

dan Kuasa Roh Kudus, Jesus is Alive, Holy spirit is real ! 
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Buku warta kesaksian ini gratis, UNTUK KALANGAN SENDIRI, di 

produksi oleh Gereja Great Commission Church Bandung, 

berpartner dengan cacministries (world outreach& discipleship 

ministry) 

INFORMASI PELAYANAN: 

 

Jikalau anda rindu untuk bertumbuh dalam iman, dimuridkan 

atau ingin mendapatkan free (gratis) resources pengajaran, 

kotbah, juga pelayanan 

program siaran doa kesembuhan, mukjizat, profetik yang akan 

kami siarkan setiap minggu via website,dan program siaran 

pemuridan rumah tangga bahagia, dan resources lainnya, anda 

dapat membuka website pelayanan interdominasi kami di : 

cacministries.orgatau menghubungi email pelayanan di alamat 

e-mail;office@cacministries.org 

 

Para pembaca juga dapat melihat program pemuridan di 

cacministries.org, setiap hari Jumat setelah pk 12.00 program 

siaran kotbah dan pengajaran akan mengudara, berikut 

jadwalnya: 
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- Setiap Jumat pertama, Program “Jesus is Alive Holy spirit is 

Real“, Program siaran yang didedikasikan khusus bagi. 

kesembuhan Ilahi, mukjizat dan kuasa Roh Kudus, pastor akan 

berdoa bagi kuasa kesembuhan dan kuasa Tuhan , penyertaan 

Roh Kudus melalui website. 

- Setiap Jumat kedua, Program pemuridan iman “Keluarga 

berkemenangan dan berbahagia“ program siaran yang 

didedikasikan khusus untuk murid Kristus dapat mengalami 

keluarga berkemenagan dan berbahagia, menjadi keluarga 

yang mengalami kelimpahan dalam segala hal dan memberkati 

banyak orang. 

- Setiap Jumat Ketiga dan Jumat ke-empat, Program pemuridan 

iman“Living in the Power of God” program siaran pemuridan 

bagi pertumbuhan iman setiap murid Kristus agar mengalami 

kehidupan di dalam kuasa Allah, mengalami Tuhan Yesus yang 

nyata dan Roh kudus yang bekerja dalam keseharian”. 

www.cacministries.org 

 

 

http://www.cacministries.org/
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