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Pendahuluan
Warta Kesaksian ini dibukukan untuk memberkati iman
murid-murid Kristus, dengan membaca kesaksian kuasa
Tuhan & Mukjizat yang dialami oleh banyak orang dalam
buku ini maka iman kita akan dikuatkan.

Kesaksian tanda ajaib dan kuasa Tuhan lainnya, baik
kuasa Tuhan hal terobosan keuangan, pekerjaan,
mukjizat kesembuhan, tanda ajaib lainnya adalah bukti
bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan maha
kuasa, dan juga bukti bahwa Roh Kudus itu nyata. Anda
akan diberkati dan dikuatkan imannya dengan membaca
kesaksiankesaksian dalam buku ini.

Kesaksian ini dialami sebagian besar oleh jemaat Gereja
Great

Commission

Church

yang

dilayani

dan

di

gembalakan oleh Pastor Cahya Adi Candra ( pelayanan
interdenominasi cacministries.org ) dengan kurun waktu
kurang lebih 1-2 bulan saja !
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Perlu diketahui dalam kurun waktu hampir 2 tahun
terakhir sudah terkumpul kesaksian dari orang orang
yang

dilayani

di

Gereja

GCC

dan

pelayanan

cacministries sebanyak lebih dari 2000 kesaksian, dan
buku ini volume 14 agar tidak terlalu tebal hanya
menampung 2 bulan kesaksian saja ( Sekitar 100
kesaksian ). Jika Anda rindu membaca kesaksian volume
7, 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 Anda dapat mendownloadnya di
website cacministries.org ( GRATIS )

Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan karena
Yesus hidup Ia masih menolong umat-Nya. Tuhan Yesus
telah mengutus Roh Kudus untuk melayani umat-Nya,
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 BTC mall ( Bandung Trade Center) Jalan
Dr Junjunan 148 Bandung, lantai 6, ruang Blessing
Room, Ibadah Gereja GCC setiap hari Minggu pukul
09.30-12.00. Anda dapat mendapatkan resources gratis
8

atau bahkan didoakan melalui program broadcast kami,
di alamat website : cacministries.org , setiap hari Jumat
setelah pukul 12.00 akan di 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 di dalam nama Yesus Kristus.

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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( Warta kesaksian volume 14 dimulai dari 591 )
*Lanjutan dari warta kesaksian volume 13

591. Kesaksian dari Tommy R akan kesembuhan dari
tipus melalui penumpangan tangan oleh Ps Cahya di
ibadah GCC, berikut kutipannya:
Pada hari Minggu di ibadah raya Tommy didoakan
tumpang tangan kesembuhan dari sakit tipus yang Ia
alami oleh Ps Cahya. Besoknya Senin Tommy cek ke
dokter kondisi tubuh sehat, dalam 2 hari sembuh dari
tipus tanpa bedrest dan tidak opname. Dokter sampai
terheran - heran. Terpujilah Tuhan Yesus.

592. Kesaksian dari Ari akan kulit / daging tumbuh di
pangkal hidung atas melalui penumpangan tangan oleh
Ps Cahya di ibadah raya GCC , berikut kutipannya:
Ari mempunyai kutil / daging yang tumbuh di pangkal
hidung atas sudah tahunan ( sudah 2 tahun). Di ibadah
GCC 3 bulan yang lalu Ari didoakan oleh Ps Cahya. Ari
membawa terus dalam doa setiap hari dan setelah 2
minggu kutil tersebut lepas dan kulit menjadi bersih
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mulus. Segala pujian bagi Tuhan Yesus. Kuasa-Nya
sungguh nyata!

593. Kesaksian dari Siska akan mukjizat penurunan
berat badan melalui penumpangan tangan oleh Ps
Cahya di ibadah GCC, berikut kutipannya:
Aku baru nimbang lagi berat badan secara progresif
turun. Ajaib Tuhan Yesus.

594. Kesaksian dari Nono dan Tina penggenapan
nubuatan pemulihan keluarga yang disampaikan oleh
Ps Cahya di GCC terjadi, Nono dan Tina rajin beribadah
di GCC. Awal tahun Ps Cahya bernubuat bahwa
keluarga

mereka

akan

berkumpul

di

Bandung

selamanya. (tadinya Nono & Theo anaknya tinggal di luar
kota), berikut kutipannya:
Mulai Agustus nubuatan digenapi. Suami dipulihkan dari
pergaulan yang buruk. Kami cukup dan diberkati secara
finansial saat transisi kepindahan suami ke Bandung.
Theo anakku setelah mengalami pelepasan dari kuasa
gelap dia bertambah baik, perilakunya juga membaik,
saat sakit ia menggunakan minyak urapan, dan sudah
11

mau / berani untuk ke gereja. Terpujilah pekerjaan Tuhan
Yesus untuk pemulihan keluarga.

595. Kesaksian dari Fahrul akan nubuatan Ps. Cahya
mengenai berkat kreatif yang akan terus turun dalam
beberapa waktu kedepan bagi yang setia menabur
persepuluhan

dan

persembahan

khusus

kembali

digenapi, berikut kutipannya:
“Keluarga Fahrul kembali menerima berkat kreatif berupa
uang tunai, 2x dalam 1 minggu kemarin. Luar biasa
Firman-Nya digenapi, barang siapa menabur akan
menuai. Puji Tuhan.”

596. Kesaksian dari Bona akan nubuatan Ps.Cahya
mengenai berkat kreatif yang akan terus turun dalam
beberapa waktu ke depan bagi yang setia menabur
persepuluhan

dan

persembahan

khusus

kembali

digenapi, berikut kutipannya:
Keluarga Bona kembali menerima berkat kreatif berupa
buah-buahan

dalam

jumlah

yang

banyak,

produk

makanan, dan keluarganya ditraktir juga. Luar biasa
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firman-Nya

digenapi, barang siapa menabur akan

menuai. Puji Tuhan.

597. Kesaksian dari Bu Vera akan nubuatan Ps.
Cahya mengenai berkat kreatif yang akan terus turun
dalam beberapa waktu kedepan bagi yang setia menabur
persepuluhan

dan

persembahan

khusus

kembali

digenapi, berikut kutipannya:
Bu Vera secara ajaib mendapatkan berkat kreatif berupa
kiriman produk makanan. Sungguh Tuhan luar biasa.

598. Kesaksian dari Benny akan nubuatan Ps. Cahya
dalam ibadah raya mengenai berkat kreatif bagi yang
setia menabur, kembali digenapi dalam bisnis mebel
Berikut kutipannya :
November ada klien mebel tiba tiba kasih pelunasan
proyeknya padahal saya cuma minta pembayaran termin
ke 2 karena pengerjaan baru selesai 25%. Dengan
pelunasan ini saya ga usah pusing atur keuangan untuk
modalin pekerjaan proyeknya dan laba nya bisa untuk
hal lain. Terimakasih Tuhan Yesus.
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599. Kesaksian dari Benny akan berkat finansial turun
bagi mereka yang setia perpuluhan dan persembahan
khusus turun di dalam pekerjaan, berikut kutipannya:
Tiga minggu lalu ada projek masuk, saya minta DP,
ternyata malah dilunasin, nilai pelunasannya persis 10x
nilai piutang yang saya beri ke teman saya. Puji Tuhan
sejak 2010 bisnis ini ga pernah ada hutang baik ke bank,
supplier dan pegawai, semua dengan manajemen
keuangan yang baik dan anugerah Tuhan, tidak ada
piutang tertahan, padahal bisnis furnitur butuh modal
produksi di awal yang besar. Segala kemuliaan hanya
bagi Tuhan Yesus yang baik.

600. Kesaksian dari Cella akan mukjizat plasenta
berpindah, melalui doa penumpangan tangan oleh Ps
Cahya di ibadah raya GCC, berikut kisahnya:
Cella sudah hamil selama 7 bulan, plasentanya menutupi
jalan bayi lahir menurut medis harus dioperasi. Setelah
itu Cella didoakan oleh Ps Cahya dan secara ajaib
plasentanya berpindah. Terpujilah nama Tuhan Yesus.
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601. Kesaksian dari Sesilia akan kesembuhan anjing
yang borok kupingnya melalui minyak urapan ( yang
sudah didoakan khusus oleh Pastor GCC) , demikian
ringkasannya:
"Anjing saya mengalami borok di salah satu kupingnya,
malam hari saya oleskan minyak urapan dan keesokan
harinya borok tersebut kering, Puji Tuhan."

602. Kesaksian dari Ps Cahya akan kesembuhan
Fergus dari batuk pilek dalam 2 hari, didoakan Pastor
Cahya di dalam nama Yesus.
Fergus batuk pilek, Ps Cahya mendoakan tumpang
tangan dalam nama Yesus. Dalam 2 hari Fergus sembuh
batuk pilek. Terpujilah nama Tuhan Yesus!

603. Kesaksian dari Ps.Cahya akan berkat kreatif
keuangan bagi yang setia perpuluhan dan persembahan
khusus Ps Cahya setia mengembalikan perpuluhan dan
persembahan khusus. Ia menerima berkat kreatif berupa
uang cash untuk dibelanjakan produk fashion demi
kebutuhan shooting website. Tuhan sungguh kreatif. Puji
Tuhan.
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604. Kesaksian dari Sesilia akan kesembuhan anjing
Sesilia kakinya leglog melalui minyak urapan ( yang
sudah didoakan khusus oleh Pastor GCC) , demikian
ringkasannya:
"Anjing saya kakinya leglog kaya mau jatoh gitu malem
hari saya oleskan minyak urapan dan keesokan harinya
sudah sembuh, Praise The Lord."

605.

Kesaksian

dari

Rika

akan

berkat

kreatif

keuangan yang membuat iman bertumbuh melalui
kesaksian yang dialami jemaat GCC, Rika sering
membaca kesaksian jemaat GCC tentang mukjizat
keuangan dan mengamininya sampai mengalaminya.
Berikut kutipannya:
Beberapa waktu lalu kampus tempat Rika mengajar libur,
sehingga sebagai dosen honorer tidak menerima gaji.
Namun ketika melihat rekening payroll (gaji) ternyata ada
sejumlah uang yang cukup banyak, padahal sebelumnya
kosong. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus.

606.

Kesaksian

dari

Hendra

dan

Betsy

akan

kesembuhan Ionnes dari sakit batuk berkepanjangan.
16

Kesembuhan

Tuhan

Yesus

diterima

melalui

doa

pelayanan Roh Kudus oleh Ps.Cahya di ibadah raya,
demikian ringkasannya:
"Ionnes sakit batuk 2 minggu. Didiagnosa oleh Dr
Spesialis anak ada peradangan paru-paru. Setelah
ibadah (22/10) Ps.Cahya bernubuat bahwa paru-parunya
Ionnes akan bersih, sehat dan akan sembuh. Besoknya
Dokter Spesialis menyatakan Ionnes paru-parunya bersih
dan sehat. Dengan iman terjadi kesembuhan progresif
untuk

batuknya

Ionnes

juga

dalam

seminggu.

Terimakasih Tuhan Yesus menyembuhkan.

607. Kesaksian dari

Tommy & Cella akan berkat

kreatif keuangan, nubuatan Pastor Cahya akan masa
turunnya berkat kreatif digenapi, Tuhan memberkati
berlimpah umatNya yang setia hal perpuluhan dan
persembahan, demikian kutipannya:
"Kami menerima berkat kreatif yaitu berkat voucher,
makanan, fashion buat bayi terus mengalir bahkan berkat
finansial pernah mengucur selama 1 minggu penuh
tanpa disangka-sangka. Puji Tuhan"
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608. Kesaksian dari Ide dan Yola akan berkat kreatif
keuangan, nubuatan Pastor Cahya akan masa turunnya
berkat kreatif digenapi, Tuhan memberkati berlimpah
umat-Nya yang setia hal perpuluhan dan persembahan,
demikian kutipannya;
"Ide dan Yola mendapatkan berkat kreatif berupa produk
makanan secara tidak disangka-sangka dari klien kantor.
Terpujilah Tuhan Yesus"

609. Kesaksian dari Tommy dan Cella akan berkat
finansial keuangan penggenapan doa mereka, seperti
tertulis dalam Alkitab, mintalah maka akan diberikan
kepadamu, demikian kutipannya:
"Tommy rindu bisa memberikan persembahan tepat
waktu dan lebih dari sebelumnya. Dia berdoa sepakat
bersama Istri dan keesokan harinya tiba-tiba berkat turun
melalui temannya sehingga Tommy bisa menabur
persembahan tepat waktu. Terpujilah Tuhan Yesus."

610. Kesaksian dari Pak Bambang akan mukjizat
kesembuhan seorang anak dari sakit kepala melalui
broadcast dari Cacministries, demikian kisahnya:
18

Pak Bambang beserta anaknya menonton broadcast seri
kesembuhan dari cacministries.org. Saat itu Pastor
meminta yang sakit untuk menaruh tangannya di layar
gadget. Anak Pak Bambang (Yessi) percaya dan
melakukannya. Saat itu juga Yessi disembuhkan dari
sakit kepala yang dideritanya. Puji Tuhan.

611. Kesaksian dari Silvia akan perlindungan Tuhan
dari kecelakaan bagi mereka yang rajin beribadah dan
setia tertanam di GCC, demikian kutipannya:
Minggu lalu sepulang gereja, tiba-tiba saya jatuh
terlentang di pinggir jalan. Saya mengalami perlindungan
malaikat Tuhan yang menopang tubuh saya sehingga
kepala saya tidak terkena siku-siku pegangan besi di
pinggir jalan tersebut. Lukanya juga hanya memar ringan
di tangan kanan saya. Terima kasih Tuhan Yesus telah
melindungi saya.

*612. Kesaksian dari Saskia akan pertumbuhan organ
tubuh menjadi sempurna melalui penumpangan tangan
oleh Ps Cahya, demikian kutipannya:
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November 2017, Mrs Saskia kaki kanan lebih pendek
dari

kaki

kirinya,

di

akhir

ibadah

Gereja

Great

Commission, Ps Cahya berdoa untuk mukjizat, Roh
Kudus bekerja. Terpujilah Tuhan Yesus. Kaki saya
ternyata lebih pendek dibanding tangan Ps Cahya
mendoakan kaki saya di akhir ibadah GCC . Dan
seketika itu tanda ajaib terjadi , dalam hitungan detik kaki
kanan saya menjadi sama panjang. Ajaib kuasa Yesus,
Ia sangat baik!

*613.

Kesaksian

dari

Yola

akan

tanda

ajaib

bertumbuhnya tangan seketika, berikut kisahnya:
16 November 2017 tangan Mrs Yola pendek sebelah,
dalam pertemuan Discipleship Group Ps Cahya berdoa
untuk mukjizat pertumbuhan tangan, kuasa Roh Kudus
terjadi, tangan kiri Yola bertumbuh seketika, Tuhan
Yesus sungguh maha kuasa , kuasa Yesus nyata terjadi.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.

*614. Kesaksian dari Hendra akan tanda ajaib tangan
Hendra bertumbuh seketika
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Mr Hendra tangan kanannya pendek sebelah, ketika
didoakan Ps Cahya mukjizat terjadi, tangan kanan Mr
Hendra bertumbuh seketika, berikut kutipannya:
“Tangan

kanan saya ternyata lebih pendek dibanding

tangan kiri Ps Cahya mendoakan tangan saya untuk
bertumbuh. Dan seketika itu juga tangan kanan saya
menjadi sama panjang. Tubuh saya disempurnakan oleh
Tuhan Yesus. Ajaib kuasa Yesus, Ia sangat baik.”
Foto ada di Instagram cahya_adi

*615. Kesaksian dari Oma Anna akan mukjizat tanda
ajaib kaki bertumbuh seketika menjadi sama panjang
oleh kuasa Tuhan Yesus, berikut kutipannya:
November 2017, Mrs Anna kaki kanannya lebih pendek
dari yang kiri. Ps Cahya berdoa dan mukjizat terjadi,
kuasa Roh Kudus memanjangkan kaki Mrs Anna
seketika, bertumbuh sempurna, Segala kemuliaan bagi
Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus.
Foto ada di Instagram cahya_adi
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*616. Kesaksian dari Christine akan mukjizat tanda
ajaib kaki bertumbuh seketika melalui penumpangan
tangan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
5 November 2017, Mrs Christine datang ke Gereja Great
Commission, ia di doakan Ps Cahya dan mukjizat terjadi,
ia disembuhkan dari kaki pendek sebelah, kaki timpang,
kuasa Roh Kudus telah menumbuhkan kakinya seketika
secara ajaib, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus dan
kuasa Roh Kudus.

*617. Kesaksian dari Betsy akan mukjizat tanda ajaib
tangan bertumbuh oleh kuasa Tuhan Yesus, berikut
kutipannya:
5 November 2017, di akhir ibadah Gereja Great
Commission Ps Cahya berdoa bagi orang orang yang
membutuhkan

mukjizat

Tuhan

Yesus,

Mrs

Betsy

diketemukan tangannya pendek sebelah kisaran 1 inchi,
tanda ajaib kuasa Roh Kudus bekerja, seketika tangan
Mrs Betsy bertumbuh secara ajaib, segala kemuliaan
bagi Tuhan Yesus.

22

*618. Kesaksian dari Yola akan tanda ajaib kaki
bertumbuh seketika melalui penumpangan tangan oleh
Ps Cahya, berikut kisahnya:
November 2017, Mrs Yola kaki kirinya pendek sebelah,
Ps Cahya berdoa untuk mukjizat kaki bertumbuh, Roh
Kudus bekerja seketika kaki bertumbuh sama panjang,
Tuhan Yesus kuasa-Nya sungguh nyata

*619. Kesaksian dari Betsy akan mukjizat Tuhan
Yesus,

bahu

bertumbuh

memanjang

melalui

penumpangan tangan oleh Ps Cahya
Nov 2017, Mrs Betsy bahunya pendek sebelah, dalam
pertemuan Discipleship, Ps Cahya berdoa untuk mukjizat
pertumbuhan bahu, kuasa Roh Kudus terjadi secara
progresif bahu Mrs Betsy bertumbuh, keesokan harinya
bahu sudah bertumbuh, berikut kutipannya:
Ajaib Tuhan ketika bahu saya didoakan, keesokan hari
ketika saya cek bahu saya sudah sama panjang
sempurna. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus.

*620. Kesaksian dari Betsy akan mukjizat Tuhan
Yesus kaki bertumbuh seketika, telapak kaki yang
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agak bengkok lurus November 2017, Mrs Betsy kakinya
pendek sebelah dan telapak kaki juga agak bengkok,
dalam pertemuan Discipleship Ps Cahya berdoa dan
kuasa Roh Kudus nyata terjadi, kaki Betsy menjadi
sempurna seketika kiri dan kanan. Tuhan Yesus itu hidup
dan maha kuasa, Dia masih membuat mukjizat

*621. Kesaksian dari Ibu Lies akan mukjizat signs &
wonders

Tuhan

Yesus

sembuh

seketika

sakit

punggung di ibadah mukjizat Natal GCC, demikian
kisahnya:
" Ibu Lies beribadah di Ibadah Mukjizat Natal GCC, pada
saat Pastor Cahya mendoakan dari mimbar di tengah
kotbah ia disembuhkan seketika itu juga dari sakit
punggung yang dialaminya, segala kemuliaan bagi
Tuhan Yesus

622. Kesaksian dari Chiara akan penyertaan Tuhan
nyata di dalam sekolah, berikut kisahnya
Chiara rajin beribadah di GCC dan menerima rhema
Firman Tuhan. Ia bertekad untuk tidak menyontek pada
saat ulangan walaupun mata pelajaran tersebut sangat
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susah.

Chiara

berdoa

akan

penyertaan

Tuhan.

Mendadak Guru tersebut menjadikan ulangan take home
test sehingga Chiara bisa menyelesaikannya dengan
baik. Terpujilah nama Tuhan.

623. Kesaksian dari Yemi akan penyertaan Tuhan
nyata di dalam sekolah, berikut kisahnya:
Yemi rajin beribadah di GCC dan bertumbuh di dalam
rhema Firman Tuhan. Ketika sebelum ulangan Yemi
berdoa agar ia diberikan hikmat untuk mengisi semua
jawaban soal. Di 3 menit terakhir ia mendapat hikmat
untuk mengisi jawaban dari soal-soal yang tadinya tidak
bisa ia kerjakan. Terpujilah Tuhan Yesus.

624. Kesaksian dari Sri akan kuasa Tuhan Yesus,
nubuatan berkat kreatif keuangan yang disampaikan
Pastor Cahya akan terjadi hingga Januari 2018 bagi yang
setia hal perpuluhan dan persembahan digenapi , Sri
setia dalam hal perpuluhan dan persembahan , ia
mengalami tuaian berkat kreatif keuangan, demikian
ringkasannya:
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" Hari ini dapat berkat kreatif. Mendapat hadiah di suatu
gerai , karena pelanggan yang ke 100, dan juga hadiah
dari restoran juga."

625.

Kesaksian

pertumbuhan

dari

Valen

akan

tanda

ajaib

organ tubuh melalui penumpangan

tangan oleh Ps Cahya, berikut kesaksiannya:
Valen rajin beribadah dan menerima rhema di GCC. Ia
didoakan oleh Ps Cahya perihal jari tangan dan kakinya
yang tidak simetris, dan melalui kuasa Roh Kudus bagian
tubuh tangan dan kaki simetris sempurna. Terpujilah
Tuhan Yesus ajaib

626. Kesaksian dari Valen akan mujizat kesembuhan
atas sariawan melalui penumpangan tangan oleh Ps
Cahya, berikut kutipannya:
Valen mengalami sariawan di mulutnya selama beberapa
waktu, sudah diobati abotil tetapi tidak sembuh-sembuh,
ketika ia didoakan oleh Ps Cahya kesembuhan progresif
mulai terjadi dan dalam waktu 3 hari sariawan nya
sembuh. Praise the Lord.
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627. Kesaksian dari Yohan dan Herlin, masa turunnya
berkat

kreatif

bagi

yang

setia

perpuluhan

dan

persembahan khusus, berikut kutipannya:
Sesuai dengan nubuatan Ps. Cahya bahwa berkat kreatif
akan terus mengalir, kami mengalaminya yaitu menerima
sejumlah dana untuk membayar beberapa kebutuhan
dan berkat makanan terus berlimpah. Terpujilah Tuhan
Yesus

*628. Kesaksian dari Earron akan mukjizat tanda
ajaib penyempurnaan estetika wajah Earron menjadi
simetris melalui penumpangan tangan oleh Ps Cahya,
berikut kutipannya:
Pada hari itu juga tanggal 24, saya ternyata baru sadar
kalau muka saya sangat tidak simetris, bagian muka
yang kiri agak turun, dan saat itu saya didoain Ps.Cahya
dan saat itu juga menjadi simetris. Puji Tuhan!

*629. Kesaksian dari Audrey akan mukjizat Tuhan
Yesus; sign & wonders rangka tulang dada simetris.
Januari 2018, Mrs Audrey mengalami kelainan pada
rangka tulang dada, kiri dan kanan tidak sama, besar
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sebelah, di akhir ibadah gereja Great Commission, Ps
Cahya berdoa untuk mukjizat, Roh Kudus bekerja: Mrs
Audrey disembuhkan Terpujilah Tuhan Yesus, berikut
kutipannya:
“Dari kecil, Audrey tulang rusuknya tidak simetris sebelah
kiri dan kanan. Seiring pertumbuhan bedanya semakin
terlihat. Oleh Pastor Cahya didoakan Puji Tuhan
dampaknya langsung terlihat saat itu juga, malamnya
kami doakan kembali dengan dioleskan minyak urapan.
Keesokan paginya rusuk kanan kirinya sudah sempurna,
tidak ada menjendol lagi yang sebelah kiri, Praise The
Lord.”

*630. Kesaksian dari Merla akan mukjizat Tuhan
Yesus, signs and Wonders, kaki bertumbuh seketika
melalui penumpangan tangan oleh Ps Cahya
November 2017, kaki kiri Mrs. Merla pendek sebelah, di
akhir ibadah Gereja Great Commission, Ps.Cahya
berdoa untuk mukjizat, Roh Kudus bekerja, kaki secara
ajaib bertumbuh seketika, Tuhan Yesus hidup masih
membuat mukjizat, Roh Kudus itu nyata.
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631. Kesaksian dari Regi akan kuasa Tuhan Yesus
mempercayakan berkat persembahan sulung tahun
2018, Regi dan Maurin setia mengembalikan perpuluhan
dan menabur persembahan khusus di GCC. Mereka
percaya bahwa Tuhan Yesus akan mempercayakan
increase bagi yang setia perihal keuangan, berikut
kutipannya:
Tahun

2017

kami

berdoa

agar

dipercayakan

persembahan sulung di 2018. Sepanjang 2017 ada
sejumlah income istri yang berkurang, meskipun saya
mengalami kenaikan salary per Oktober 2017. Kami
tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala
sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang
terpanggil

dalam

rencana-Nya.

Walaupun

menurut

ukuran manusia sulit, Puji Tuhan kami mengalami
increase selama 2017. Jbu all

*632. Kesaksian dari Hungli akan mukjizat Tuhan
Yesus (signs & wonders) Bahu yang panjang sebelah
menjadi sama, melalui penumpangan tangan oleh Ps
Cahya, berikut kisahnya: Nov 2017, Ms Hungli bahu
tubuhnya tidak sama panjang, di akhir ibadah Gereja
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Great Commission, Ps Cahya berdoa bagi mukjizat, Roh
Kudus bekerja, seketika bahu Hungli yang terlalu
panjang berubah menjadi sempurna, sama panjang,
Tuhan Yesus sungguh Hidup, Roh Kudus itu nyata.

*633. Kesaksian dari Saskia akan mukjizat Tuhan
Yesus, signs and wonders, tangan Mrs Saskia
bertumbuh seketika melalui penumpangan tangan
oleh Ps Cahya, berikut kisahnya: November 2017,
tangan Mrs Saskia pendek sebelah, Ps Cahya berdoa
bagi mukjizat, Roh Kudus bekerja, seketika tangan
Saskia bertumbuh, terpujilah Tuhan Yesus dan Roh
Kudus, Tuhan Yesus sungguh hidup, dan Roh Kudus
nyata.

*634. Kesaksian dari Lucia akan mukjizat kaki
keseleo sembuh melalui doa penumpangan tangan oleh
Ps Cahya, berikut kutipannya:
Pergelangan kaki kiri saya sakit hampir seminggu dan
mulai bengkak, saat ditekan juga sakit sepertinya
keseleo. Setelah ibadah oleh kuasa Tuhan melalui doa
penumpangan tangan Ps.Cahya sekarang pergelangan
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kaki sudah tidak bengkak dan tidak sakit lagi. Praise
God!

*635. Kesaksian dari Fenny Yoswara akan mukjizat
Tuhan Yesus, signs & wonders, tangan Mrs Fenny
Yoswara bertumbuh seketika melalui penumpangan
tangan oleh Ps. Cahya, berikut kisahnya:
Nov, 2017, Mrs Fenny tangannya pendek sebelah, di
akhir ibadah raya Ps Cahya berdoa bagi mukjizat, Roh
Kudus bekerja, tangan bertumbuh seketika. Terpujilah
Tuhan, Tuhan Yesus sungguh Hidup, Roh Kudus itu
nyata.

*636. Kesaksian dari Ps.Cahya akan mukjizat Tuhan
Yesus, signs & wonder Alis bertumbuh, Mr Cahya alis
bertumbuh menjadi lebat, berikut kisahnya:
Desember
Commission

2017,
Ps

di

ibadah

Cahya

raya

mendoakan

Gereja
mukjizat

Great
alis

bertumbuh, puluhan orang mengalaminya, dan alis Ps
Cahya pun ikut bertumbuh secara ajaib karena sering
mendoakan mukjizat tersebut. Terpujilah Tuhan Yesus,
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Tuhan Yesus sungguh maha kuasa, Roh Kudus sungguh
nyata.

*637. Kesaksian dari Sidney akan mukjizat Tuhan
Yesus, signs & wonders, kaki Sidney bertumbuh,
berikut kisahnya: Nov, 2017, Ms Sidney kaki kirinya lebih
pendek dari yang kanan, Ps Cahya berdoa untuk
mukjizat dan Roh Kudus bekerja. Kaki Sidney bertumbuh
seketika menjadi sama panjang, Tuhan Yesus sungguh
hidup, Yesus masih membuat mukjizat, Roh Kudus itu
nyata.

638. Kesaksian dari Daniel akan penyertaan Tuhan
dan perlindungan Tuhan dari kecelakaan sungguh
nyata bagi jemaat GCC, berikut kisahnya :
Daniel setia beribadah dan tertanam di GCC. Ketika
sedang berlibur, cuaca sangat buruk, berkabut, hujan,
dimana-mana ada pohon tumbang. Tetapi Daniel bisa
sampai ke Ciater dengan lancar dan aman, dan juga
dihindarkan dari kecelakaan pohon tumbang di tempat ia
menginap. Terpujilah Tuhan yang hidup
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639.Kesaksian dari Mega akan mukjizat kesembuhan
sakit kepala melalui minyak urapan yang sudah
didoakan oleh Ps. Cahya GCC, Mega mengalami sakit
leher dan sakit kepala sudah berhari - hari. Ia pun
mengoleskan

minyak urapan ke bagian lehernya.

Secara progresif, sakit leher dan kepala itu sembuh.
Terpujilah nama Tuhan Yesus yang ajaib.

640. Kesaksian dari Tommy akan penggenapan doa
dan nubuatan finansial bagi persiapan kelahiran anak
mereka.
Tommy rajin beribadah di GCC dan setia mengembalikan
perpuluhan dan persembahan khusus. Berkat finansial
turun untuk kebutuhan mereka, terpujilah Tuhan Yesus.
Berikut kutipannya:
Saya bergumul karena menurut dokter perlu dana yang
besar untuk operasi caesar bayi kami, kami berdoa dan
percaya Tuhan pasti sediakan. Puji Tuhan boss tiba-tiba
memberitahu akan menghitung bonus/komisi yang belum
diberikan dan akhirnya total bonus tersebut melebihi dari
dana yang perlu disiapkan untuk kelahiran. Tuhan Yesus
menyediakan.
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641. Kesaksian dari Bu Vera akan berkat kreatif bagi
yang setia menabur perpuluhan dan persembahan
khusus. Berikut kutipannya:
Bu Vera dan anak-anaknya diajak berwisata oleh
sahabatnya yang sedang berkunjung ke Bandung.
Sepanjang

hari

itu

mereka

ditraktir

main

ke

tempat-tempat wisata. Ini adalah kado spesial dari Tuhan
pada saat perayaan ulang tahun pernikahan Bu Vera.
Seluruh kemuliaan bagi Tuhan.

642. Kesaksian dari Ezzy akan mukjizat pertumbuhan
alis melalui doa nubuatan Ps Cahya di ibadah GCC,
berikut kutipannya: Ezzy rajin beribadah di gereja GCC
dan saat Pastor menubuatkan mukjizat bagi mereka
yang mau alisnya bertumbuh, Ezzy percaya dan
menerima mukjizat. Dan tidak lama kemudian, ternyata
alis Ezzy bertumbuh. Puji Tuhan.

643. Kesaksian dari Echa akan mukjizat kesembuhan
skoliosis melalui doa penumpangan tangan oleh Ps
Cahya di ibadah GCC, berikut kisahnya:,
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Echa sudah bertahun-tahun menderita skoliosis. Ketika
ia datang ke ibadah KKR Kesembuhan GCC, ia didoakan
oleh Pastor Cahya dan secara ajaib saat itu juga
punggung nya sembuh dan kembali lurus tegak. Segala
kemuliaan bagi Tuhan kita.

644. Kesaksian dari Betsy akan turunnya berkat2
kreatif digenapi sesuai dengan nubuatan Ps. Cahya
kepada jemaat di ibadah raya bahwa ada masa turunnya
berkat kreatif bagi mereka yang setia menabur dalam
perpuluhan dan persembahan, berikut ringkasannya :
"Selama bulan November sampai awal Desember, saya
menerima banyak produk-produk fashion dari kerabat
dan makanan dari saudara. Segala syukur untuk Tuhan
Yesus."

645. Kesaksian dari Novita akan jawaban doa untuk
masalah piutang bisnisnya setelah didoakan LGL pada
saat LG di bulan November, berikut ringkasannya :
"Bulan November saya mendapatkan order cukup
banyak berturut-turut, tetapi saya bergumul mengenai
termin pembayaran, lalu saat LG saya minta didoakan
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LGL

agar

bulan

Desember

bisa

lancar

&

cair

pembayarannya. Puji TUHAN, di bulan Desember klien
membayar lancar tanpa ada masalah. Tuhan Yesus
baik."

646. Kesaksian Mikie akan jawaban doa untuk
mendapatkan rumah lebih luas & sesuai budget
setelah didoakan di Connect Time sesudah ibadah,
berikut ringkasannya :
"Saya dan istri sedang bergumul untuk mencari rumah
yang lebih luas untuk bisa dijadikan kantor dan gudang
yang sesuai budget. Dalam doa Connect Time di bulan
Oktober saya didoakan oleh LGL. Seminggu berikutnya
secara ajaib kami menemukan rumah yang sesuai
dengan kriteria kami. Puji Tuhan segala kemuliaan bagi
Yesus!

647. Kesaksian dari Yola dan Ide akan nubuatan
turunnya berkat kreatif bagi yang setia perpuluhan dan
persembahan khusus, berikut kutipannya:
Sesuai dengan nubuatan Ps. Cahya bahwa berkat kreatif
akan terus mengalir, dialami juga oleh kami berdua
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berupa berkat makanan berlimpah dari klien2. Segala
puji dan syukur atas kebaikan Tuhan.

648. Kesaksian dari Lidwina akan signs & wonders
gigi dan akar gigi yang membusuk secara ajaib
sembuh, disaksikan Lidwina demikian kisahnya:
Lidwina rajin beribadah dan tertanam di GCC. Ketika di
ibadah raya Pastor Cahya bernubuat dan berdoa bagi
mukjizat gigi yang busuk dan rusak sembuh, Lidwina
percaya dan mengimaninya. Ketika rontgen dan cek ke
dokter gigi terbukti bahwa mukjizat telah terjadi, gigi dan
akar giginya yang membusuk sembuh. Segala kemuliaan
bagi Tuhan Yesus.

649. Kesaksian dari Ibu AAA akan mukjizat tanda
ajaib perubahan wajah seketika melalui Roh Kudus
yang bekerja dengan penumpangan tangan oleh Ps
Cahya, berikut kutipannya: Karena kesalahan operasi
maka Ibu AAA mengalami kerusakan wajah, Ibu AAA
mencari pertolongan Tuhan Yesus, dan Ps Cahya
mendoakan mukjizat perubahan wajah, Roh Kudus
bekerja, seketika secara ajaib terjadi perubahan wajah,
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ibu AAA menjadi cantik jelita dan wajahnya bersinar,
sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus.

650. Kesaksian dari Indra Novi akan mukjizat melalui
pengolesan minyak urapan yang telah didoakan oleh
Ps Cahya bekerja atas kotoran tersumbat di kuping
Dawson, berikut kutipannya: Di telinga Dawson ada
kotoran

kuping

gede

banget

hampir

nutup.

Di

korek-korek ga bisa-bisa udah mengeras kaya batu.
Tadinya udah hampir ke dokter tapi saya sama suami
putusin buat oles minyak urapan minta pertolongan
Tuhan. Besok pagi nya dicoba korek lagi aneh nya malah
jadi lembek dan keluar dengan mudahnya. Puji Tuhan!

651. Kesaksian dari Earron akan kesembuhan dari
sakit lambung melalui penumpangan tangan dalam
nama Yesus oleh Ps Cahya, dari sakit lambung dialami
oleh Earron, Earron memiliki lambung yang lambat
pencernaannya, sehingga cepat mual padahal makan
sedikit. Pada saat Ps. Cahya mendoakan tumpang
tangan atas lambung Earron, kesembuhan mulai terjadi
secara progresif dan besoknya porsi makan Earron
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kembali menjadi normal sampai sekarang. Praise the
Lord Berikut kutipannya:
"Tanggal 24 November Kemarin Ps.Cahya datang ke
rumah untuk doain perut saya yang ada masalah dan
makan sangat sedikit kata dokter lambung saya lambat
cernanya, dan setelah didoakan Ps.Cahya, besok
harinya porsi makan saya langsung nambah menjadi
normal. All Praise to the Living Jesus!"

*652. Kesaksian dari Earron akan mukjizat tanda
ajaib pertumbuhan kaki panjang sebelah menjadi
sempurna

melalui

penumpangan

kuasa

tangan

oleh

Roh

Kudus

dengan

Ps

Cahya.

Berikut

kutipannya: Pada saat aku didoakan oleh Ps. Cahya d
tanggal 24 november, Ps.Cahya dan Ps.Laura liat kalau
kaki saya gak sama panjang dan jauh banget bedanya.
Saat itu juga Ps.Cahya doain saya dan manjangin di
tempat. Puji Tuhan sekarang saya sudah memiliki kaki
yang sama panjangnya.
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*653. Kesaksian dari Siska akan mukjizat tangan
bertumbuh seketika melalui penumpangan tangan oleh
Ps Cahya di ibadah natal GCC, berikut kutipannya:
Di akhir ibadah raya Pastor Cahya mendoakan mukjizat
buat kaki bertumbuh, dan kakiku bertumbuh seketika
secara ajaib. Terimakasih Tuhan Yesus, terimakasih Roh
Kudus buat hadiah Natal yang Tuhan berikan. Aku
semakin percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang
mustahil.

*654. Kesaksian dari Earron akan mukjizat tanda
ajaib

tangan

bertumbuh

seketika

melalui

penumpangan tangan dalam nama Yesus oleh Ps
Cahya, November 2017, tangan kiri Mr Earron lebih
pendek dari tangan kanannya, Ps Cahya berdoa untuk
mukjizat terjadi: Roh Kudus menumbuhkan secara ajaib
tangan kiri Mr Earron dalam hitungan detik sehingga
sempurna, Yesus sungguh Tuhan yang maha kuasa,
Roh Kudus itu nyata dan masih membuat mukjizat.
Berikut kutipannya: Tanggal 24 juga Ps.Cahya dan
Ps.Laura ukur tangan saya dan panjangnya ngga sama
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juga. Saat itu aku juga didoakan oleh Ps.Cahya dan
manjangin. Puji Tuhan

655. Kesaksian dari Oma Anna akan mukjizat
kesembuhan

dari

sakit

punggung

melalui

penumpangan tangan oleh Ps Cahya, berikut kisahnya:
Oma Ana rajin beribadah dan menerima rhema di GCC.
Ia didoakan oleh Pastor penumpangan tangan dalam
nama Yesus atas sakit punggungnya dan sembuh,
Terpujilah kuasa pekerjaan Tuhan Yesus.

656.

Kesaksian

dari

Yohan

akan

mukjizat

kesembuhan asam urat melalui penumpangan tangan
LGL / LGL partner di Life Group GCC, berikut kisahnya:
Kaki Yohan tiba-tiba sakit karena asam urat tapi dengan
iman ia tetap datang LG. Lalu didoakan tumpang tangan
oleh LGL dengan minyak urapan yang telah didoakan
oleh Ps Cahya. Keesokan paginya kaki Yohan tidak sakit
lagi. Segala kemuliaan bagi Yesus.
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*657 Kesaksian dari Sugiharto akan mukjizat Tuhan
Yesus; kesembuhan sakit penyakit sakit jantung,
paru-paru, dan ginjal disembuhkan oleh Tuhan Yesus.
Desember 2017, Mr Sugiharto menderita sakit jantung,
paru paru dan ginjal , di akhir ibadah Gereja Great
Commission, Ps Cahya berdoa untuk mukjizat, Roh
Kudus

bekerja,

Mr

Sugiharto

bersaksi

ia

telah

disembuhkan secara progresif oleh Tuhan Yesus.
Terpujilah Tuhan Yesus.

*658. Kesaksian dari Mr Sugiharto akan mukjizat
Tuhan Yesus; signs & wonders kaki bertumbuh
seketika melalui penumpangan tangan oleh Ps Cahya,
berikut kisahnya: Desember 2017, Mr Sugiharto kaki
kirinya lebih pendek dari kaki kanannya, di akhir ibadah
Gereja Great Commission, Ps Cahya berdoa untuk
mukjizat, Roh Kudus bekerja, kaki Mr Sugih bertumbuh
seketika, Terpujilah Tuhan Yesus.

*659.Kesaksian

dari Mr.Sugiharto akan mukjizat

Tuhan Yesus; signs & wonders, tangan Mr Sugi
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bertumbuh seketika melalui penumpangan tangan oleh
Ps.Cahya, berikut kisahnya:
Desember 2017, Mr Sugi tangan kanannya lebih pendek
dari

tangan

kiri,

di

akhir

ibadah

Gereja

Great

Commission, Ps Cahya berdoa untuk mukjizat, Roh
Kudus bekerja. Tangan Mr Sugi bertumbuh seketika
sama panjang, Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu
hidup, masih membuat mukjizat, Roh Kudus itu nyata.

*660. Kesaksian dari Yola akan mukjizat signs &
wonders,

bahu bertumbuh melalui penumpangan

tangan oleh Ps Cahya setelah ibadah GCC, berikut
kutipannya:
Dari punggung sampai kaki sebelah kanan beberapa hari
pegel banget, ternyata bahu kanan aku lebih pendek +
agak turun daripada bahu kiri. Sekarang sudah tidak
merasakan pegel lagi & bahu menjadi sama karena
disempurnakan oleh Tuhan Yesus :) Praise Jesus.

661. Kesaksian dari Sintu dan Yenni akan turunnya
berkat2

kreatif

bagi

yang

setia perpuluhan dan
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persembahan khusus sesuai nubuatan Pastor Cahya di
ibadah GCC, demikian kutipannya:
Bulan ini lagi2 dapat berkat kreatif berupa makanan dan
produk fashion. Luar biasa Tuhan!

662. Kesaksian dari Bu Vera akan berkat kreatif bagi
yang setia perpuluhan dan persembahan khusus sesuai
nubuatan Pastor Cahya di ibadah GCC, demikian
kutipannya:
Tuhan Yesus itu ajaib dahsyat dan sungguh baik. Berkat
kreatif makanan datang, luar biasa baiknya Tuhan kita,
keinginan kita aja dipenuhi apalagi kebutuhan ya.

*663. Kesaksian dari Mr.Ide akan mukjizat Tuhan
Yesus; signs & wonders , alis mata dari Mr Ide
bertumbuh menjadi lebat. Desember 2017, di ibadah
gereja GCC, Ps Cahya bernubuat untuk mukjizat alis
mata bertumbuh, puluhan orang mengalami mukjizat ini,
salah satunya adalah Mr Ide, Roh Kudus menumbuhkan
secara ajaib alis dari Mr Ide, Yesus sungguh Tuhan yang
maha kuasa, Roh Kudus itu nyata dan masih membuat
mukjizat.
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664. Kesaksian dari Siska ( mamahnya Kayla ) akan
mukjizat kesembuhan minus mata melalui nubuatan
oleh Ps Cahya di ibadah GCC, berikut kutipannya:
Di 2013 mata saya dinyatakan bersilindris, selain minus.
Beberapa waktu ketika Ps.Cahya mendoakan untuk
mukjizat kesembuhan mata, saya ikut berdoa juga.
Ketika saya mencek mata saya pada tanggal 9
Desember 2017, ternyata silindris mata saya hilang dan
minus mata kiri saya turun. Puji Tuhan.

665. Kesaksian dari Bapak ABCD akan Mukjizat
kesembuhan atas impotensi melalui penumpangan
tangan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Bapak ABCD sudah lama mengalami impotensi. Ketika ia
datang ke ibadah raya GCC, ia didoakan oleh Ps. Cahya,
dan kesembuhan atas impotensi pun terjadi. Terpujilah
kuasa pekerjaan Roh Kudus.

666.

Kesaksian

dari

Sintu

dan

Yenni

akan

penggenapan nubuatan akan berkat2 kreatif bagi
yang setia perpuluhan dan persembahan khusus .
Demikian kutipannya :
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“Dari bulan November, berkat2 kreatif berupa makanan
dan peralatan make up berdatangan tiap minggu. Puji
Tuhan”

667. Kesaksian dari Maurin akan penggenapan
nubuatan berkat kreatif bagi yang setia perpuluhan dan
persembahan khusus, berikut kutipannya:
Tanggal 10 Desember di ibadah Pastor bernubuat bakal
ada yang dapat berkat kreatif banyak baju. Dan
pesannya "Tuhan peduli penampilan". Minggu itu saya
dapat banyak banget baju. Sekarang saya berjuang
menjaga penampilan :) (note: Sebelumnya saya emang
cuek sama penampilan.) God care details even the
simple things. Praise the Lord!

668. Kesaksian dari Maurin akan mukjizat penurunan
minus mata m
 elalui nubuatan Ps Cahya di ibadah GCC,
Maurin rajin beribadah di GCC dan menerima rhema
Firman Tuhan. Ps Cahya bernubuat bahwa jemaat akan
mengalami penurunan minus mata, berikut kutipannya
“Mata juga minusnya mulai turun 0.5 dari 5.25 ke 4.75,
Puji Tuhan.”
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669. Kesaksian dari Kus akan penggenapan jawaban
doa akan pekerjaan yang baru
Kus rajin beribadah dan tertanam di GCC. Dulu ia selalu
kesulitan untuk mencari kerja, tidak ada panggilan walau
dalam sehari memasukkan 3 - 5 lamaran kerja. Kus
berdoa dengan iman, secara progresif ia mulai bekerja
sebagai Gojek, dan bulan Desember ini diterima sebagai
intern di Maestro. Tuhan Yesus ajaib.

670.Kesaksian dari Kus akan kuasa Tuhan yang
membawa pada perubahan karakter
Kus dulunya hidup biasa2 saja sebagai seorang Kristen.
Dari pertengahan 2017

ia mulai rajin beribadah dan

tertanam di GCC, dan ikut LG GCC. Perjalanan iman ini
membuat Kus bertumbuh dan percaya akan kuasa
Tuhan yang nyata bekerja mengubahkan karakter,
hidupnya dan sekelilingnya. Terpujilah nama Tuhan
Yesus.

671.

Kesaksian

dari

Yemi

akan

penggenapan

jawaban Christmas Wish akan kerinduan dibaptis.
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Christmas Wish Yemi 2 tahun lalu adalah dibaptis. Ia
rindu bertumbuh dan mengenal Tuhan Yesus lebih lagi.
Semenjak beribadah dan tertanam di Gereja lokal GCC,
ia bertumbuh imannya, dan akhirnya dibaptis pada
Oktober 2017 kemarin. Terpujilah nama Tuhan Yesus.

672.

Kesaksian

dari

Yemi

akan

penggenapan

jawaban doa akan perlindungan Tuhan dari calon
pasangan hidup yang tidak seiman dan sepadan
Yemi dekat dengan seorang teman pria di sekolahnya. Ia
didoakan di dalam Connect Time LG mengenai pria ini
apakah seiman/ sepadan untuknya. Esoknya terungkap
fakta bahwa karakter nya buruk, suka bolos, dan
minum2. Terpujilah Tuhan Yesus yang melindungi Yemi.

673. Kesaksian dari Yemi akan perubahan karakter
melalui tertanam dalam gereja lokal GCC
Yemi dulu sering jutek dan mengalami masalah dengan
kakak kelas di sekolah. Semenjak bertumbuh dan
tertanam di GCC, karakter pribadinya diubahkan Tuhan
perlahan,

sehingga

ia

menjadi

lebih

baik,

tidak

menyontek ketika ulangan/ PR, dan mendapat teman
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baru kakak kelas yang dulu pernah bentrok. Terpujilah
nama Tuhan Yesus

674. Kesaksian dari Daniel akan pengalaman akan
kuasa Tuhan yang nyata melalui tertanam di GCC
Daniel dulu adalah Kristen yang biasa-biasa saja.
Semenjak bertumbuh dan tertanam di GCC ia mengalami
banyak pengalaman akan Tuhan, dan menemukan
komunitas Youth sebagai tempat bertumbuh untuknya.
Terimakasih Tuhan Yesus.

675. Kesaksian dari Daniel akan penyertaan Tuhan
melalui doa di dalam nama Yesus nyata di dalam
area kuliahnya, berikut kisahnya : Daniel bersaksi
bahwa akhirnya ia Lulus kuliah setelah penantian 4 tahun
IPK excellent 3,92 dengan track record ga pernah
nyontek sama sekali. Terpujilah nama Tuhan Yesus.

676. Kesaksian dari Mega akan turunnya berkat2
keuangan kreatif, sepanjang bulan Desember melalui
traktiran makan, kado natal, pemberian produk makanan
dst. Berikut kutipannya: Hampir dimana2 disediakan
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makanan/ traktiran/ perayaan Natal sebagai bentuk dari
berkat kreatif. Puji Tuhan

*677. Kesaksian dari Mega akan mukjizat Tuhan
Yesus, signs & wonders, Ms Mega tangannya
bertumbuh seketika melalui penumpangan tangan oleh
Ps Cahya, berikut kutipannya:
November 2017, Ms Mega tangan kirinya lebih pendek
dari tangan kanan ,pada saat acara hangout GCC Teens
di PVJ selesai Ps Cahya berdoa untuk mukjizat, Roh
Kudus bekerja tangan kiri Ms Mega bertumbuh seketika.
Terpujilah Tuhan Yesus.

*678.
Yesus,

Kesaksian dari Mega akan mukjizat Tuhan
signs

&

wonders,

Ms

Mega

kakinya

bertumbuh seketika melalui penumpangan tangan oleh
Ps Cahya, berikut kutipannya:
November 2017, Ms Mega kaki kirinya lebih pendek dari
tangan kanan ,pada saat acara hangout GCC Teens di
PVJ selesai, Ps Cahya berdoa untuk mukjizat, Roh
Kudus bekerja, kaki kiri Ms Mega bertumbuh seketika.
Terpujilah Tuhan Yesus.
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679. Kesaksian dari Pandega akan berkat kreatif bagi
jemaat yang setia perpuluhan dan persembahan khusus,
berikut kutipannya:
Kemarin dapat voucher untuk pembayaran transportasi,
dan juga uang cash. Puji Tuhan.

680. Kesaksian dari Handi akan berkat kreatif bagi
jemaat yang setia perpuluhan dan persembahan khusus,
berikut kutipannya:
Minggu lalu saya ditraktir makan di Magal, kemarin
ditraktir, dapat voucher untuk pembayaran transportasi
dan juga dana cash. Puji Tuhan.

681. Kesaksian dari Eric akan turunnya berkat kreatif
bagi yang setia perpuluhan dan persembahan khusus
Pada ibadah raya GCC, Pastor Cahya bernubuat tentang
turunnya berkat kreatif,dan Eric pun menerimanya,berikut
kutipannya:
"Kemarin dapat bonus Christmas dari klien di Amerika.
Padahal ga ada perjanjian apa2 sebelumnya. Thanks
God"
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682. Kesaksian dari Winnie akan turunnya berkat
kreatif bagi yang setia perpuluhan dan persembahan
khusus, berikut kisahnya:
Pada ibadah raya GCC Pastor Cahya bernubuat akan
turunnya

banyak

berkat

kreatif,

dan

pada

saat

mendengarnya Winnie berdoa dan beriman menerima
berkat itu. Pada tanggal 25 Desember 2017, Winnie
mendapat berkat dari keuntungan workshop. Praise God.

683. Kesaksian dari Herich dan Saskia turunnya
berkat

kreatif

bagi

yang

setia

perpuluhan

dan

persembahan khusus, berikut kutipannya:
Herich dan Saskia menerima berkat kreatif sesuai
dengan nubuatan Ps.Cahya berupa voucher, makanan,
peralatan masak, perbagai produk makanan dan kue.
Terpujilah Tuhan Yesus!

684. Kesaksian dari Haryanto dan Maria akan
mukjizat kesembuhan Max dari demam dan muntah
melalui penumpangan tangan oleh Ps Cahya, berikut
kisahnya:
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Anak Haryanto & Maria, Max, sudah beberapa hari
demam dan muntah2. Sepulang ibadah Max didoakan
oleh Pastor. Pada Hari itu juga demam Max turun dan
mereka bisa beraktivitas seperti biasa keesokan harinya.
Puji Tuhan buat pekerjaan Tuhan yang luar biasa.

685. Kesaksian dari Bona akan berkat kreatif yang
dialami keluarga, mereka rajin beribadah di GCC, dan
mempercayai Firman Tuhan barang siapa menabur pasti
menuai. Ps.Cahya juga menyampaikan nubuatan tentang
berkat2 kreatif yang akan turun selama Desember,
berikut kutipannya:
Kami mendapat beberapa berkat kreatif lagi, berupa
makanan, fashion (baju2, mainan anak, bahan baju, dan
juga tas). Bahkan saat liburan terjadi banyak berkat
kreatif. Puji Tuhan.

686. Kesaksian dari Benny akan berkat kreatif yang
dialami keluarga, mereka rajin beribadah di GCC, dan
mempercayai Firman Tuhan barang siapa menabur, pasti
menuai. Ps.Cahya juga menyampaikan nubuatan tentang

53

berkat2 kreatif yang akan turun selama Desember,
berikut kutipannya:
Tadi stel mebel, klien nya punya usaha produk fashion.
Selesai kerjaan tersebut, klien ini memberikan berkat
kreatif banyak produk fashion, Puji Tuhan.

687. Kesaksian dari Edwin akan berkat kreatif yang
dialami keluarga Edwin, Edwin rajin beribadah di GCC,
dan mempercayai Firman Tuhan barang siapa menabur,
pasti menuai. Ps.Cahya juga menyampaikan nubuatan
tentang

berkat2

kreatif

yang

akan

turun

selama

Desember, berikut kutipannya:
Dalam minggu ini secara mengejutkan kami menerima
berkat2 kreatif, baik voucher untuk belanja dan juga
voucher untuk menginap d hotel (untuk liburan). Puji
Tuhan,

semenjak

kami

berjemaat

di

GCC

kami

mengalami banyak pertolongan dan berkat2 dari Tuhan.
Tuhan baik.

688. Kesaksian dari Rudi akan berkat kreatif, Rudi
rajin beribadah di GCC, dan mempercayai firman Tuhan
barang siapa menabur pasti menuai. Ps.Cahya juga
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menyampaikan nubuatan tentang berkat2 kreatif yang
akan turun selama Desember, berikut kutipannya:
Puji Tuhan kami mengalami berkat kreatif seperti yang
disampaikan Ps.Cahya di ibadah berupa perbagai produk
fashion, produk makanan, dan mainan untuk anak. Puji
Tuhan.

689. Kesaksian dari Nono akan berkat kreatif yang
dialami keluarga Nono rajin beribadah di GCC, dan
mempercayai Firman Tuhan barang siapa menabur pasti
menuai. Ps Cahya juga menyampaikan nubuatan tentang
berkat2 kreatif yang akan turun selama Desember,
berikut kutipannya: Dalam minggu ini saya mendapat
berkat berupa uang cash, produk bayi, produk fashion
anak. Sungguh Tuhan Yesus baik!

690. Kesaksian dari Rudi akan kesembuhan anaknya
dari kaligata melalui instrumen minyak urapan yang
sudah didoakan Ps.Cahya, berikut kutipannya :
2 hari lalu Kei (anak saya ) malem2 kaligata, lalu saya
doakan dan mengoleskan minyak urapan padanya.
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Walaupun malem2 dia tidur ga nyenyak tapi paginya dia
bisa istirahat dan sorenya dia sudah sembuh. Puji Tuhan.

691. Kesaksian dari Bona akan mukjizat kesembuhan
anaknya dari sakit tenggorokan melalui instrumen tisu
yang sudah didoakan Ps.Cahya sepulang ibadah, berikut
kutipannya:
Minggu

lalu Gavin menderita radang tenggorokan

(demam) dan batuk pilek. Setelah hari ke 7 sepulang
ibadah,

Ps.Cahya

mendoakan

kesembuhan

Gavin

dengan media tisu, karna Gavin tidak ibadah. Kami
sepakat dan menumpangkan tisue pada dahi Gavin. Puji
Tuhan sejak siang itu Gavin tidak demam lagi dan di hari
Senin

kondisinya

sudah

normal

kembali.

Segala

kemuliaan untuk Tuhan.

692. Kesaksian dari Ziko akan berkat kreatif turun
bagi yang setia perpuluhan dan persembahan khusus,
berikut kutipannya: Guys,mau kesaksian dari nubuatan
pastor yang waktu ibadah akan ada berkat kreatif dibulan
Januari, Puji Tuhan saya menerima berkat kreatif berupa
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furniture

rumah,

Puji

Tuhan

langsung

digenapi

nubuatannya. Praise God.

693. Kesaksian dari Tatang & Gesta akan kasih
karunia Tuhan dalam menerima jawaban doa untuk
penjualan rumah Berikut kutipannya:
Maret

2017

kami

membeli

rumah

kedua

sesuai

kebutuhan kami. Untuk menutup hutang, kami menjual
rumah pertama, tetapi tak kunjung terjual. Kami setia
berdoa di dalam LG, Connect time, dan melakukan
tindakan iman, iklan, dll. Tepat sebelum libur Natal dalam
1 minggu transaksi jual beli rumah selesai dan kami
dibayar full. Sungguh ajaib dan luar biasanya Tuhan kita.

694. Kesaksian dari Hendra akan signs & wonders
tulang hidungnya tidak lurus sempurna menjadi
sempurna, secara fisik nampak bengkok, di akhir ibadah
GCC,didoakan Ps.Cahya di ibadah raya GCC, dan terjadi
mukjizat tanda ajaib seketika, berikut kutipannya:
"Saya didoakan Pastor Cahya untuk menerima mukjizat
Tuhan Yesus,

seketika proses perubahan struktur

hidung terjadi, Puji Tuhan keesokan harinya ketika saya
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cek dengan bercermin dan mengukurnya hidung saya
menjadi sempurna, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus.

695. Kesaksian dari Betsy akan kesembuhan dari
sakit radang tenggorokan, kuasa Roh Kudus bekerja
melalui

media

pengurapan

sapu tangan yang telah didoakan

oleh

Pastor

Cahya

di

GCC,

berikut

kutipannya:
Puji Tuhan Istri saya Betsy sembuh dari radang dan
demam setelah didoakan dengan menumpangkan sapu
tangan yang sudah didoakan pengurapan oleh Pastor
Cahya di ibadah GCC, dan berdoa dalam nama Yesus.
Terpujilah Tuhan Yesus.

696. Kesaksian dari Yohan & Herlin turunnya berkat
kreatif

bagi

mereka

yang

setia

perpuluhan

dan

persembahan khusus, berikut kisahnya:
Yohan dan Herlin setia perpuluhan dan mengembalikan
persembahan

khusus.

Tuhan

memberikan

banyak

berkat2 kreatif bagi anak-anaknya berupa helm motor
dan tumbler ( botol minuman ). Terpujilah nama Tuhan
Yesus.
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697. Kesaksian dari Tommy dan Cella akan turunnya
berkat kreatif finansial bagi mereka yang setiap
perpuluhan dan persembahan khusus, berikut kisahnya:
Tommy dan Cella mendapatkan berkat berupa uang
tunai bagi Satya ( anak Tommy Cella ) dari rekan - rekan
kerja mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus

698. Kesaksian dari Ide dan Yola akan turunnya
berkat kreatif finansial bagi mereka yang setiap
perpuluhan dan persembahan khusus, berikut kisahnya:
Ide dan Yola setia mengembalikan perpuluhan dan
persembahan khusus. Mereka banyak mendapatkan
berkat kreatif berupa makanan2. Praise God Jesus.

699. Kesaksian dari Tina akan mukjizat kesembuhan
progresif
mengalami

dari

sakit

mukjizat

di punggung & perut, ia
kesembuhan

ketika

sedang

mendengarkan kotbah Ps Cahya di GCC, Roh Kudus
menyembuhkannya.
Sudah 2 hari ini punggung, pundak ,dan perut saya sakit.
Sudah doa dan mengoleskan minyak urapan di rumah
belum sembuh juga. Tadi pas ibadah saya disembuhkan
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tanpa

doa

penumpangan

tangan

(hanya

duduk

mendengarkan kotbah) sembuh dalam seketika hilang,
Puji Tuhan.

60

PENUTUP

Misi Amanat Agung menjadikan murid Kristus adalah
sebuah

misi

memberitakan

kabar

Injil

tentang

keselamatan, penebusan darah Yesus, Kesembuhan,
pemulihan, dan juga akan baptisan Roh Kudus yang
menjadikan kita anak-anak Allah.

Pemberitaan Injil terbaik sejak jaman Kisah Para Rasul
gereja perdana adalah dengan bersaksi, membagikan
kesaksian akan Tuhan Yesus yang hidup, Kuasa Roh
Kudus

yang

nyata

masih

terjadi,

Yesus

adalah

penyembuh, penolong yang maha kuasa, dan iman
kekristenan adalah nyata, Kuasa Tuhan Yesus sungguh
nyata masih terjadi.

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, diproduksi oleh Gereja Great Commission
Church

Bandung,

berpartner dengan Cacministries

(World Outreach & Discipleship Ministry)

INFORMASI PELAYANAN:
Jikalau Anda rindu untuk bertumbuh dalam iman, di
murid kan 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 dan rumah tangga berbahagia, dan
resources

lainnya.

Anda

dapat membuka website

pelayanan interdominasi kami di: cacministries.org atau
menghubungi email pelayanan di alamat e-mail :
office@cacministries.org

Para pembaca juga dapat melihat program pemuridan di
cacministries.org, setiap hari Jumat
setelah

pukul

12.00

program

siaran

kotbah

dan

pengajaran akan mengudara, berikut jadwalnya:
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- Setiap Jumat pertama, Program Pemuridan iman
“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 berkemenangan dan
berbahagia,

menjadi

keluarga

yang

mengalami

kelimpahan dalam segala hal dan memberkati banyak
orang.
- Setiap Jumat ketiga dan Jumat keempat, 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.”
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