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PENDAHULUAN 

 

Apakah Tuhan Yesus masih membuat mukjizat? 

 

Apakah kuasa Roh Kudus masih bekerja? 

 

Apakah mukjizat kesembuhan, terobosan keuangan, rumah tangga masih terjadi 

dalam iman kekristenan? 

 

Jawabannya adalah iya, Tuhan Yesus masih membuat mukjizat, Roh Kudus masih 

bekerja, mukjizat kesembuhan, keuangan, dan rumah tangga masih terjadi. 

 

Yesus itu hidup, dan Roh Kudus itu nyata! 

 

Para pembaca terkasih, buku kesaksian ini di produksi untuk menguatkan iman kita 

di dalam nama Yesus dan Karunia Roh Kudus mukjizat masih terjadi. 

 

Semua kesaksian disaksikan untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan memberitakan injil 

kerajaan Allah, Yesus adalah sungguh Tuhan dan maha kuasa. 

Selamat membaca kesaksian vol 10 

 

Ps Cahya Adi Candra 

Senior pastor jki Great Commission Church & Senior minister cacministries. 
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*Warta kesaksian volume 10 dimulai dari no 182  (lanjutan warta kesaksian volume 9) 

182. Kesaksian dari  Wawan, Mukjizat kesembuhan dari sakit telinga di LG , mengalami 

mukjizat didoakan LGL sepulang ibadah di meeting  point, demikian kutipannya " ia  

mengalami sakit telinga berhari2, karena air masuk ke telinga,  tidak bisa mendengar jelas 

dan berencana mau ke dokter untuk check up. Pada saat meeting point didoakan bersama 

dan pulangnya  pas sore telinga Wawan sudah sembuh. Segala puji kemuliaan buat Tuhan 

Yesus." 

 

183. Kesaksian dari Mega, mengalami kesembuhan dari sakit meriang dengan instrumen 

minyak urapan. demikian ringkasannya, "Seminggu yang lalu saya kehujanan pas di Jakarta 

besoknya jadi meriang seharian selama seminggu tersebut saya meriang dan batuk2 parah, 

saya cuma doakan saja setiap pagi dan mengoleskan dengan minyak urapan untuk 

kesembuhan. Puji Tuhan saya sembuh."  

 

184. Kesaksian dari Bapak Ari, disembuhkan dari pegal di tengkuk dan pinggang secara 

seketika ia disembuhkan dari sakitnya ketika menerima perjamuan kudus di ibadah raya 

GCC, demikian kutipannya: 

"Saat  datang di Ibadah Raya, saya merasa pegal sekali di tengkuk dan pinggang.  Ketika 

di perjamuan kudus saya menerima dengan sungguh-sungguh tubuh dan darah Tuhan Yesus 

melalui roti dan anggur dan saya percaya pasti sembuh, dan seketika saya merasakan aliran 

kuasa urapan melalui tubuh Yesus. Puji Tuhan, Tuhan sungguh ajaib." 

 

185. Kesaksian dari Mega akan pertolongan Tuhan yang nyata dalam hal piutang dan 

kuasa Roh Kudus karunia nubuatan mendatangkan kuasa Tuhan yang nyata, demikian 

kutipannya: 

Dua minggu yg lalu saya dinubuatkan Pastor di ibadah District meeting, tentang piutang 

yang akan dibayarkan kepada saya, dari vendor2 yang berhutang ke saya. Saya doakan 

setiap hari  ditagih ulang  juga beberapa klien gua yang belum bayar,  dan masih kudoakan 

sampai saat ini. Barusan malam ini ada pembayaran turun ke paypal dari klien.Tepat minggu 
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lalu, juga ada pembayaran DP projek di Jakarta yang turun tepat waktu, karena gue butuh 

uang tersebut untuk bayar thr dan salary team. Puji Tuhan 

 

186. Kesaksian dari Airin, akan berkat kreatif keuangan di LG akan kuasa Tuhan dalam 

pekerjaan memberkati kita semua, Airin rajin mendengarkan kotbah di ibadah raya dan 

imannya bertumbuh mengalami  Tuhan, demikian ringkasnya :  

" saya pernah menerima pesanan  dalam jumlah banyak. Setelah menyiapkan stok lima kali 

lipat malah batal, padahal nilainya cukup besar. Saya berserah kepada Tuhan berdoa dalam 

nama Yesus, dengan iman Tuhan akan memberkati dan percaya dengan pertolongan Tuhan 

pasti laku semua. Setelah itu, hampir setiap hari ada saja yang membeli barang sampai 

stoknya  sisa tingal 2 pcs habis terjual. Puji Tuhan Yesus." 

 

187. Kesaksian dari Herlin akan penggenapan nubuatan kuasa Tuhan akan menolong 

membeli rumah, memberkati iman kita semua, demikian ringkasannya:" Ketika kami masih 

belum menikah. Di LG ko cahya berkata2 dalam pengetahuan, mengatakan bahwa tahun 

2017 kami memiliki rumah dan memberitahu kami secara spesifik untuk beriman. Semenjak 

saat itu kami melakukan tindakan sesuai level iman kami yaitu mengambil KPR karyawan, 

berdoa dan mencari lokasi rumah dengan spesifikasi yang sesuai dengan kemampuan kami 

dan ketentuan bank. Panah api si jahat terus mengganggu melalui orang2  sekitar, tapi kami 

belajar tetap memperkatakan firman untuk saling menguatkan dan sekarang tepat dalam 

rencana Tuhan, nubuatan Rumah digenapi dan  siap kami tempati. Puji Tuhan,Terpujilah 

nama Tuhan Yesus. 

 

188. Kesaksian dari Ayu mengalami mukjizat berkat keuangan kreatif memberkati kita, Ayu 

setia dalam perpuluhan dan persembahan, Tuhan membukakan tingkap langit baginya, 

dalam ibadah raya Ps Cahya juga menubuatkan mukjizat kreatif akan turun atas jemaat, dan 

digenapi kepada Ayu,  demikian ringkasannya: 

"Dari awal tahun saya mengalami kenaikan salary yang lumayan (tidak seperti tahun2 

biasanya) Saya juga mendapatkan hadiah voucher menginap dihotel ibis malang dan free 

tiket penerbangan garuda, dan selain itu saya juga dapat voucher kuota dari tabungan di 
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sebuah bank  dan  cash back voucher selama saya menabung disana. Trimakasih Tuhan 

untuk bonus voucher2 nya." Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

189. Kesaksian dari Yosi mengalami kesembuhan jerawat diwajah tanda ajaib instan, 

di ibadah raya Pastor Cahya bernubuat akan kesembuhan jerawat, dan Yosi mengalaminya, 

demikian kutipannya:  

" Hari minggu di ibadah raya, Pastor menubuatkan dan  doa tumpang tangan atas 

kesembuhan ajaib untuk yang ada jerawat. Saya ikut doa kesembuhan Puji Tuhan hari senin 

pagi  jerawat di wajah saya yang sedang mateng2nya dan bernanah sudah hilang dan kulit 

sudah lembut kembali haleluya.” 

 

190. Kesaksian dari Venny Wong, akan perlindungan dari kecelakaan membagikan 

kesaksian atas mukjizat perlindungan atasnya kuasa Tuhan Yesus sungguh nyata, demikian 

kutipannya "Saya bersaksi akan Perlindungan Tuhan atas kendaraan yang tidak tertimpa 

pohon padahal jarak dari pohon yang tumbang hanya beberapa langkah dari tempat parkir 

kendaraan saya. Puji Tuhan sewaktu mau parkir di rumah makan tersebut kondisi parkir 

sedang penuh jadi saya maju beberapa langkah, nyaris saya celaka, Tuhan Yesus sungguh 

penolongku" 

 

191 . Kesaksian dari Bona dan friska, akan kuasa kesembuhan seorang anak dari luka 

dimata mereka mengalami mukjizat kesembuhan bagi anak mereka, melalui kuasa doa 

nama Yesus, demikian ringkasannya :  

Shallom, keluarga kami mau berbagi kesaksian kembali, Kali ini mengenai anak ke-2 kami 

Charis. Di kedua matanya terdapat garis merah, luka saat proses persalinan menurut dokter 

ada beberapa hal negatif yang bisa saja terjadi akibat luka tersebut. Namun kami terus 

berdoa  dalam nama Yesus dengan iman setiap hari,  Ps. Cahya dan Ps. Laura  mendoakan 

tumpang tangan, Puji Tuhan setelah lewat 2 minggu mata Charis menjadi normal kembali"  

 

192. Kesaksian dari Bona akan mukjizat berkat kreatif,  Selama bulan Juni mengalami 

banyak berkat kreatif, Bona dan friska sangat setia dalam hal perpuluhan dan persembahan 

khusus berikut kutipannya: "saya bersaksi akan berkat kreatif dapat beberapa produk 
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fashion,kiriman makanan, dan HP baru. Anak ke-2 kami memperoleh banyak produk 

fashion, perlengkapan bayi,voucher, uang cash, dan perhiasan emas. Puji Tuhan, barang 

siapa menabur dia akan menuai. 

 

193. Kesaksian dari Jeffry akan hikmat terobosan mencari pekerjaan , share kesaksian di 

LG youth  ia mengalami terobosan mencari pekerjaan: "saya mengucap syukur atas 

setengah tahun 2017 ini Tuhan memberikan jawaban pergumulan pekerjaan di sebuah 

perusahaan padahal saya fresh graduate dan juga pergumulan doa tentang rumah juga 

dijawab oleh Tuhan secara ajaib, Puji Tuhan Yesus, 

 

194.Kesaksian dari Valen akan mukjizat  berkat kreatif keuangan, Valen setia dalam hal 

perpuluhan dan persembahan  sehingga tingkap langit berkat terbuka baginya, demikian 

kutipannya :" Valen memiliki bisnis frame dengan penghasilan xx rutin/ bulan. Ia berdoa 

untuk meminta kenaikan omset ke xx rupiah, dalam sebulan tersebut dengan ajaib Tuhan 

menaikkan omset hingga hampir mencapai xx rupiah" haleluya. 

 

195. Kesaksian dari Daniel akan kuasa Tuhan terobosan dalam kuliahnya, demikian 

ringkasannya: " Daniel merasakan penyertaan Tuhan dalam akhir pergumulan pasca sidang 

TA, Tuhan selalu menyertainya, saya sukes mengejar date line dan Akhirnya saya  kerjakan 

bagiannya, saya kumpulkan dan saya doakan untuk yang terbaik. Puji Tuhan, Tuhan 

memberi nilai A. Segala pujian bagi Tuhan Yesus. 

 

196. Kesaksian dari Bona disembuhkan dari sakit gejala tifus akan kuasa rhema Firman 

Tuhan yg d khotbahkan di ibadah raya GCC, membawa kesembuhan, demikian 

ringkasannya: 

"  Ps. Cahya di Ibadah, "bila bimbang, tidak dapat apa-apa", sangat memberkati dan digenapi 

dalam hidup saya. Selama 1 minggu badan saya tidak enak (sumeng), ciri-cirinya seperti 

gejala tifus (sudah konsul ke dokter dan pernah mengalaminya 2tahun yang lalu). Dan anak 

saya masih bayi juga sedang flu sudah hampir 1minggu. Firman yang dibagikan dalam 

ibadah tersebut sangat meresap dihati saya, saya perkatakan dan percaya bahwa saya 

sudah menerima kesembuhan dan anak saya pun sudah sembuh. Minggu malam badan 
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masih tidak enak. Saya perkatakan lagi, saya terima kesembuhan tersebut, percaya dan 

tidak bimbang. Sesuai saran dokter saya cek darah, puji Tuhan hasil negatif (tidak tifus). Dan 

kami juga sembuh, badan saya dan bayi sehat. Puji Tuhan. 

 

197. Kesaksian dari Valen pertolongan Tuhan yang ajain dalam usahanya, demikian 

ringkasanya :" Valen memiliki bisnis frame di instagram dengan folowers 13ribu lebih. Suatu 

hari ia lupa password akunnya, dan otomatis log out. Valen bergumul, sudah konsultasi ke 

teman IT dll, dengan segala cara, didoakan bersama di LG, dan akhirnya dengan cara yang 

ajaib Tuhan bekerja, valen bisa log in ke IG lagi. , puji Tuhan kuasaNya nyata menolong 

umatNya". 

 

198. Kesaksian dari Mega, Kuasa Tuhan akan pengembalian piutangberdoa  di dalam nama 

Yesus agar untuk piutang  yang dibayar oleh klien2 di bisnisnya dan pertolongan Tuhan 

nyata terjadi: 

" Puji Tuhan sudah ada dua klien yang bayar via Paypal. Bahkan klien yang kedua 

menyatakan bahwa sebenarnya ia enggan, tapi karena bayaran itu adalah hak saya, dia juga 

membayarkannya langsung dengan cepat. Tuhan  bekerja secara luar biasa dalam proses 

pengembalian piutang, haleluya" 

 

199. Kesaksian dari Handi,disembuhkan dari sakit flu, akan kuasa doa dalam nama Yesus 

" Kmrn sore mulai flu, hidung meler, kepala pusing...Lalu doa di dalam nama Yesus saya 

telah sembuh. Dan  seketika Keesokan paginya saya sudah sembuh dari pilek dan kepala ga 

pusing. Praise The Lord "  

 

200. Kesaksian dari Siska valentina, akan kesembuhan dari cidera pergelangan tangan 

" awal Juni lalu saya mengalami cidera pergelangan tangan waktu bekerja. Beberapa hari 

tangan saya retak tidak dapat digerakkan. lalu di ibadah raya saya yakin dan percaya kalau 

tangan saya pasti pulih kembali, sebelum saya ke rumah sakit saya  minta didoain oleh Ps 

Cahya dan Ps Laura. Lalu Saya ke Rumah Sakit untuk rontgen sepulang ibadah, hasilnya Puji 

Tuhan,  tidak ada tulang yang retak, Ajaib Tuhan dihari ketiga saya lepas Gifs dan tidak pakai 
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lagi, saya sudah bisa menggerakkan tangan saya kembali, dan tidak ada bengkak. Minggu 

depannya saya check kembali ke RS, dokter nya heran penyembuhan sangat  cepat, karena 

biasanya butuh waktu seminggu bahkan berbulan bulan untuk normal kembali. Puji Tuhan 

juga  semua uang berobat dapat diganti perusahaan +asuransi bpjs 100%. Segala kemuliaan 

bagi Tuhan 

 

201 kesaksian dari Bona dan Friska, akan mukjizat kaki anak mereka Gavin yang agak 

bengkok dan pendek sebelah bertumbuh ajaib. 

" sejak rabu kmrn aku &bona sadar kakinya tambah bengkok dan bikin dia sering jatuh saat 

berlari.. Lalu sejak rabu kemarin kami bawa doa setiap malam dan oles minyak urapan minta 

kesembuhan bahwa kaki gavin akan lurus..  Puji Tuhan hr ini doa kami terjawab, di ibadah 

raya GCC pastor cahya bernubuat akan turunnya mukjizat kaki bengkok akan tumbuh, dan 

pastor menumpangkan tangan  dan memrintahkan dalam nama Yesus kaki bertumbuh dan 

lurus dan seketika juga mukjizat terjadi  kaki gavin bertambah lurus dan sama panjang, 

Haleluya! Kemuliaan hanya untuk Tuhan" 

 

202.kesaksian dari Mega akan mukjizat Kaki yg berbentuk O Struktur secara ajaib menjadi 

lebih lurus  

" Di ibadah raya GCC pastor cahya bernubuat akan mukjizat kaki bengkok akan tumbuh, lalu 

pastor mendoakan Mega pulang ibadah dan memerintahkan dalam nama Yesus kaki 

tersebut menjadi lebih lurus dan mukjizat seketika terjadi kaki  semakin lurus beberapa cm 

secara ajaib" Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah Tuhan yang hidup. 

 

203. Kesaksian Ps Laura,  menerima mukjizat tanda ajaib Alis bertumbuh, " di ibadah raya 

GCC pastor cahya bernubuat akan mukjizat tanda ajaib alis bertumbuh dan Ps Laura 

menerimanya dengan iman, beberapa minggu kemudian alis bertumbuh banyak. Terpujilah 

pekerjaan Roh Kudus, Yesus kristus adalah Tuhan yang ajaib. 

 

204. Kesaksian dari Betsy akan pertolongan Tuhan pelunasan hutang,mengenai 

penggenapan nubuatanyang saya terima di ibadah raya pada  akhir mei 2017, "saat ibadah 
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raya Ps.Cahya bernubuatan ttg seseorang memiliki hutang xx juta dan diminta menabur 

persembahan setelah ibadah. Di dalam hati saya sepakat dan sepulang ibadah saya 

melakukan tindakan iman dengan menabur. Puji Tuhan bulan kemarin ini ,berkat kreatif itu 

turun 2x sehingga bisa melunasi hutang xx juta. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

205.Kesaksian dari Saskia tentang kesembuhan anaknya  Jojo dan Alinska, Saskia 

bertumbuh imannya karema rajin mendengarkan kothbah iman di ibadah GCC,  

" Saat kami mau pergi berlibur ke bali lebaran ini tiba2 alinska ketularan saya batuk pilek. 

Setelah mau sembuh ternyata malah kena virus rosela, Jo juga sama ketularan pilek 

temannya. Tapi Puji Tuhan selama liburan karna doa penumpangan tangan setiap hari 

Alinska dan Jo sembuh dari batuk pilek. Makannya juga banyak bahkan banyak banget 

sampai kami juga bengong liat Jo makan banyak banget sampai hari ini, Haleluya Iman saya 

bertumbuh dari pergumulan masalah kesehatan anak ini. 

 

206. kesaksian dari Yenny  mengalami kuasa Tuhan akan pergumulan tempat tinggal, 

"aku bergumul masalah rumah sudah 1 thn lbh karena mama tinggal di rmh ortu yang 

dihibahkan ke 4 anak, Kami bergumul besar tentang tempat tinggal dan saya beroda dengan 

iman kepada Tuhan. Akhirnya sebelum lebaran pergumulan rumah  Tuhan membuka jalan 

secara ajaib, Tuhan menjawab doa dengan iman, segala pujiam bagi Tuhan Yesus. 

 

207.Kesaksian dari Betsy, Pertolongan Tuhan dalam membeli rumah melalui iman kepada 

Tuhan Yesus nubuatan membeli dan melunasinya di genapi, dan dengan iman berhasil 

memiliki rumah milik sendiri akan memberkati kita khususnya yang sedang bergumul 

tentang rumah.Oktober 2011 Ps. Cahya bernubuat saya akan membeli sebuah rumah bagi 

mamih saya saat itu saya menerima di dalam iman.Saya melakukan tindakan iman dengan 

mencari rumah yg sesuai budget maret 2012 saya menemukan lokasi yg cocok, lalu 

pembangunan rumah selesai mei 2012. Saya membeli rumah ini secara KPR 6 tahun, seiring 

berjalan waktu saya berdoa semoga hutang kpr bisa lunas kurang dari 6 tahun. Tgl 8 juli 

2017 Puji Tuhan oleh anugerah Tuhan hutang kpr nya lunas lebih cepat dari yang 

seharusnya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus." 
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208.Kesaksian dari Yenny disembuhkan dari sakit kepala ketika beribadah dan 

mendengarkan kotbah di gcc, demikian kutipannya:  

"Minggu pagi kepala ga enak badan lemes dalam hati harus tetep ibadah dan percaya di 

ibadah akan disembuhkan Tuhan dan pulang ibadah akan sembuh, rindu dan bertekad mau 

tetap pelayanan dan Puji Tuhan saya sungguh disembuhkan Tuhan. Pulang ibadah sakit 

kepala pun sudah sembuh, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

209.Kesaksian dari Yudie akan berkat kreatif keuangan ia mengalami penggenapan 

nubuatan turunnya berkat kreatif bagi jemaat, Yudie setia dalam perpuluhan dan 

persembahan dan Tuhan mencurahkan berkat baginya berlimpah demikian kutipannya: 

Yudi mendapatkan voucher belanja bernilai jutaan rupiah , tetapi karena satu dan lain hal  

tidak sempat membelanjakan dan  Sudah expired, setelah didoakan ternyata voucher yang 

expired itu dapat digunakan secara ajaib, haleluya. 

 

210. Kesaksian dari Airin akan kesembuhan dari sakit punggung melalui karunia Roh kudus 

nubuatan di ibadah raya GCC ia menerima mukjizat kesembuhan, Airin rajin beribadah ke 

GCC dan imannya bertumbuh pesat. Demikian ringkasannya: 

" Saat Ibadah Raya Pastor Cahya bernubuat untuk kesembuhan punggung. Saat itu 

punggung saya sakit  apalagi punggung bawah sudah sakit lama akibat cidera belasan tahun. 

Sepulang Ibadah dimateraikan kesembuhannya didoakan tumpang tangan oleh Pastor, 

Besoknya punggung terasa ringan sekali  ini kedua kalinya saya didoakan Pastor. Dan saya 

percaya "yang ini pasti sembuh" dan terus terngiang-ngiang sejak Ibadah. Puji Tuhan, Saya 

dibebaskan dari sakit punggung menahun, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

211. Kesaksian dari Yudi & Susan, anaknya disembuhkan dari demam melalui instumen 

minyam urapan berdoa dalam nama Yesus anak yang sakit menerima mukjizat kesembuhan  

demikian ringkasaannya:  

"Raphael anak kami panas sampai 38 derajat, kami segera mengoleskan minyak urapan dan 

berdoa di dalam nama Yesus Raphael sembuh dari demam. Di saat yang sama LGL kami juga 

berdoa di rumah mereka untuk kesembuhan Raphael dari demam. Puji Tuhan demamnya 

turun dan tidak demam2 lagi sehingga minggunya kami bisa ke gereja. Segala kemuliaan 
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bagi nama Yesus". 

 

212. Kesaksian dari Theo akan kesembuhan dari batuk  melalui minyak urapan ( yang 

sudah didoakan khusus oleh Pastor)  disaksikan oleh Tina, demikian kesaksiannya :  

"Puji Tuhan Theo anak kami disembuhkan dari batuk. Dua hari sebelum ke bandung lagi 

Theo sempat batuk flu sampe tidur sambil batuk2,  Puji Tuhan kami membawa minyak 

urapan, lalu berdoa sepakat sama suami diolesin lehernya. Tadi telepon neneknya bilang 

tadi malam sudah  sembuh engga batuk2, " Segala  kemuliaan bagi Tuhan. 

 

213. Kesaksian Eric mengalami terobosan oleh Kuasa Tuhan dalam pekerjaannya, melalui 

kesepakatan doa bersama LGl di Life group, demikian kutipannya:  

" Saya sering didoakan bersama di pertemuan LG, abis ibadah juga. Saya mau tambah client 

lagi buat pekerjaan saat ini. Minggu lalu  saya mendapatkan berkat terobosan deal client 

dari amrik. Jadi sekarang udah ada 2 client aktif, 1 amrik, 1 india. Puji Tuhan" 

 

214.Kesaksian dari Merla akan berkat kreatif keuangan, Pastor Cahya bernubuat di ibadah  

raya  bahwa masa tuaian kreatif sedang turun atas jemaat, yang setia hal perpuluhan dan 

persembahan, demikian kutipannya : "kesaksian kami bulan ini kami mendapatkan berkat 

kreatif, mainan anak dan makanan. Khususnya untuk mainan anak, saya pernah berdoa 

meminta mainan baru untuk Kenneth, Puji Tuhan diberikan melalui berkat kreatif." 

 

215.Kesaksian dari Tina akan kesembuhan sakit dikulit, melalui minyak urapan ( yang 

sudah didoakan khusus oleh pastor gcc), demikiam ringkasannya 

"Seminggu yang lalu sebagian punggung gatal merah keluar beruntus kecil2, karena saya 

kerja di skincare saya olesin cream gatal karna lagi dikerjaan, 2hari belum sembuh gatalnya, 

ga tahan gatalnya, sampe rumah malam saya minta suami doain sambil diolesin minyak 

urapan, lalu semakin malam semakin berkurang gatalnya, paginya sudah enggak gatal sama 

sekali, lalu dokter baru di klinik tanya gimana sudah sembuh allergi gatal2nya, disitulah saya 

bersaksi, Tuhan Yesus menyembuhanku" 
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216. Kesaksian dari Valen menerima mukjizat kreatif  beasiswa dan pekerjaan magang, 

sebagai jawaban doa iman kepada Tuhan Yesus Kristus, demikian kutipannya;  

"Puji Tuhan,  dari dulu selalu ingin bisa kuliah secara mandiri tapi selama ini ga bisa karna 

kerjaan full time.. tapi sempet menghayal bisa kerja part time sambil kuliah jadi ga terlalu 

cape dan bisa mandiri.. Puji Tuhan, Tuhan jawab doa iman  dan harapan saya.. kemarin saya 

baru saja terima beasiswa kuliah melalui program magang di GCC" 

 

217. Kesaksian Erik akan kuasa Tuhan dalam hal bebas hutang, melalui iman yang 

bertumbuh dalam pengajaran kotbah di gcc dan kuasa doa bersama di Life group , 

terobosan terjadi, demikian kutipannya: 

" saya dipulihkan dari hutang kartu kredit. Awalnya karena salah perhitungan, sehingga kami 

tetap belanja. Lalu pembayaran gaji dari pekerjaan terhenti, kami jadi tidak bisa bayar kartu 

kredit berbulan2 lamanya. Pada akhirnya setelah kami berdoa bersama baik di LG, rumah, 

gereja. Akhirnya dapat pekerjaan baru yang gajinya mencukupkan untuk melunasi utang. 

Sekarang sudah bebas hutang kembali. Puji Tuhan Yesus"  

 

218. Kesaksian dari Yoseph akan berkat kreatif keuangan, Pastor Cahya bernubuat di 

ibadah raya bahwa mukjizat berkat kreatif sedang turun pada jemaat yang setia hal 

perpuluhan dan persembahan, demikian ringkasannya:  

" Hari ini 21 Agustus. Kami menerima berkat kreatif, perabotan rumah tangga baru yang 

baru. Dan  juicer merk terkenal dan beberapa barang lainnya yg kita perlukan. Puji Tuhan. " 

 

219. Kesaksian dari Bene akan mukjizat kesembuhan kulit di kaki, melalui minyak urapan ( 

minyak urapan yang sudah didoakan khusus oleh Pastor GCC), demikian kutipannya: "udah 

beberapa lama kaki nya bene dari telapak kaki sampai lutut gatel gatel sepertinya alergi, 

udah di salep anti gatal makin parah. Tiga hari lalu tgl 18 agustus malem, dia doa oles 

minyak urapan. Ajaib langsung hilang gatal nya malem itu juga disembuhkan Tuhan, thank 

you Tuhan Yesus untuk mukjizat kesembuhan." 
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220. Kesaksian dari Tina akan pertolongan Tuhan dalam perjalanan ke klaten, Kuasa Tuhan 

nyata bagi orang beriman, Tina rajin beribadah mendengarkan kotbah di gcc dan bertumbuh 

imannya. Demikian ringkasannya: 

Pada waktu kami akan berkunjung dari kroya ke klaten sebelum berangkat baru sadar KTP 

saya ketinggalan di Bandung dan copy booking tiket pun hilang. Kami pun bingung karna 

untuk bisa menaiki K.A harus membutuhkan kedua hal tsb (terutama tanda 

pengenal/KTP),akhirnya kami memutuskan dengan iman untuk tetap ke stasiun, sepanjang 

perjalanan kami Berdoa dalam iman kepada Tuhan Yesus, distasiun saya pun berbicara ke 

petugas tiketnya beliau pun tdk mengijinkan masuk. Lalu pertolongan Tuhan turun secara 

ajaib kami bisa naik kereta tanpa bukti tiket dan KTP. Terimakasih kepada Tuhan Yesus.” 

 

221. Kesaksian dari Siska valentina akan kuasa Tuhan mempromosikan naik jabatan, kuasa 

rhema firman Tuhan membukakan terobosan promosi dalam pekerjaan, siska rajin 

beribadah di GCC mendengarkan kotbah sehingga imannya bertumbuh dan mengalami 

kuasa Tuhan, demikian ringkasannya: 

" Beberapa minggu ini aku mengingat rhema Firman  yang Ps bagikan, dan aku lakukan.  Aku 

berdoa Roh Kudus mampukan aku untuk melakukannya. Dan aku belajar sesuai rhema tuk 

hanya fokus pada Tuhan Yesus!Pertolongan Tuhan Pun Nyata, Secara ajaib Roh Kudus 

memampukan aku untuk memanaged pekerjaan ku,dan waktuku. Hingga akhirnya bisa doa 

pagi dan baca firman lagi dan tidurku pun nyenyak. Dan alhasil, Owner menyatakan "Good 

Joob dan mempromosikan aku ke level managerial dan memberikan pelatihan untuk level 

managerial, segala puji syukur bagi Tuhan Yesus." 

 

222.kesaksian dari Tina mengalami mukjizat kesembuhan dari sakit demam, Roh Kudus 

melalui minyak urapan ( minyak urapan yang sudah didoakan Ps Cahya di GCC ) , demikian 

ringkasannya: 

"Saya mau bersaksi akan kuasa Tuhan, sudah beberapa malam badan tiba2 menggigil 

kedinginan mulai jam 10 malam. Biasanya saya selalu sedia Paracetamol tapi semalam gak 

ada karna sudah lama tidak minum juga. Akhirnya saya berdoa lalu mengoleskan minyak ke 

dahi dan leher. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan, PujiTuhan tadi pagi bangun sudah ga 
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demam saya sudah sembuh, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus.” 

 

223.Kesaksian dari Venny wong, ia mengalami mukjizat kesembuhan atas kuku kakinya 

melalui nubuatan pastor Cahya di ibadah raya dan doa penumpangan tangan, demikian 

kutipannya  

"Pastor Cahya bernubuat akan mukjizat kuku turun di ibadah dan sesudah ibadah raya 

Pastor mendoakan untuk setiap kuku yang ukuran tidak normal (pecah)Puji Tuhan kuku 

jempol saya mengalami kesembuhan progresif yaitu mulai memanjang, haleluya” 

 

224. Kesaksian dari Maria akan kuasa Tuhan Yesus yang nyata dalam usahanya, Maria 

bertumbuh imannya dengan rajin mendengarkan kotbah iman di ibadah raya dan setia 

menabur sehingga mengalami terobosan yang luar biasa, demikian ringkasannya: 

saya mau memberikan kesaksian mengenai pemeliharaan Tuhan dan perkara ajaib yang 

Tuhan buat dalam hidup saya. Pada pertengahan bulan juni 2017 sekitar 2 minggu sebelom 

lebaran secara ajaib supply kepiting melimpah ruah dikarenakan pengiriman ekspor ke luar 

negri macet (semua karena campur tangan Tuhan, alhasil list pekerjaan berbulan bulan 

tercapai dalam waktu singkat ), prediksi saya list tersebut baru akan selesai dalam 5 bulan ke 

depan tapi bulan juni ini Tuhan mengirimkan supply sangat banyak, total sekitar 29 kg 

kepiting (anggap 1 kg isi 2 ekor, brarti saya telah mengerjakan minimal 50 ekor kepiting 

dalam 2 minggu). Saya jd teringat oleh Firman Tuhan yg sering dibawakan ko cahya 

mengenai berkat yg dipadatkan dan digoncangkan, saya mengalaminya secara langsung dan 

ini membuka mata hati saya secara pribadi. Berkat Tuhan yg seharusnya untuk 5 bulan 

Tuhan memadatkannya dan memberikannya dalam 2 minggu. haleluya!! Tuhan Yesus luar 

biasa 

 

225. Kesaksian Yudi akan berkat kreatif keuangan Tuhan Yesus, memberkati iman kita 

semua, demikian kutipannya:  

"Mau share kesaksian nih teman2 bbrp minggu yg lalu kan Ps Cahya pernah bernubuat 

bahwa beberap org yg pernah menerima benih dari nubuatan sebelumnya akan menerima 

benih kembali, lalu saya aminkan, Puji Tuhan beberapa hari kemarin gw dapet benih 

tambahan dengan cara & sumber yang sama dengan waktu gw dapet benih yang pertama, 
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berkat yang patut disyukuri. Haleluya puji Tuhan." 

 

226. kesaksian Saskia akan mukjizat tanda ajaib alis bertumbuh yang turun di ibadah raya 

GCC memberkati kita, Tuhan Yesus maha kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi yang 

percaya, demikian kutipannya: 

" Beberapa bulan lalu Ps Cahya bernubuat di ibadah raya GCC untuk wanita yang alisnya 

ingin lebih tebal untuk berdoa menumpangkan tangan pada alisnya. Sepulang ibadah 

didoakan lagi oleh Ps Cahya setelah beberapa saat saya melihat bahwa alis saya bertambah 

tebal terutama bagian ujung2 dekat pelipis mata.Haleluya." 

 

227 .Kesaksian dari Nova akan kesembuhan dari sakit perutyang dialami melalui 

instrumen  minyak urapan (minyak urapan dari gcc yang telah didoakan diberkati oleh 

pastor), Kuasa Roh kudus memang nyata, demikian kutipannya: 

"Mau sharing kesaksian kesembuhan sekian hari saya sakit perut setiap beberapa menit 

sakit, dan ga nafsu makan.Otomatis langsung minum obat selama 2 hari ini tapi tetep aja  

sama sekali ga membaik( tidak sembuh). Sempet kepikiran hari ini mau ke dokter segera, 

Tetapi kemarin 

Malam tiba tiba teringat akan minyak urapan, lalu Sebelum tidur diolesin ke perut sambil 

doa, mukjizat terjadi pas tidur tiba2 mimpi ada yang menekan perut sampe kebangun dan 

teriak. Teriak karena kaget, sakit dan memang  paling ga tahan dipegang perutnya. 

Lalu pagi2 ttp poop dan normal lagi. Saya disembuhkan kuasa Roh Kudus, Puji Tuhan" 

 

228. Kesaksian dari Friska deby,akan kesembuhan dari engsel dagu yang sakit melalui 

instrumen minyak urapan ( minyak urapan dari GCC yang telah diberkati oleh Pastor)  ia 

menerima mukjizat kesembuhan progresif, demikian kutipannya: 

" Minggu lalu saya menguap terlalu besar sehingga engsel tulang dagu di dekat telinga 

sedikit bergeser sehingga menyebabkan nyeri saat membuka mulut dan mengunyah, 

setelah 4hari makin nyeri. Lalu saya berdoa didalam nama Yesus dengan mengoleskan 

minyak urapan, agar engsel dagu tersebut kembali normal , setelah mengoleskan minyak 

urapan, kesembuhan progresif terjadi. Tuhan menyembuhkan engsel yang tidak pas 
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tersebut, Puji Tuhan. 

 

229. Kesaksian dari Hendra,mengalami mukjzat kesembuhan dari sakit batuk pilek di 

pertemuan ibadah khusus pemurid di gcc , ia disembuhkan dari 2 sakit penyakit sekaligus, 

demikian kutipannya:  

"Saya datang menghadiri ibadah khusus pemurid di gcc dengan keadaan hidung mampet 

dan suara agak serak (seperti mau batuk), dan ada benjolan kira2 sebesar kacang merah 

dibalik daun telinga kiri (muncul udah sekitar 6 harian) lalu sesudah acara ibadah didoakan 

oleh pastor tumpang tangan untuk  kesembuhan, saya pulang dan sebelum tidur saya doa 

ucapan syukur dan olesin minyak urapan. Tadi pagi saya bangun dalam keadaan  sudah 

sembuh tidak batuk / pilek dan mukjizat lain terjadi juga  benjolan mengecil sebesar kacang 

kedelai, dan Saya disembuhkan oleh TUHAN YESUS. Puji TUHAN. 

 

230. Kesaksian pengalaman Ibu Ayen disembuhkan dari sakit di bagian reproduksinya, 

melalui penumpangan tangan karunia roh kudus kesembuhan terjadi, demikian kutipannya:  

"di ibadah raya GCC Ibu Yen yang minta didoakan ps cahya mukjizat kesembuhan, di 

tubuhnya ada pendarahan di rahim, beberapa dokter memberi diagnosa beda beda, intinya 

harus segera di operasi. Setelah didoakan Ps Cahya, Ia di nubuatkan puasa 2 hari skip 2x 

makan, Ibu ini percaya kuasa Tuhan Yesus dan iman nya bangkit bertumbuh dengar kotbah 

di GCC, ia taat puasa karena percaya langsung cek USG dan periksa bagian dalam ke dokter 

internist. 

Ajaib Tuhan kita, langsung seketika habis taat puasa dan periksa mukjizat terjadi, sembuh  

secara medis terbukti. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

231. Kesaksian dari Oma Soe Ha akan kesembuhan kaki yang bengkok memberkati iman 

kita, demikian ringkasan kisahnya: Oma Soe Hua sakit tidak bisa jalan, kaki bengkok dan 

syaraf kejepit nampak seperti cakar elang kakinya. di Ibadah raya GCC beliau didoakan oleh 

Pastor Cahya dan mukjizat tanda ajaib seketika terjadi, jari telapak kakinya langsung lurus, 

pada saat pastor menyentuh Ibu ini dan lalu didoakan tumpang tangan dalam nama Yesus,  

nubuatan Pastor yang disampaikan di ibadah hari itu tentang mukjizat kaki bengkok 
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digenapi, Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus, sungguh Dia adalah Tuhan yang hidup, Roh 

Kudus memang nyata kuasaNya bukan teori. 

 

 

232. Kesaksian dari Pastor Cahya akan tanda ajaib Tanaman bangkit dari kematian, 

demikian kisahnya, tanaman dirumah pastor kering dan mati karena ditinggal pelayanan 

keluar kota berminggu minggu tidak disiram, Ps menerima rhema firman Tuhan akan kuasa 

doa dan perkataan iman, maka tanaman itu di nubuatkan Ps Cahya  untuk hidup kembali 

dan secara ajaib tanaman berubah dari kering menjadi hijau, kuasa nama Yesus dan 

pekerjaan Roh Kudus adalah nyata, Puji Tuhan Yesus. 

 

233.Kesaksian dari Vina akan perlindungan kuasa Tuhan Yesus dari kecelakaan, ia 

diselamatkan dari kecelakaan plafon jatuh , demikian ringkasannya: 

“Shallom, saya mau kesaksian betapa hebat perlindungan-Nya yang meluputkan saya dari 2 

bencana. Yang pertama sore itu pulang kerja saya ke kamar mandi untuk menyalakan water 

heater namun water heater nya tidak berfungsi sehingga saya kembali masuk ke kamar kos 

untuk mengambil hp hendak menghubungi pemilik kos. Tiba-tiba terdengar suara "brukk", 

ternyata langit-langit kamar mandinya rubuh dengan posisi tegak lurus dimana jika ada 

orang di dalam nya sudah pasti kejatuhan langit-langit tersebut. Tapi Puji Tuhan saya 

diluputkan. 

 

234. Kesaksian dari Siska akan kuasa kesepakatan doa bagi saudara yang sakit, ketika 

orang orang percaya berdoa maka turunlah kuasa Tuhan, demikian kisahnya;  

"salah satu dari keluarga jauh dibekasi menderita pendarahan di otak dan beberapa bulan 
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lalu langsung dilarikan di rumah sakit. Dan melakukan operasi, paska operasi sempat koma. 

Dan sepupu saya minta dukungan doa. Aku percaya dan ingat rhema firman Tuhan iman 

sebesar biji sesawi, percaya dari jauh pun tanpa harus ke Bekasi, Roh Kudus mampu bekerja. 

Aku berdoa dan menaruh tangan ku pada foto waktu di ambulan, dan kubawa dalam doa 

syafaat. Ajaib Tuhan, waktunya operasi lancar, masa koma terlewati, dan sekarang sudah 

pulih, dan beliau sudah bisa mengajar kembali karena seorang guru."  

 

235. Kesaksian dari Vina akan kuasa Tuhan Yesus Perlindungan dari kecelakaan sungguh 

nyata  secara ajaib vina selamat  dari kecelakaan di jalan tol, demikian kutipannya: 

Siang itu saya menyetir ke Bandung lewat jalan tol. Awalnya saya mau menyelip mobil yang 

ada di depan saya namun ternyata ada truk di sebelahnya sehingga saya injak rem. Namun 

mobil tetap maju sehingga saya injak rem lebih dalam. Tiba-tiba rem nya nge-lock sehingga 

tiba-tiba setirnya muter sendiri terbanting ke kanan 90 derajat tegak lurus hampir nabrak  

pembatas tol. Saya langsung paksakan banting setir ke kiri & saya hampir nabrak truk yang 

tadi. Jadi saya banting lagi setirnya ke kanan hampir nabrak pembatas jalan lagi. Lalu saya 

berteriak "Yesus !!", barulah setirnya mau nurut kembali lurus dan mobil baru dapat 

dikendalikan kembali ajaibnya saat itu posisi banyak mobil yang lain, namun mobil tidak ada 

satupun yang tertabrak. Puji Tuhan." 

 

236.Kesaksian dari Dephi, Ia mengalami mukjizat berkat kreatif keuangan, nubuatan 

Pastor Cahya tentang turunnya  mukjizat keuangan kreatif digenapi, Dephi selalu setia hal 

perpuluhan dan persembahan dan Tuhan memberkati dia berlimpah limpah: 

"Shalom, Bulan Juni lalu Pastor Cahya berkata "bagi siapa yg ingin meminta benih utk 

ditabur, minta saja pada Tuhan krna benih adalah dari Tuhan." sayapun brdoa meminta 

benih pada Tuhan. Bulan Agustus secara ajaib Tuhan menggerakkan seseorang utk 

memberkati saya senilai xx,  benih yg saya minta pada Tuhan tergenapi kekurangannya 

sesuai yg saya minta dan doakan , bahkan Tuhan jg berikan buah dari benih persembahan 

tersebut. Praise God, Tuhan sangat baik.  Barangsiapa meminta pasti akan diberi. Barang 

siapa menabur pasti akan menuai." 
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237. Kesaksian dari Betsy, mengenai penggenapan nubuatan mengenai benih dari TUHAN, 

sekitar 3 minggu lalu pastor Cahya bernubuat di ibadah raya mengenai akan turun benih 

bagi mereka yang mau, saya dan suami bersepakat meminta benih tersebut. Hari hari 

berlalu, tapi benih itu belum ada tapi saya tetap membawa hal ini dalam doa dan percaya 

Tuhan akan beri. Di masa penantian berdoa saya membaca kesaksian teman-teman yang 

lain tentang penggenapan benih yang mereka terima. Kesaksian itu membangkitkan iman 

saya tetap percaya saya juga akan dapat. Lalu, akhir bulan juli benih itu benar2 turun 

nominalnya sesuai dalam doa. Puji Tuhan segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

238. Kesaksian dari Winnie akan mukjizat berkat kreatif keuangan, ia setia dalam hal 

perpuluhan dan persembahan, sehingga Tuhan membukakan tingkap langit berkat. 

Nubuatan Pastor Cahya tentang mukjizat berkat kreatif keuangan digenapi, demikian 

kutipannya: 

" Ketika sy mau lunasin wedding cake tp pas sebelum transfer tiba-tiba ada yang kasih dana 

yg cukup untuk lunasin, bahkan lebih dananya. Hal ini terjadi juga ketika mau bayar cetak 

undangan walaupun sy udh siapkan dananya tiba tiba ada yang kasih dana lebih juga, 

terjadi ketika mau bayar makeup jugag sama. Bahkan semua yang belum lunas juga sekalian  

dibayar" segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

239. Kesaksian Bona dan friska akan kesembuhan anaknya dari demam dengan minyak 

urapan kuasa Tuhan menyembuhkannya, demikian ringkasannya:  

" anak kami Gavin demam tinggi (38 drjt), lemas dan tidk bergairah. Saya, istri dan  Gavin 

sepakat meminta kesembuhan pd Tuhan, dan mengoleskan minyak urapan. Nah, ketika 

berdoa mendapatkan peneguhan dari Tuhan bahwa kami sekeluarga akan sehat , tidak 

tertular, dan kami pun tetap sehat tidak tertular. Bahkan  malam harinya Gavin kondisinya 

mulai membaik dan di pagi hari sudah sehat dan normal,Puji Tuhan. 

 

240. Kesaksian dari Ibu Entin akan mukjizat kesembuhan silnder mata dibagikan ibu Entin 

di life group, demikian  kutipannya: "saat ibadah raya, Pastor  Cahya bernubuat akan 

mukjizat silinder mata sembuh dan menumpangkan tangan mendoakan kesembuhan untuk 

mata. Bu Entin percaya dan minta matanya menjadi semakin jelas. Mukjizat terjadi, mata 
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silinder Bu Entin dipulihkan." Puji Tuhan 

 

241 kesaksian dari Ide akan kesembuhan sakit pencernaan, melaui doa penumpangan  

tangan oleh Pastor, demikian kutipannya: 

"Minggu kemarin saya diare sudah beberapa hari, tidak parah tapi cukup mengganggu. Pas 

pertemuan district meeting didoakan oleh pastor, saya juga percaya dengan iman besoknya 

sembuh, Praise the Lord" 

 

242. Kesaksian dari Ibu Vera akan mukjizat kesembuhan mata silinder sembuh dan minus 

mata berkurang melalui nubuatan mukjizat terjadi, demikian kutipannya:  

"Saat ibadah rayaGCC, Pastor Cahya bernubuat akan turunnya mukjizat kesembuhan bagi 

mata, Ibu Vera beriman dan percaya kesembuhan terjadi. Secara ajaib silinder hilang dan 

minus berkurang, segala pujian bagi Tuhan Yesus.” 

 

243. Kesaksian dari Ide akan berkat kreatif keuangan, nubuatan mukjizat berkat kreatif 

keuangan yang disampaikan pastor cahya bagi jemaat yang setia hal perpuluhan dan 

persembahan,digenapi oleh pekerjaan Roh Kudus. 

"Waktu ibadah pastor bernubuat mengenai berkat2 yang mengalir sepanjang minggu ini 

Saya Ide mengalaminya dan mendapatkan produk fashion dan produk produk makanan  

thanks Jesus." 

 

244. Kesaksian dari Tomy akan mukjizat berkat kreatif keuangan,nubuatan mukjizat berkat 

kreatif keuangan yang disampaikan pastor cahya bagi jemaat yang setia hal perpuluhan dan 

persembahan, digenapi oleh pekerjaan Roh Kudus. 

" Tomy bersaksi di LG ia diberkati Tuhan mendapatkan berkat berupa produk fashion, Praise 

Jesus" 

 

245. Kesaksian dari Sintu akan mukjizat berkat kreatif keuangan, nubuatan mukjizat berkat 

kreatif keuangan yang disampaikan Pastor Cahya bagi jemaat yang setia hal perpuluhan dan 

persembahan digenapi oleh pekerjaan Roh Kudus :  
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"Saya mendapatkan berkat  kreatif produk produk makanan, terimakasih Tuhan Yesus" 

 

246. Kesaksian dari Ibu Vera, Kuasa doa menyembuhakan keponakan dari sakit jantung 

parah kesembuhan dalam  nama Yesus disaksikan ibu Vera, ia rajin mendengarkan kotbah di 

ibadah raya GCC dan bertumbuh imannya , demikian ringkasanya: Keponakan Tante Vera 

sakit parah jantung bengkak dan paru2 sudah terisi cairan. Bahkan dokter pun sudah 

mengatakan tidak ada harapan. Dengan iman, Tante Vera mendoakan keponakan nya dan 

menyatakan dengan iman bahwa keponakannya akan tetap hidup. Mukjizat terjadi, 

kesembuhan terjadi secara progresif,  saat ini keponakan nya sudah kembali ke rumah, 

segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

247. Kesaksian dari Merla akan kesembuhan anaknya dari sakit dijidat akibat jatuh kuasa 

Roh kudus melalui minyak urapan menyembuhkan anaknya, demikian ringkasannya: " 

Kenneth jatuh pas LG, trus malem sebelum bobo di jidatnya mulai membiru. Kalau dipegang 

katanya sakit, Abis itu pas doa malam kami doakan dan oleskan minyak urapan. Keneth pun 

sembuh oleh kuasa Tuhan. Praise the Lord. 

 

248. Kesaksian dari Erick akan kuasa doa kepada nama Yesus piutangnya dibayar demikian 

kutipannya, "Setelah didoakan di LG didoakam Pastor  Cahya dan Eric juga berdoa dipagi 

hari, hari itu juga  sebagian piutang ( gaji yg ditunggak) dibayarkan oleh si penghutang 

setelah berbulan bulan tidak dilunasi, terimakasih Tuhan  Yesus.” 

 

249. Kesaksian dari Friska G. Akan mukjizat kesembuhan dari kesemutan melalui nubuatan 

di ibadah raya GCC, demikian kutipannya: " di ibadah raya Pastor Cahya bernubuat akan 

turunnya kesembuhan bagi orang2 yang mengalami penyakit yakni tangannya sering 

kesemutan/ mati rasa, Friksa menerimanya dan ia mengalami mukjizat kesembuhan 

tersebut, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

250. Kesaksian dari fahrul akan kuasa Tuhan Yesus akan berkat kreatif keuangan, Ps Cahya 

bernubuat di Ibadah raya GCC akan turunnya mukjizat berkat keuangan kreatif ke atas 
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jemaat yang setia hal perpuluhan dan persembahan dan Fahrul bersaksi akan 

penggenapannya: 

"dua hari yang lalu, dan juga kemarin saya menerima berkat kreatif lagi sejumlah uang. Ada 

suatu kebutuhan yang langsung Tuhan sediakan dana & berkatnya langsung. Puji Tuhan, 

barang siapa menabur pasti dia akan menuai."  

 

251. Kesaksian dari Bona akan kuasa berkat keuangan kreatif yang dialaminya, nubuatan 

yang disampaikan Pastor Cahya tentang mukjizat berkat kreatif  turun bagi jemaat yang 

setia hal perpuluhan dan persembahan: 

"Dari minggu kemarin saya terus mendapat berkat kreatif mengalir. Berkat kiriman 

makanan, masakan,  produk fashion,  beberapa keperluan bayi , Tuhan  memberikannya  

secara kreatif. Puji Tuhan." 

 

252. Kesaksian Saskia akan kesembuhan suaminya dari sakit demam melalui minyak 

urapan dari GCC  mempermuliakan Tuhan  demikian  kutipannya: 

"3 minggu lalu Herich sakit demam, udah minum obat tapi demamnya masih naik turun. 

Lalu kami mendoakan dengan mengoleskan minyak urapan dan percaya bahwa Yesus 

menyembuhkan, dan ia sembuh Puji nama Yesus." 

 

253. Kesaksian dari Tommy suswanto, akan kuasa berkat kreatif  keuangan, Ps Cahya 

bernubuat di Ibadah raya GCC akan mukjizat berkat kreatif keuangan turun atas jemaat yang 

setia hal menabur persembahan dan Tommy bersaksi ia mendapatkan berkat kreatif produk 

elektronik ( powerbank), terpujilah kuasa Tuhan Yesus. 

 

254. Kesaksian dari Mega akan mukjizat berkat keuangan kreatif, nubuatan yang 

disampaikan Ps Cahya akan masa turunnya mukjizat berkat keuangan kreatif akan terjadi 

pada jemaat yang setia hal perpuluhan dan persembahan dialaminya, demikian kutipannya: 

" Berkat Tuhan memang  ga terbatas tempat dan waktu kemarin ( diluar negri)  ada wanita 

arab yang kasih aku produk kecantikan gratis, sungguh ajaib dan kreatif  berkat  Tuhan 
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Yesus.” 

 

255. Kesaksian dari Tommy &Cella,mengalami mukjizat berkat keuangan kreatif, nubuatan 

Ps Cahya tentang mukjizat berkat akan dialami jemaat yang setia hal perpuluhan dan 

persembahan dialaminya, Tommy dan cela sedang akan membayar biaya kedokter dan 

berkat kreatif turun datang sehingga sudah tercover oleh berkat keuangan tersebut, 

terpujilah Tuhan Yesus.” 

 

256. Kesaksian dari Hansen, akan mukjizat berkat keuangan kreatif, nubuatan yang 

disampaikan Ps Cahya akan masa turunnya mukjizat berkat keuangan kreatif  akan terjadi 

pada jemaat yang setia hal perpuluhan dan persembahan dialaminya, demikian kutipannya 

"Saya juga waktu Rabu kemaren baru dapet Voucher  MAP yang diterima dengan cara yang 

sangat unik dan kreatif melalui menjawab quis dalam presentasi suatu perusahaan" 

haleluya. 

 

257.Kesaksian dari Tommy akan mukjizat berkat keuangan, nubuatan Ps Cahya akan 

mukjizat berkat keuangan bagi yang setia hal keuangan digenapi. "Tommy  secara  

mendadak ( bukan waktu perhitungan kenaikan gaji, tiba tiba dan tidak lazim terjadi di 

perusahaan ini) mendapatkan kenaikan gaji dari bosnya, terpujilah kuasa Tuhan Yesus 

sumber berkat." 

 

258.Kesaksian dari Winnie akan kesembuhan dari sakit lambung tentang kesembuhan 

melalui instrumen minyak urapan (minyak tersebut  sudah didoakan oleh Ps Cahya dan 

dibagikan di GCC) 

"Saya mau share hari senin pagi waktu bangun perut sampe ulu hati saya sakit banget. 

Kayaknya maag, jadi saya minum obat lambung, mendingan tapi masih sakit kalau ditekan 

dan kembung. Terus malemnya saya pake minyak urapan smbil memperkatakan oleh bilur 

darah Tuhan Yesus saya udah sembuh dan terjadilah kesembuhan ,bahkan saya bisa puasa" 

puji Tuhan. 
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259. Kesaksian dari Bona akan kuasa Tuhan Yesus yang nyata dalam pekerjaan, 

memberkati kita semua, Bona bertumbuh dalam imannya dengan rajin mendengarkan 

kotbah iman di GGC dan mempraktekannya dalam kehidupan: "Sudah 3tahun ini ditempat 

saya bekerja, tiap tahunnya ada pemilihan guru/pekerja teladan. Ditahun ke-3 ini sy terpilih 

menjadi guru teladan. Puji Tuhan, sungguh Tuhan Allah yang mengangkat dan memberikan 

promosi dalam pekerjaan." 

 

260. Kesaksian dari Tatang akan terobosan dalam pekerjaannya dalam pertemuan Life 

Group akan kuasa Tuhan yang nyata dalam pekerjaanya memberkati kita:  

"Dalam pertemuan LG Tatang membagikan kesaksian akan pengalaman  terobosan dapat 

klien dengan mudah dalam pekerjaan disaat kondisi omset sepi, tetapi Tuhan menolongnya. 

terpujilah Tuhan Yesus." 

 

261. Kesaksian dari Bona akan mukjizat kreatif keuangan, memberkati iman kita berikut 

kutipannya:"Awal bulan juli Ps. Cahya bernubuat mengenai benih dan beliau pun 

membagikan dasar firmannya (2 kor 9:10). Saya pun percaya dan meresponi dengan 

meminta benih bahkan dalam doa saya, saya berkata Tuhan saya percaya sebelum bulan juli 

ini berakhir saya akan terima benihnya sejumlah Xjt. Dan puji Tuhan nubuatan akan firman 

Tuhan tersebut  digenapi dlm hidup saya, 2 minggu kemarin saya menerimanya sejumlah  

Xjt. Puji Tuhan, firmanNya sungguh hidup dan saya alami, Puji Tuhan.” 

 

262. Kesaksian dari Ps Cahya akan mukjizat sembuh sakit flu influensa dalam 1 hari, 

dibagikan oleh Ps Cahya, "Suatu sore di bulan juni saya sakit flu berat, air mengalir deras 

dari hidung , pusing , dan meriang, segera mengoleskan minyak urapan dan berdoa dalam 

nama Yesus dan Puji Tuhan, saya sembuh flu tersebut (tanpa berobat ke dokter) dalam 1 

malam, besoknya sehat sempurna", Puji Tuhan. 

 

263.Kesaksian dari Regi & Maurin akan pertolongan Tuhan dalam nilai ujianyang 

disharingkan  di Life group akan kuasa Tuhan dalam test IELTS memberkati iman kita, 



30 
 

demikian kutipannya: "Secara ajaib lulus IELTS dengan nilai yang di luar dugaan (Waktu 

Ujian Percobaan, nilai nya cmn 5 & 5,5. Pas ujian beneran menjadi 7 & 6,5) di mana 

persyaratan untuk beasiswa adalah min. 6,5 , yang ajaib biasa nya kenaikan itu maksimal 

hanya 1 Point saja. Mereka didoakan Pastor di ibadah raya dan dengan iman juga  intensif 

berdoa dalam nama Yesus untuk hal ini dan Tuhan sungguh bekerja dengan caraNya yg ajaib 

. 

 

264. Kesaksian ko  Hauw akan mukjizat kesembuhan bagi Anaknya dari sakit panas, 

menguatkan iman kita akan kuasa Roh Kudus melalui minyak urapan, demikian kutipannya: 

"Ko Hauw sakit radang tenggorokan dan panas pada saat Ujian Kelulusan. Ko Hauw berdoa 

mengoleskan minyak urapan buat anak nya dan mengajarkan anak nya untuk berdoa 

Memperkatakan Firman bahwa oleh bilur2 nya dia disembuhkan. Ajaib Tuhan hanya 

setengah hari panas nya turun dan bisa lulus ujian dengan baik. Sungguh Kuasa Doa  dalam 

nama Yesus dan kesembuhan Roh Kudus nyata melalui minyak urapan." 

 

265.Kesaksian dari Ibu Tina akan kesembuhan dari ditangan disaksikan oleh ibu Tina  

setelah didoakan didalam nama Yesus di meeting point oleh LGL sepulang ibadah, kuasa 

kesembuhan progesif terjadi, berikut kutipannya: 

"Beberapa waktu lalu lengan sebelah kanan sakit seperti memar. Lalu didoakan sepulang 

ibadah di meeting point oleh LGL, PUJI TUHAN 2 hari kemudian lengan sy sudah pulih, tidak 

sakit." Terpujilah Tuhan Yesus. 

 

266. Kesaksian dari Bona akan berkat kreatif nubuatan  yang disampaikan Ps Cahya akan 

turunnya berkat kreatif keuangan digenapi, Bona setia dalam hal perpuluhan dan 

persembahan, ia menuai benih yang ia tabur, Tuhan Yesus menggenapi firmanNya, demikian 

kutipannya: 

" Mau share tentang nubuatan berkat kreatif seperti yang telah dinubuatkan mengalaminya 

2 minggu ini bahkan sampai kemarin sore. Puji Tuhan Yesus.” 

 

267 kesaksian dari Ps cahya akan berkat kreatif, nubuatan turunnya berkat kreatif 

keuangan digenapi, Tuhan Yesus mencurahkan berkat kreatif kepada yang setia dalam hal 
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perpuluhan dan persembahan, Ps Cahya menerima begitu banyak berkat makanan berhari 

hari , hujan berkat kreatif makanan sangat berlimpah. Segala pujian bagi Tuhan Yesus. 

 

268. Kesaksian dariIbu Vera akan mukjizat perubahan karakter  yang dialami, ia rajin 

beribadah  mendengarkan kotbah di gereja  GCC, imannya bertumbuh dan terjadi mukjizat 

perubahan karakter, demikian ringkasannya:  

"Sejak saya berjemaat di gereja kita, saya belajar tunduk kepada Gembala kita yang adalah 

Nabi dan Rasul. Banyak Mujizat yang terjadi dalam keluarga saya dari tunduk kepada 

Gembala, saya jadi tunduk kepada suami sebagai otoritas dalam keluarga. Hal itu membuat 

suami saya bertobat dan perlahan tapi pasti karakternya di rubahkan, Ketika anak pertama 

kami masuk kuliah dengan beasiswa 100%, kami seperti bermimpi. Karena saat itu suami 

dan  saya tidak ada yg kerja, tidak punya uang (kami mengalami kuasa Tuhan yang nyata), 

Sungguh Tuhan Yesus ajaib  dahsyat"  

 

269. Kesaksian dari Maurin mukjizat laptop rusak sembuh ( kembali baik), dengan minyak 

urapan ( minyak yang sudah dioakan khusus oleh pastor), demikian ringkasannya:  

" Tadi malem saya nyalain laptop  kemudian menyolokan chargernya.  Tiba2 pas mau 

nyolokin usb, Langsung mati ( Laptop rusak ), Terus telpon regi (regi lagi perjalanan jakarta 

ke bandung) Dicobain semua sarannya, ga nyala juga. Inget kuasa Tuhan yang luar biasa dan 

kesaksian sodara rohani mengenai minyak urapan.  Lalu saya cari minyak urapan, dan 

mengoleskannya di laptop sambil berdoa besok paginya (pagi ini) saya tanya regi  gimana 

laptop?  Regi bilang tadi malem pas dia pulang  (+- 1.5 jam setelah didoakan) Laptop 

dinyalahkan dan baik2 saja, Bisa menyala. Puji Tuhan." 

 

270 kesaksian dari Rebeca akan mukjizat kesembuhan dari sakit paru dan jantung, Ibu 

Vera menerima perutusan amanat Agung di GCC agar dengan iman mendoakan orang 

sakit ia bertindak mendoakan Rebeca, Kondisi Rebecca  kritis sakit paru paru dan jantung 

bengkak, secara medis tidak tertolong lagi,  kesembuhan progresif terjadi dan tiga hari 

setelah Tante Vera mendoakan, kesembuhan total terjadi, ia sembuh dan keluar dari rumah 

sakit dengan keadaan sehat disembuhkan Tuhan Yesus. halleuya puji Tuhan Yesus." 
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271.kesaksian dari Mery akan mukjizat kreatif keuangan, memberkati iman kita, ia setia 

dalam hal perpuluhan dan persembahan, Tuhan membukakan tingkap langit berkat baginya, 

demikian kutipannya 

"Saya mau share mukjizat kreatif  keuangan yang saya alami, Nubuatan Ps.Cahya mengenai 

berkat kreatif  akan turun dalam masa masa ini bagi yang setia menabur baru saja saya 

alami, puji Tuhan saya dapet voucher belanja yang cukup besar nominalnya untuk saya 

belanjakan, tiba2  tanpa saya duga , terpujilah Tuhan Yesus." 

 

272.Kesaksian dari Betsy, disembuhkan dari sakit peradangan, ia beriman kepada Tuhan 

Yesus dan juga didukung didoakan oleh Pastor dan mengalami kesembuhan, demikian 

kutipannya: 

"Saya mengalami peradangan di area kewanitaan saya berobat ke dokter dan saya 

melakukan test papsmear dan hasilnya baru keluar 1 minggu kemudian. Tapi sebelum hasil 

test keluar, setelah ibadah raya saya minta didoakan Pastor Cahya, sepakat agar hasil test 

baik tidak ada indikasi yang berbahaya. Hasil test keluar, ternyata ada jamur, lalu dokter 

menyarankan saya melakukan test  8 bulan kemudian untuk memastikan saya sembuh. Saya 

pun bersama suami berdoa lagi mempercayai bahwa kesembuhan sudah diterima semenjak 

terakhir didoakan oleh Ps Cahya. Akhir april 2017 saya melakukan test papsmear lagi dan 

hasilnya baru saya ambil 2 bulan kemudian, Puji Tuhan saya dinyatakan sembuh secara 

medis tidak ditemukan jamur atau sel2 yang berbahaya. Puji Tuhan segala kemuliaan bagi 

Tuhan Yesus. 

 

273. Kesaksian dari Merry akan mukjizat Tanda ajaib Alis Mata bertumbuh  disaksikan 

Merry di ibadah raya GCC mukjizat alis bertumbuh turun melalui karunia nubuatan yang 

disampaikan Pastor, demikian kutipannya: 

"Mau share juga nih mujizat Tuhan yang kreatif  banget, puji Tuhan nubuatan Ps.Cahya 

mengenai alis yang bertumbuh terjadi pada saya, alis saya bertumbuh secara ajaib, sekarang 

masih terus didoakan agar tumbuh sempurna."  

 

274.Kesaksian dari Yola Yolanda akan mukjizat Tanda ajaib Alis Mata bertumbuh  

disaksikan oleh Yola Yolanda, di ibadah raya GCC mukjizat alis bertumbuh turun melalui  
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karunia nubuatan yang disampaikan Pastor. Yola menerimanya  dengan iman dan secara 

progresif Alisnya bertumbuh lebat, terpujilah nama Tuhan Yesus. 

 

275. Kesaksian dari Saskia akan mukjizat kesembuhan sakit demam, melalui instrumen 

minyak urapan kesembuhan oleh Roh Kudus terjadi demikian kutipannya: 

" Herich( suami) sakit demam,sudah minum obat tapi demamnya masih naik turun. Lalu 

kami mendoakan dengan mengoleskan minyak urapan dan percaya bahwa Yesus 

menyembuhkan dan ia sembuh , Herich tidak demam lagi. Puji nama Yesus.” 

 

276.Kesaksian dari Yola akan mukjizat kesembuhan gusi, mukjizat turun di ibadah raya GCC 

melalui nubuatan pastor Cahya, Yola beriman dan disembuhkan Tuhan Yesus demikian 

ringkasannya:  

" Di ibadah raya  gcc pastor cahya bernubuat  turunnya mukjizat luka gusi sembuh. 

Aku mengimani, Puji Tuhan hari ini sembuh gumpalan darah yang mengendap dalam gusi 

sehingga sakit sudah hilang dan area bekas operasi sudah sembuh ketika makan tidak ada 

rasa sakit sama sekali. Segala kemuliaan bagi Nama Yesus." 

 

277. Kesaksian dari Tommy akan perlindungan dari kuasa kegelapan melalui minyak 

urapan doan doa iman ( minyak urapan yang sudah didoakan khusus oleh pastor GCC), 

demikian kisahnya: 

"Sebelum berangkat ke Surabaya, saya dapat kabar tempat saya akan bertugas pake 

"dukun", dan suka berguru ilmu kegelapan, jadi saya bawa minyak urapan dan selalu saya 

usapin di kepala tiap pagi. Temen2 yang lain, yang berangkat dengan saya bekerja pada 

tumbang (sakit). Ada yang maag nya kumat, sakit kepala, dan lain lain. Dan luar biasanya 

Tuhan, saya tetap dilindungi ga ada sakit apapun,Tuhan Yesus baik."  

 

278 kesaksian dari Saskia akan mukjizat kreatif keuangan disaksikan oleh Saskia, ia setia 

dalam hal perpuluhan dan persembahan, Tuhan membukakan tingkap langit berkat baginya, 

demikian kutipannya: 

"Beberapa minggu lalu Ps Cahya bernubuat bahwa Tuhan akan memberikan benih bagi yang 
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ingin menabur lebih banyak. Saya percaya dan menerimanya dengan iman. Beberapa hari 

kemudian saya menerima benih. Thanks Lord Jesus! Beberapa hari kemudian lagi,kami 

menerima kenaikan pendapatan. Haleluya!! Benih ini memampukan kami menabur lebih 

banyak bagi rumah Tuhan."  

 

279. Kesaksian dari Benny akan  terobosan dalam pekerjaan oleh kuasa doa dalam nama 

Yesus, Benny bersepakat dalam doa di meeting point doa dengan LGL sepulang ibadah raya 

berdoa bersama, dan kuasa Tuhan terjadi:  

"mau kesaksian nih, dua minggu lalu kan dioain buat kerjaan. Ada satu gambar kamar yang 

udah di klien pending, apa udah oke atau belum gambar nya,  dia sempet minta alternatif 

baru, tapi masih di rundingkan dan kita bawa doa , doa terkabul secara ajaib  ga ada revisi  

pertolongan Tuhan,  90% biasanya revisi revisi dan revisi haha..  selalu abis di doain di LG 

dan meeting point pasti ada sesuatu terjadi, puji Tuhan " 

 

280.Kesaksian dari Sintu akan mukjizat kesembuhan dalam hal keharmonisan keintiman 

rumah tangga disaksikan  Sintunata melalui nubuatan mukjizat kesembuhan, kesembuhan 

terjadi, demikian kutipannya: 

"Bulan lalu di  pertemuan pemuridan distrik , Pastor  Cahya mendoakan  mukjizat buat yang 

bermasalah dalam kehamarmonisan  keintiman suami istri , saya  terima kesembuhan dan 

lalu melakukan tindakan iman makan makanan peningkat hormon  Dan juga beberapa 

minggu kemudian Pastor mendoakan  tumpang tangan khusus bahwa hormon ini bakal 

meningkat drastis. Dan beneran terjadi secara ajaib, saya disembuhkan sempurna, 

kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

281. Kesaksian dari Sidney akan mukjizat kesembuhan sakit demam didoakan dalam nama 

Yesus melalui penumpangan tangan oleh Ps  Cahya, demikian kisahnya: " Sidney pulang 

sekolah badannya demam dan pusing, lalu Ps Cahya mendoakan tumpang tangan didalam 

nama Yesus, lalu sebentar kemudian Sidney sembuh dan pulih hari itu juga, ia besoknya bisa 

bermain dan bersekolah karena sudah sembuh sempurna , segala kemuliaan bagi Tuhan 

Yesus. 
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282. Kesaksian dari Ps Cahya akan kesembuhan dari influensa flu secara instan, melalui 

minyak urapan disaksikan Pastor Cahya, demikian kutipannya: " bulan juni awal karena 

kesibukan pelayanan maka saya kurang tidur dan terkena flu influensa cukup berat, sore 

hari itu saya berdoa dengan iman kepada nama Yesus dan mengoleskan minyak urapan , 

beberapa saat kemudian semua sympthon sembuh ( meriang, hidung meler, bersin, ingus 

hijau dll) , Kuasa Roh Kudus menyembuhkan, Puji Tuhan Yesus dan pekerjaan kuasa Roh 

Kudus. 

 

283. Kesaksian dari Sasksia akan mukjizat kesembuhan kulit wajah dengan minyak urapan 

( dari GCC yang sudah didoakan dan diberkati Pastor), memberkati iman Kita akan kuasa Roh 

Kudus, demikian kutipannya: 

"Minggu lalu wajah saya tiba2  gatal2  di bagian seluruh pipi karena alergi. Belum pernah 

terjadi yang seperti ini. Sampai muka saya terlihat kulitnya sangat kusam dan gelap karna 

bengkak2. Lalu saya mengoleskan minyak urapan dan berdoa sembuh di dalam nama Yesus. 

Kesembuhan terjadi , 2 hari  proses kesembuhan terjadi dan kemudian hilang  total semua 

gatal2 di kulit wajah saya tanpa minum obat apapun. Haleluya. Berkat kesembuhan di dalam 

nama Yesus sangat nyata saya alami." 

 

284. Kesaksian dari Friska akan mukjizat kesembuhan dari Vertigo melalui minyak urapan 

disaksikan Friska Deby, berikut kutipannya: 

"Kmrn subuh jam 4 untuk pertama kalinya saya mengalami vertigo, hanya bisa diam tidur 

terlentang, kalo tidur miring kanan/kiri berputar terus. Munculnya karna kurang tidur dan 

istirahat.  Lalu bona dan saya berdoa bersama dan mengoles minyak urapan supaya pagi 

sudah sehat karna saya ada acara pemeriksaan mata di sekolah. Puji Tuhan pagi sekitar jam 

6 vertigonya jauh membaik. Dan malam harinya setelah berdoa bersama dan mengoleskan 

minyak urapan lagi vertigonya hilang total. ( secara medis vertigo jarang yang langsung 

membaik dalam waktu hanya 2 jam, biasanya bisa berhari2). Haleluya Tuhan berikan 

kesembuhan secara cepat dan ajaib. 
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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 mahakuasa, dan iman kekristenan 

adalah nyata, Kuasa Tuhan Yesus sungguh nyata masih terjadi. 

 

Warta Kesaksian Vol 10 hadir sebagai sarana pemuridan dan pemberitaan injil, kesaksian 

yang disaksikan dalam volume 10 ini adalah kesaksian sebagian besar dari jemaat gereja 

GCC yang dilayani Pastor Cahya Adi Candra, dan juga ada kesaksian para pemirsa siaran 

Broadcast pemuridan di website cacministries.org  yang didoakan oleh Pastor Cahya. 

 

Warta volume 10 mengambil setting kejadian mukjizat dan kuasa Tuhan yang disaksikan 

selama kurun waktu mendekati dua bulan, adapun masih banyak umat yang mengalami 

Kuasa Tuhan dan mukjizat tetapi tidak mengirimkan kesaksian tertulis. 

Agar buku tetap tidak tebal dan mudah dibaca kami sengaja membuat buku kesaksian 

dengan kesaksian tidak melebihi 102 kesaksian saja, perlu diketahui pembaca sekalian 

dalam hampir 2 tahun terahkir sudah lebih dari 1400 kuasa Tuhan dan mukjizat terjadi dan 

disaksikan. Jadi jika tidak dibatasi per 102 per buku warta kesaksian sangat tebal sekali dan 

menyulitkan pembaca membacanya,karena itu kami mendesign vol 10 hanya berisikan 102 

kesaksian. 

 

Warta kesaksian vol 11 dan 12 akan segera terbit dan semua dapat anda download di 

cacministries.org (gratis). 
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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, di dalam 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 ! 

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, 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 pemurid dan rumah tangga bahagia, 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 dapatmelihat program pemuridan di cacministries.org, setiap hari Jumat  

setelah pk 12.00 program siaran kotbah dan pengajaranan akanmengudara, berikut 

jadwalnya: 

 

- 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 kuasaTuhan, penyertaan Roh Kudus 

melalui website. 
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- Setiap Jumat kedua, Program Pemuridaniman “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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Saksikan program siaran rohani pemuridan Kristen di CACMINISTRIES.ORG 

setiap hari jumat tayang setelah pk 12.00 , Dengan siaran website ini maka anda dapat 

menyaksikan kotbah melalui gadget anda, dan juga  dapatkan juga resources kotbah mp3, 

buku buku melalui website cacministries.org 

 

 Kami mengundang para pembaca untuk diberkati dan mengalami kuasa Tuhan ke ibadah 

raya gereja Great Commission Church,  setiap minggu pk 09.30 di BTC blessing room, Lantai 

6, BTC Alamat : Jl dr Djunjunan 148 Bandung , Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cacministries.org 
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