
1 
 

Warta Kesaksian Mukjizat & 
Kuasa Tuhan Yesus, Volume 11 

Great Commission church 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Daftar Isi : 

Daftar isi                                                                            2-8 

Pendahuluan                                                                     9-12 

285. Kesembuhan tangan yang cidera ...........................12 

286. Kesembuhan sakit asma .........................................12 

287. Kesembuhan dari sakit gigi dan gusi ......................13 

288. Kuasa Tuhan yang nyata dalam pekerjaan ............14 

289. Kesembuhan dari sakit batuk .................................14 

290. Kesembuhan kaki yang sakit ..................................15 

291. Kesembuhan ibu jari yang sakit ..............................16 

292. Kesembuhan sakit gigi ............................................16 

293. Kuasa Tuhan yang nyata dalam pekerjaan ............17 

294. Berkat kreatif keuangan .........................................18 

295. Pertolongan Tuhan dalam pekerjaan pencapaian 

target yang luar biasa .....................................................18 

296. Berkat keuangan dalam pekerjaan ........................19 

297. Kesembuhan dari demam ......................................20 



3 
 

298. Kesembuhan progresif rahangnya .........................21 

299. Kesembuhan dari sembelit .....................................22 

300. Berkat finansial dalam usaha pekerjaannya ..........23 

301. Kesembuhan gusi ...................................................23 

302. Berkat kreatif keuangan .........................................24 

303. Berkat kreatif keuangan .........................................25 

304. Berkat kreatif financial ...........................................25 

305. Berkat kreatif keuangan .........................................26 

306. Pertolongan Tuhan akan barang yang hilang ........26 

307. Kesembuhan sariawan ...........................................27 

 308. Perlindungan Tuhan meluputkan dari bencana ....28 

309. Pertolongan Tuhan meluputkan dari bencana ..... 28 

310. Berkat kreatif keuangan .........................................29 

311. Pertolongan Tuhan untuk  air sumur .....................29 

312. Kesembuhan dari sakit syaraf terjepit ...................30 

313. Kesembuhan dari demam ......................................31 

314. Kesembuhan sakit perut ........................................32 



4 
 

315. Kesembuhan dari sakit leher ..................................33 

316. Kesembuhan dari batuk .........................................34 

317. Kesembuhan dari sakit demam ..............................34 

318. Kesembuhan bisul di daerah reproduksi kewanitaan 

.........................................................................................35 

319. Kesembuhan dari sakit gatal ..................................36 

320. Kuasa Tuhan Yesus selamat dari kecelakaan .........36 

321. Berkat kreatif keuangan .........................................37 

322. Kesembuhan kerusakan kuku kaki .........................37 

323. Berkat kreatif  .........................................................38 

324. Kesembuhan dari sakit jerawat parah ...................39 

325.Perlindungan Tuhan diluputkan dari topan ganas ..39 

326. Berkat kreatif keuangan .........................................41 

327. Berkat kreatif keuangan .........................................41 

328. Kuasa Hikmat Tuhan dalam persentasi kelulusan 

project tugas kuliah ........................................................42 

329. Pertolongan Tuhan penyediaan karyawan baru ....42 

330. Kesembuhan sakit perut ........................................43 



5 
 

331. Tanda ajaib penurunan berat badan seketika .......44 

332. kesembuhan tulang panggul (yang secara medis 

harus dioperasi) dan baptisan Roh Kudus di ibadah raya 

.........................................................................................44 

333. Kesembuhan dari vertigo  ......................................45 

334. Mukjizat perubahan karakter .................................45 

335. Kuasa kebangunan rohani dalam hidup..................46 

336. Kesembuhan dari benjolan tumor di ketiak ...........47 

337. Berkat kreatif keuangan .........................................47 

338. Berkat dalam pekerjaan .........................................48 

339. Berkat keuangan kreatif .........................................48 

340. Berkat kreatif keuangan .........................................49 

341. Berkat kreatif keuangan .........................................49 

342. Kuasa Tuhan dalam pemulihan keluarga ...............50 

343. Berkat kreatif keuagan ...........................................50 

344. Berkat kreatif keuangan  ........................................51 

345. Mukjizat pemulihan keluarga .................................51 

346. Berkat kreatif  .........................................................52 



6 
 

347. Berkat kreatif keuangan .........................................53 

348. Kesembuhan dari Biang keringat ...........................53 

349. Berkat kreatif keuangan .........................................54 

350. Berkat kreatif Keuangan .........................................54 

351. Pertolongan Tuhan penyediaan karyawan baru ....55 

352. Berkat keuangan .....................................................55 

353. Mujizat kesembuhan dari sakit BAB .......................56 

354. Berkat kreatif keuangan .........................................56 

355. Mujizat kesembuhan dari sakit diare .....................57 

356. Pertolongan Tuhan dalam penyelesaian piutang ..58 

357. Berkat kreatif Keuangan .........................................59 

358. Mujizat kesembuhan dari sakit perut ....................59 

359. Mukjizat kesembuhan pasca melahirkan ...............60 

360. Berkat kreatif Keuangan .........................................61 

361. Kuasa Tuhan atas Pemulihan Rohani dan pemulihan 

dalam keluarga ...............................................................61 

362. Pengenapan nubuatan mukjizat pemulihan keluarga 

.........................................................................................62 



7 
 

363. Mukjizat kesembuhan mata ...................................63 

364. Kesembuhan pengapuran di tulang .......................63 

365. Penuaian benih keuangan ......................................64 

366. Berkat kreatif keuangan .........................................64 

367. Mukjizat kesembuhan sakit kulit ............................65 

368. Kesembuhan dari sakit maag .................................65 

369. Berkat kreatif keuangan .........................................66 

370. Berkat kreatif keuangan .........................................66 

371. Berkat kreatif keuangan .........................................67 

372. Kesembuhan hidung mimisan ...............................67 

373. Kesembuhan sakit di bagian perut .........................68 

374. Mukjizat kesembuhan sakit kepala ........................68 

375-397.  Penurunan dan Kenaikan berat badan seketika 

dan progresif ...................................................................69 

398. Kesembuhan dari sakit demam berdarah ..............70 

399. Berkat kreatif keuangan .........................................71 

400. Berkat kreatif keuangan .........................................72 



8 
 

401. Kesembuhan dari sakit demam  .............................73 

Penutup                                                                            74-79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Pendahuluan 

Warta Kesaksian ini dibukukan untuk memberkati iman 

murid-murid Kristus , dengan membaca kesaksian kuasa 

Tuhan & Mukjiat yang dialami oleh banyak orang dalam 

buku  ini , maka iman kita akan dikuatkan. 

Bagi sebagian orang Kristen yang tidak mempercayai 

mukjizat dan karunia Roh Kudus masih bekerja, dengan 

membaca kesaksian ini akan tergerak hatinya, untuk mulai 

mempercayai bahwa Kuasa Tuhan Yesus, dan kuasa Roh 

Kudus masih bekerja jaman ini di gereja Tuhan . 

Kesaksian ini dialami sebagian besar oleh jemaat gereja 

Great Commission Church, yang dilayani digembalakan 

oleh Pastor Cahya adi Candra ( pelayanan interdenominasi 

cacministries.org) , dengan kurun waktu hanya 2 bulan 

saja !  

Dalam kurun waktu hampir 2 tahun terakhir sudah 

terkumpulkan kesaksian dari orang orang yang dilayani di 

gereja GCC dan pelayanan cacministries, sebanyak  lebih 

1600 kesaksian, dan buku ini volume 11 , agar tidak terlalu 



10 
 

tebal ,  hanya menampung 2 bulan kesaksian saja ( Sekitar 

100 kesaksian ).  

Jika anda rindu membaca kesaksian vol 7, 8 ,9. 10, 11, 

anda dapat mendownloadnya di website cacministries.org  

( gratis),  

Yesus kristus adalah Tuhan yang hidup, dan karena Yesus 

Hidup ia masih menolong umatNya, Tuhan Yesus telah 

mengutus Roh Kudus untuk melayani umatNYa, karena itu 

karunia-karunia Roh Kudus adalah pelayanan kuasa Tuhan 

yang nyata di gereja Tuhan bagi murid-murid Tuhan Yesus. 

Jikalau anda rindu untuk mendengarkan kotbah kotbah 

iman, atau bahkan didoakan oleh Pastor Cahya, anda 

dapat berkunjung ke gereja kami Di BTC mall ( Bandung 

Trade Center), jalan Dr Junjunan 148 Bandung, lantai 6, 

ruang blessing Room , ibadah gereja GCC setiap hari 

minggu pk 09.30-12.00 . 

Atau anda dapat mendapatkan resources gratis, atau 

bahkan didoakan melalui program broadcast kami, di  

alamat website : cacministries.org, setiap hari jumat 
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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 didalam nama Yesus 

Kristus. 

Saya percaya akan banyak terjadi mukjizat bagi anda yang 

membaca kesaksian , dan dikuatkan lalu berdoa didalam 

nama Yesus meminta kuasa Tuhan dan mukjizat terjadi 

dalam hidup anda. 

 

Teriring Doa &Kasih , 

Pastor Cahya Adi Candra, Sip, MA. 

Founder & Senior pastor Jki Great Commission Church 

Founder & Senior minister cacministries, world outreach& 

Discipleship Ministries. 
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*Warta kesaksian volume 11 dimulai dari 285 (lanjutan 

warta kesaksian volume 10) 

285. Kesaksian dari Tina akan kesembuhan tangan 

yang cidera, ia didoakan di meeting point doa sepulang 

ibadah raya di gereja GCC, Nama Yesus adalah nama 

Yang menyembuhkan, demikian kutipannya: 

" Beberapa waktu lalu lengan sebelah kanan sakit 

seperti memar. Lalu didoakan sepulang ibadah di 

meeting point oleh LGL, PUJI TUHAN saya sembuh 

secara progresif, dua hari kemudian lengan saya sudah 

pulih, sembuh sempurna" 

286. Kesaksian dari Teguh akan kesembuhan sakit 

asma melalui instrumen minyak urapan (minyak 

urapan dari gereja GCC yang sudah diberkati didoakan 

khusus oleh pastor), demikian ringkasannya: 

"Malam usai makan-makan dengan tim LG buat 

ngerayain menang lomba, gue merasa sesak nafas. 

Sebetulnya udah mulai kerasa dari sejak makan-makan 

di Hotel Anggrek itu. Biasanya, kalo asma kambuh lama 
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dan gak reda-reda meski udah minum obat kayak gini, 

dia baru akan reda setelah gue uapin pake nebulizer. 

Tapi gue lalu ambil minyak urapan, gue oleskan ke dada 

dan leher, lalu gue doain. Puji Tuhan asma gue reda, gue 

bisa tidur pulas semalaman dan bangun dengan segar 

bugar." 

287. Kesaksian dari Venny Wong akan  kesembuhan 

dari sakit gigi dan gusi, melalui minyak urapan (minyak 

urapan dari gereja GCC yang sudah didoakan dan 

diberkati khusus oleh pastor), dan nubuatan mukjizat 

yang disampaikan Ps Cahya di ibadah raya,  demikian 

ringkasannya: 

“Beberapa hari yang lalu ada bagian gigi saya yang kalau 

dipakai mengunyah makanan akan menjadi ngilu, lalu 

saya doain sambil di olesin minyak urapan dan Puji 

Tuhan sedikit-sedikit giginya sudah bisa mengunyah 

makanan. Dan minggu pas ibadah ada doa untuk 

kesembuhan gusi. walaupun ini gigi, beriman aja 
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sembuh dan sekarang gigi yang sakit udah bisa 

mengunyah makanan lagi. Terpujilah Tuhan Yesus”. 

288. Kesaksian dari Hansen akan kuasa Tuhan yang 

nyata dalam usaha dan pekerjaan, melalui doa puasa, 

kuasa Tuhan Yesus yang nyata dan ajaib terjadi, 

demikian kutipannya: 

" Akhir bulan lalu, saya ikut kegerakan Doa Puasa, saya 

menetapkan hati untuk ikut agar tidak tertinggal 

Gelombang Kuasa Allah & urapan nya yang akan datang  

sebentar lagi. Saat doa Puji Tuhan begitu selesai Puasa, 

2 Pokok Doa (yang memerlukan Mukjizat) tersebut ada 

terobosan oleh kuasa Tuhan Yesus secara ajaib: 

pengembalian modal usaha (dimana secara dunia hal ini 

tidak mungkin terjadi) dan terobosan dalam pekerjaan 

properti yang ajaib. Segala kemuliaan bagi Tuhan 

Yesus”. 

289. Kesaksian dari Saskia akan kesembuhan anaknya 

Alinska, melalui instrumen minyak urapan (minyak 

urapan yang sudah diberkati dan didoakan khusus 
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pastor GCC), demikian kutipannya: "Beberapa hari 

Alinska   batuk2 sepanjang tidur malem. Lalu saya 

mengoleskan minyak urapan dan Yesus menyembuhkan 

seketika  saat itu juga, tidak batuk sama sekali. Puji 

nama Yesus”. 

290. Kesaksian dari Yola akan  kesembuhan kaki yang 

sakit, ia tertanam di gereja GCC dan rajin beribadah 

mendengarkan kotbah iman di GCC, berdoa dalam 

nama Yesus  disembuhkan, demikian kutipannya: 

"Pagi ini pas keluar rumah telapak kaki kanan sakit 

banget tapi harus jalan cepat karena kesiangan, 

berhubung harus jalan sampai jalan raya &jalan  cepat,  

maka sambil jalan, berdoa dalam nama Yesus saya  

terus memperkatakan, oleh kuasa Yesus, saya tidak sakit 

lagi memerintahkan sembuh biar bisa jalan cepat ga 

sakit. Beberapa menit langsung sembuh 100%.Percaya 

dalam sekejap kuasa Tuhan mampu melakukan apapun, 

haleluya". 
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291. Kesaksian dari Saskia akan mukjizat kesembuhan 

pengasuh anak Ibu Saskia melalui nubuatan di ibadah 

raya GCC yang disampaikan Pastor Cahya, demikian 

kutipannya: 

"Suster di rumah sakit ibu jari kanannya sehingga sangat 

sakit sekali kalau ditekuk selama 3 bulan.Sudah coba 

dipijit dengan pengobatan alternatif tapi tidak berhasil. 

Lalu saat ibadah di GCC,ia mendengar nubuatan Pastor 

Cahya akan turunnya mukjizat kesembuhan bagi yang 

saat itu sakit di jarinya, Ia juga sering mendengar 

kesaksian yang diputar sebelum ibadah bahwa jemaat 

yang datang dengan sakit ambeien,dll disembuhkan 

oleh Yesus. Lalu ia percaya. Ia mengangkat tangan ajaib 

Tuhan Yesus, jarinya sembuh seketika dan bisa 

digerakkan kembali,ditekuk tanpa rasa sakit. Haleluya. 

292. Kesaksian dari Veny Wong akan mukjizat 

kesembuhan sakit gigi diterima melalui nubuatan dari 

Pastor Cahya akan mukjizat yang sedang terjadi  dan 
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juga dengan minyak urapan (dari gereja GCC yang sudah 

diberkati pastor) demikian kutipannya: 

" Saya sakit gigi bagian gigi saya  sakit  mengunyah 

makanan ngilu, lalu saya doain sambil di olesin minyak 

urapan dan Puji Tuhan sedikit2 giginya sudah bisa 

mengunyah makanan. Dan minggu pas ibdh ada doa 

untuk kesembuhan gusi, walaupun ini gigi, beriman aja 

sembuh...dan sekarang gigi yang sakit udah bisa 

mengunyah makanan lagi, puji Tuhan". 

293. kesaksian dari Hansen akan kuasa Tuhan yang 

nyata dalam pekerjaan, melalui  ketaatan mengikuti 

petunjuk profetik yang disampailan pastor Cahya agar 

jemaat  segera berdoa puasa  dan akan mengalami 

terobosan,  ia bertindak beriman berdoa puasa ,  

disaksikan Hansen: "Akhir bulan lalu, saya ikut 

kegerakan Doa Puasa. Awal nya terasa berat karna 

biasanya saya puasa hanya skip 1 x makan dan sekarang 

skip 2 x makan selama 4 hari berturut2, dan terjadi 

terobosan luar biasa dalam penjualan property, di mana 
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buyer saya adalah Waiting List ke-2. dengan cara yang 

sungguh ajaib, buyer pertama di Cancel oleh pemilik 

karna ingkar janji beberapa kali dan diberikan pada 

buyer saya walaupun jumlah penawaran buyer saya 

jauh  lebih kecil , puji Tuhan" 

294. Kesaksian dari Yosep akan berkat kreatif 

keuangan,  nubuatan Ps Cahya tentang berkat kreatif 

turun atas jemaat hingga akhir tahun digenapi bagi 

jemat yang setia hal perpuluhan dan  persembahan, 

demikian ringkasaanya: "Mau kesaksian tentang berkat 

kreatif. Minggu kemarin berencana membeli  produk 

kesehatan buat anak. Karena satu lain hal ga sempet 

beli. Eh berkat kreatif datang ada keluarga yang 

memberikannya, Puji Tuhan.” 

295. Kesaksian dari Vina  akan  tanda ajaib kuasa 

Tuhan yang nyata membawa terobosan dalam 

pekerjaan, demikian ringkasannya: 

"Shallom, saya mau kesaksian tanda ajaib yang Tuhan 

lakukan di pekerjaan saya.Salah satu faktor yang 
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menjadi penilaian pekerjaan saya adalah transaksi mata 

uang (forex). Transaksi forex sebelumnya merupakan 

salah satu aspek yang susah saya penuhi di kota 

Sumedang. Pada ahkir bulan pencapaian saya hanya 

1,62% dari target, sangat minim sekali. Puji Tuhan pada 

bulan Juli dengan cara-Nya yang ajaib Tuhan kirimkan 

nasabah-nasabah yang bertransaksi mata uang USD dan 

memberi kebebasan kepada saya untuk menetapkan 

harga.Total 7 transaksi tersebut menyebabkan target 

bulan Juli terpenuhi dan ajaibnya 85% TARGET 

SETAHUN sudah terpenuhi. Puji Tuhan." 

296.Kesaksian dari Yosi akan mukjizat berkat keuangan 

dalam pekerjaan, demikian ringkasannya: 

Setiap tahun saya pasti minta benih xx rupiah, tahun2 

sebelumnya agak mudah beriman karena kan sambil 

kerja. Nah Tahun ini  2017 kebetulan saya hamil dan 

sudah 8bulanan banyak bedrest, sama sekali tidak kerja. 

Tapi saya percaya saya pasti dapat xx rupiah yang saya 

minta untuk benih walau keseharian saya sekarang 
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hanya diam dirumah.Bulan berganti bulan, benih itu 

tidak kunjung datang, tapi hati saya tetap teguh tak 

tergoyahkan entah dari mana pasti nanti benihnya 

datang.Nilai yang saya minta bukan nilai yang kecil bagi 

saya apalagi dengan kondisi saya yang keseharian 

bedrest dirumah tidak kerja tapi disitu iman percaya 

saya justru semakin bulat. Bulan ke 7 kehamilan 

akhirnya berkat turun, puji Tuhan  enaknya punya suami 

seiman jadi tidak pakai lama, suami setuju dan sepakat 

bahkan beliau sendiri yang transfer dan serahkan bukti 

transfer ke saya. Tuhan menyelaraskan dan 

melancarkan, rasanya bahagia sekali ". 

297. Kesaksian dari Regie akan mukjizat kesembuhan 

dari demam melalui minyak urapan (minyak urapan 

dari GCC yang sudah didoakan khusus oleh pastor GCC), 

demikian ringkasannya: 

"Kami mau share Kuasa dan Mukjizat kesembuhan dari 

Tuhan Yesus yang terjadi pada anak kami, ia demam 

sampai 39 derajat, kami berikan obat penurun demam. 
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Istri dan saya sepakat dan percaya (no other choice, no 

making other alternative)  langsung mendoakan 

kesembuhannya dan mengoleskan minyak urapan agar 

tidak terjadi demam lagi karena esoknya pukul 10 pagi, 

ada Empowering Leaders yg kami akan hadiri (Maddy 

sedang batuk pilek juga sehingga potensi demam terjadi 

lagi sangat mungkin). Saat berdoa, kami mendapat 

keyakinan bahwa Maddy tidak akan demam lagi karena 

acara Empowering ini begitu penting untuk perjalanan 

imam kami ke depan.   Puji Tuhan Yesus Kristus, sampai 

dengan besok paginya Jumat 17 Agustus 2017, suhu 

badan Maddy normal. Ia disembuhkan Tuhan Yesus.  To 

Lord Jesus be the Glory". 

298. Kesaksian dari Merla akan mukjizat kesembuhan 

progresif rahangnya. Ia menerima mukjizat melalui doa  

penumpangan tangan oleh pastor Cahya di ibadah GCC, 

demikian ringkasannya: 

"Sudah lama saya mengalami sakit di bagian rahang, klo 

dibuka suka bunyi ‘ceklak2’.Dicek ke dokter, dari hasil 
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foto ada masalah di sendi, sehingga mulut tidak bisa 

buka lebar, kalau dipaksa sakit dan berbunyi. Tahun 

2011 pertama kali  didoakan pastor, kemudian tahun 

kemarin ( 2016) didoakan  sekali lagi memateraikan  

mukjizat kesembuhan yang terjadi pada rahang,  dan 

saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus,  sekarang sudah 

bisa dibuka lebar dan tidak bunyi lagi. Praise the Lord.." 

299. Kesaksian dari Indra  dan Novi akan kesembuhan 

Dawson dari sembelit melalui instrumen minyak 

urapan (minyak urapan yang sudah didoakan khusus 

oleh Pastor di GCC) demikian ringkasannya: 

" Dawson ( anak kami berusia 2 tahun) uda 3 hari tidak 

BAB. Tadi ngeden2 tapi tidak berhasil. Lama-lama 

ngeden sambil nangis-nangis. Sudah 1 jam ngeden 

sambil nangis-nangis. Sudah dioleskan minyak urapan 

berkali-kali tetap tidak berhasil. Trus keinget 

kesaksiannya Nella yang keramas pake minyak urapan. 

Akhirnya kami banjurin ke perutnya setengah botol 
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sambil mengucap syukur. Sesaat kemudian keluar 

banyak banget. Puji Tuhan”. 

300. Kesaksian dari Airin akan berkat financial dalam 

usaha pekerjaannya, nubuatan Pastor Cahya akan  

mukjizat financial digenapi, Airin setia dalam hal 

perpuluhan dan persembahan, Tuhan memberkati 

berlimpah, demikian ringkasannya: 

" Dalam Ibadah Raya bulan Agustus, Pastor Cahya 

bernubuat tentang berkat kreatif. Saya pun percaya 

sudah menerimanya.Selama bulan tersebut, terjadi 

berkali2 pelipatgandaan dalam usaha saya.Hal ini 

membuat omzet bulan tersebut mencapai omzet 

tertinggi dibanding bulan2 sebelumnya. Puji Tuhan." 

301.Kesaksian dari Herich akan mukjizat kesembuhan 

gusi yang dialaminya, melalui karunia Roh Kudus 

nubuatan dan sabda pengetahuan yang disampaikan 

pastor Cahya di ibadah raya GCC, kesembuhan progresif 

terjadi, demikian kutipannya: 
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"Saya mau sharing mukjizat kesembuhan progresif. 

Minggu lalu pas ibadah, pastor Cahya bernubuat akan 

turunnya mukjizat  kesembuhan bagi yang gusinya 

bengkak akan mengalami kesembuhan. Nah saya 

menderita itu.Saya percaya saya terima mujizat 

itu.Sekitar beberapa hari sesudahnya mukjizat 

kesembuhan tergenapi sempurna, saya sembuh. 

Terpujilah nama Yesus Tuhan dan pekerjaan Roh 

Kudus.” 

302. Kesaksian dari  Bona  & Friska 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: 

"Pada ibadah bulan Agustus, Ps.Cahya bernubuat akan 

adanya berkat kreatif dalam beberapa waktu kedepan. 

Puji Tuhan keluarga kami mengalaminya, dari berkat 

makanan, buah2an, produk fashion, menang undian, 

mainan anak, keperluan anak bayi kami dapatkan dalam 
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2 minggu tersebut, tidak ada 1 hari pun yang 

terlewatkan. Bahkan sampai minggu ini (masuk minggu 

ke-3), berkat tersebut masih berdatangan”. 

303. Kesaksian dari  Benny akan berkat keuangan 

kreatif, nubuatan yang disampaikan  Ps. cahya  tentang 

berkat kreatif, Benny pun mengalaminya. Dia menyewa 

truk engkel untuk pekerjaannya, namun yang datang 

truk double engkel. Puji Tuhan, dia diberikan harga yang 

sama (tidak lebih mahal), dan ternyata karena bilamana 

tidak menggunakan double engkel pekerjaannya tidak 

bisa diselesaikan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dan 

menyertai pekerjaannya.” 

304. Kesaksian dari Ari akan berkat kreatif financial. 

Nubuat yang disampaikan Ps.Cahya di ibadah raya 

tentang turunnya masa berkat kreatif di genapi atas 

umat yang setia hal perpuluhan dan persembahan. 

Keluarga Ari mendapat berkat menginap  

hotelberbintang secara ajaib tanpa mengeluarkan dana, 

Puji Tuhan Yesus sumber berkat. 
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305. Kesaksian dari Fahrul akan berkat kreatif 

keuangan. Pada  ibadah bulan Agustus, Ps. Cahya 

bernubuat akan adanya berkat kreatif. Puji Tuhan 

keluarga Fahrul kembali mengalami berkat 

kreatif.Beberapa kali di hari yang berbeda mereka 

mendapat berkat financial berupa produk peralatan 

rumah tangga, dan berkat financial untuk ditabung.Puji 

Tuhan Yesus sumber berkat. 

306. Kesaksian dari Indra akan pertolongan Tuhan yang 

nyata akan masalah tertentu, Indra dan Novi 

bertumbuh imannya, mereka berdoa dan beriman 

sehingga mengalami pengalaman nyata akan 

pertolongan Tuhan dalam keseharian, demikian 

ringkasannya: 

"Beberapa waktu yang lalu,saya kirim barang lewat JNE, 

lalu petugas yang nulisnya teledor salah ketik hingga 

barangnya dinyatakan hilang. Ditelpon cuma disuruh 

claim asuransi,yang katanya prosesnya lama. Udah kesel 
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rasanya tapi kami ingat pertolongan utama kami adalah 

Tuhan Yesus, lalu kami berdoa dan beberapa hari 

kemudian tiba2 kami mendapat kabar dari penerima 

barang bahwa barangnya telah sampe. Ajaib Tuhan 

Yesus. Barang hilang entah dimana, bisa tiba ditujuan 

dengan sendirinya.Dahsyat memang Tuhan Yesus.segala 

puji bagi namaNya”. 

307. Kesaksian dari Hendra akan kesembuhan 

sariawan, melalui nubuatan kesembuhan oleh Ps Cahya 

di pertemuan pemuridan GCC. Datang ke pertemuan 

ibadah sungguh mendatangkan pengalaman kuasa 

Tuhan,  demikian ringkasannya: 

"Hari Selasa saya sakit sariawan di bagian bibir dan 

lidah, kerasa perih (cenut) & menganggu seharian 

apalagi saat makan dan gosok gigi. Lalu kemaren 

sebelum berangkat ikut Leader Empowering, saya dalam 

doa pagi memperkatakan dalam hati bahwa "hari ini 

saya datang dengan ekspektasi dapat rhema Firman & 

kesembuhan buat sariawan saya kalau boleh sih instan 
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yaa TUHAN". Di acara tersebut saya terima urapan Roh 

Kudus. Pastor juga bernubuat bagi yang datang dengan 

sakit  apapun pulang akan sembuh, Puji Tuhan esok pagi 

saya cek sariawannya sembuh semuanya, Puji TUHAN 

DIA sangat baik". 

308. Kesaksian dari Ibu Lili akan pertolongan kuasa 

Tuhan melindungi Ibu Lili saat tertidur ketika sedang 

memasak. Ibu Lili rajin mendengarkan kotbah ibadah 

raya GCC dan imannya bertumbuh, demikian kisahnya: 

"Tante Lili tertidur saat memasak, saat terbangun selang 

gas sudah terlepas dan ada api di ujung selang tapi 

sungguh ajaib tabung gas tidak meledak, sungguh 

keajaiban kuasa Tuhan Yesus melindunginya.” 

309. Kesaksian Ibu Vera akan pertolongan Tuhan Yesus 

yang ajaib meluputkan dari  bencana. Ibu Vera rajin 

beribadah mendengarkan kotbah di GCC dan 

bertumbuh imannya dan mengalami kuasa Tuhan  nyata 

dalam keseharian, demikian ringkasannya, "Ibu   Vera 

sedang memasak nasi, tapi karena buru-buru mau 
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mengantar anaknya les, dia pergi dan tidak mematikan 

kompor, Di tengah jalan baru teringat dan akhirnya buru 

buru  balik ke rumah. Tapi ajaib ternyata pertolongan 

malaikat terjadi.Kompor gas ternyata sudah dimatikan 

secara supranatural." Terpujilah Tuhan Yesus. 

310. Kesaksian dari Zico akan berkat kreatif keuangan 

Tuhan Yesus. Ps Cahya bernubuat akan masa masa 

turunnya berkat kreatif keuangan bagi yang setia hal 

persembahan dan perpuluhan, Zico menerimanya. 

Demikian ringkasannya;  " Hai guys, mau kesaksian, aku 

kemarin baru saja mendapat  mujizat berkat kreatif 

senilai XX juta, nubuatan yang  pastor nubuatkan 

tentang berkat kreatif terjadi,segala kemuliaan bagi 

Tuhan". 

311. Kesaksian Regi akan mukjizat air sumur , melalui 

minyak urapan ( yang telah didoakan khusus oleh pastor 

di GCC) kuasa Tuhan Yesus dinyatakan, 

"Kami mau share kuasa dan mukjizat dari Tuhan Yesus 

yang terjadi pada hari Jumat 18 Agustus. Pompa air 
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kami rusak , saya teringat akan kesaksian jemaat gereja 

mengenai mujizat pompa air dirumahnya dan  

menguatkan iman saya. Lalu setelah dicek tukang , saya 

mendapat info dari tukang bahwa pompa airnya tidak 

ada masalah. Masalahnya adalah keringnya air tanah di 

sumur kami. Kemudian saya coba on-off kan pompa 

sampai 3x siang itu, tetap air tidak tersedot. Saya  lalu 

berdoa meminta air tanah di bawah melimpah, tidak 

perlu banjir, memperkatakan kecukupan supply air utk 

keperluan sehari-hari di rumah kami dari sumur ini, lalu 

saya teteskan minyak urapan. Setelah selesai doa, saya 

langsung on kan pompa dan air serta-merta dapat 

tersedot, secara ajaib air melimpah kembali. Yesus 

Kristus adalah air hidup. Praise the Lord! To Lord Jesus 

be the glory. 

312. Kesaksian Ibu  Vera akan mukjizat kesembuhan 

suaminya yang sakit syaraf terjepit. Ibu vera rajin 

beribadah di gereja GCC mendengarkan kotbah  rhema 

firman di GCC dan dengan iman menerima berkat 

perutusan untuk dengan iman membawa kuasa Tuhan. 
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Ibu Vera dengan iman bertindak, demikian 

ringkasannya: "Suami Ibu Vera,Tommy mengalami sakit 

urat kejepit. Kemudian Tante Vera tergerak untuk 

mendoakan dengan bahasa Roh.Ajaib, Tommy bisa 

tidur.Dan keesokan harinya sembuh secara ajaib.Segala 

kemuliaan bagi Tuhan Yesus dan pekerjaan Roh Kudus. 

313. Kesaksian dari Regi akan mukjzat kesembuhan  

demam anaknya melalui tindakan iman mengoleskan 

minyak urapan ( minyak urapan yang sudah didoakan 

khusus oleh Pastor GCC), demikian kisahnya: 

"Kami mau share kuasa dan mukjizat kesembuhan dari 

Tuhan Yesus yang terjadi pada anak bungsu kami, 

Madeline. Tanggal 16 Agustus 2017, pukul 23.00, anak 

kami demam sampai 39 derajat, kami berikan obat 

penurun demam. Istri dan saya sepakat dan percaya (no 

other choice, no make other alternative) langsung 

mendoakan kesembuhannya dan mengoleskan minyak 

urapan agar tidak terjadi demam lagi karena esoknya 

pukul 10 pagi ada Empowering Leaders yang kami akan 
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hadiri (maddy sedang batuk pilek juga sehingga potensi 

demam terjadi lagi sangat mungkin). Saat berdoa, kami 

mendapat keyakinan bahwa Maddy tidak akan demam 

lagi karna acara empowering ini begitu penting untuk 

perjalanan iman kami ke depan.Puji Tuhan Yesus 

Kristus, besok paginya Jumat, 17 Agustus 2017, suhu 

badan Maddy normal dan ia sembuh oleh kuasa Tuhan 

Yesus." 

314. Kesaksian dari Elizabeth akan  mukjizat 

kesembuhan sakit perut, yang dialami Elizabeth, 

melalui instrumen minyak urapan, demikian  kisahnya: 

“Sudah beberapa hari sejak hari Minggu perut kembung, 

sakit dan bermasalah,aku oleskan  minyak urapan dan 

bawa berdoa dalam nama Yesus. Puji Tuhan besoknya 

langsung bisa ke wc sampe 2x pagi dan sore dan juga 

beberapa lama kemudian gas yang terjebak dalam perut 

membuat sakit diperut juga sembuh, terimakasih Tuhan 

Yesus" 

 



33 
 

315. Kesaksian dari Siska akan kesembuhan dari sakit 

leher Tepatnya Sabtu pagi jam 2, leher aku sebelah kiri 

keseleo ketarik uratnya, rasanya sangat sakit. Sorenya 

aku ke dokter dan hanya dikasih pereda nyeri otot dan 

diberitahu bisa sembuh dalam 3 minggu, padahal esok 

harinya aku  pelayanan dan ibadah. Aku ga mau ini jadi 

halangan untuk hari besok. Setelah berdoa dan 

mengoleskan minyak urapan pada Sabtu pagi (minyak 

urapan dari GCC yang sudah  didoakan khusus oleh 

pastor GCC). Ajaib Tuhan, aku mimpi dan didalam mimpi 

itu aku disuruh memutar leher yang sakit, dan aku 

malah bilang gimana caranya , leherku sakit, dan suara 

itu suruh lagi. Lalu dimimpi itu aku bisa memutar 

leherku dan aku disuruh berlari, dan aku berlari, lalu aku 

kebangun jam 2 pagi lagi di hari Minggu dan ternyata 

leherku sudah pulih.Aku secara nyata leher bisa 

digerakin.( pelayanan malaikat diutus Tuhan Yesus 

membawa kesembuhan telah terjadi). Ajaib Tuhan, 

terimakasih Tuhan Yesus,  aku bisa ibadah dan 
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pelayanan hari ini, dan membawa pulang rhema yang 

sangat dalam. 

316 . Kesaksian dari Ibu Trivena akan  kesembuhan dari 

batuk, oleh minyak urapan disaksikan  mama Ibu 

Trivena, demikian kutipannya: "Ibu Trivena sakit batuk 

cukup parah, lalu ia memakai minyak urapan (yang 

sudah didoakan khusus oleh Pastor), dan  berdoa 

dengan iman untuk kesembuhannya. Puji Tuhan tadi 

pagi saya sudah sembuh oleh darah Yesus". 

317. Kesaksian dari Merry akan kesembuhan dari sakit 

demam. Ia berdoa dengan minyak urapan (yang sudah 

didoakan khusus oleh Pastor GCC), demikian 

ringkasannya: 

"minggu lalu saya demam dan saya ambil minyak 

urapan dan mendoakan kesembuhan untuk saya, 

setelah itu saya tertidur cukup pulas dan ketika bangun 

demam sudah turun dan saya sembuh, puji Tuhan". 
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318. Kesaksian dari nn akan kesembuhan bisul di 

daerah reproduksi kewanitaan, menerima mukjizat 

kesembuhan bisul di daerah reproduksi  kewanitaan, 

melalui minyak urapan (minyak urapan yang sudah 

didoakan oleh pastor GCC),demikian ringkasannya: 

"Sudah tiga hari, tepat di sebelah kiri.Bisulnya bengkak 

sebesar kelereng.Tadinya aku mengira itu jerawat, tapi 

makin bengkak dan rasanya panas dan sangat 

mengganggu, lalu saya olesin minyak urapan.Panasnya 

berkurang tapi masih bengkak. Puji Tuhan secara ajaib, 

didoapagi, hari Jumat tepatnya, waktu saya baca firman 

dan berdoa, saya ingat kesaksian salah satu jemaat yang 

sembuh  dari bisul secara instan di ibadah raya waktu 

Pastor Cahya mendoakan, lalu aku berdoa dan berkata 

didalam nama Tuhan Yesus bisul yang bengkak ini 

kempes, lenyap dan keluar tubuhku ini. Puji Tuhan, 

waktu mau mandi, secara instan bisulnya kempes dan 

ga ada rasa sakit lagi. Ajaib Tuhan. Terimakasih Tuhan 

Yesus. 
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319.Kesaksian dari Sintu akan kesembuhan dari sakit 

gatal Mukjizat kesembuhan kulit gatal gatal dengan minyak 

urapan(yg sudah didoakan pastor gcc) disaksikan sintu dalam 

pertemuan pemuridan , demikian kutipannya; 

"Bulan november dalam pertemuan pemuridan, Sintu 

membagikan kesaksian , ia disembuhkan dari gatal gatal di 

kulit, ia mengoleskan minyak urapan (yg sudah didoakan ps 

Cahya), dan berdoa dalam nama yesus,seketika ia sembuh, 

terpujilah Kuasa Roh Kudus" 

320. Kesaksian dari Venny wong akan mukjizat kuasa 

Tuhan Yesus selamat dari kecelakaan, demikian 

kisahnya : 

"Perlindungan Tuhan sungguh nyata terjadi atas 

kendaraan  mobilku, terjadi insiden pohon-pohon pada 

tumbang, tapi mobilku  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" 
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321. Kesaksian dari Miki akan kuasa  berkat kreatif 

Tuhan Yesus Nubuatan pastor Cahya tentang masa 

menuai bagi jemaat yang menabur digenapi,demikian 

ringkasannya: 

"Saya mau bagikan kesaksian mengenai berkat kreatif. 

Beberapa waktu yang lalu (menjelang hari lebaran) kami 

mendapat berkat kreatif berupa bonus keuangan. Saya 

pernah merekomendasikan teman untuk mengambil  

sebuah produk dan peristiwa ini sudah berlangsung 

lama ( saya bahkan sudah melupakannya) tetapi tidak 

disangka2 marketing tersebut tiba2 konfirmasi saya 

bonus yg dijanjikan sudah dikirim. Puji Tuhan. 

322. Kesaksian dari Venny wong akan mukjizat 

kesembuhan kerusakan kuku kaki setelah doa 

pelayanan Roh Kudus oleh pastor Cahya disaksikan oleh  

Venny  Wong, demikian ringkasannya; 

"kuku kaki bagian jempol saya mengalami kerusakan 

dan tidak pernah sembuh (kuku yang cacat). Di ibadah 

raya, Pastor Cahya bernubuat mukjizat kuku yang rusak 
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akan disembuhkan. Di akhir ibadah pastor mendoakan 

untuk setiap kuku yang ukuran tidak normal, pecah 

menjadi sembuh sempurna dan saya mengalami 

mukjizat ini secara progresif, saat ini kuku saya 

sempurna, puji Tuhan Yesus". 

323. Kesaksian dari Yosi akan kuasa berkat kreatif 

Tuhan Yesus. Yosi setia dalam hal perpuluhan, 

persembahan dan rajin menabur, berkat kreatif turun 

atasnya melimpah. 

"Kami  bersaksi akan  berkat kreatif keuangan Tuhan 

turun melimpah atas kami. Keluarga kami sering sekali 

mendapatkan banyak kiriman makanan dari tetangga, 

teman atau keluarga.Dirumah kami makanan benar 

benar berlimpah. Hal ini menjadi sangat biasa dan 

hingga tadi saya diingatkan tentang firman Tuhan 

menabur dan menuai adalah sungguh terjadi bagi orang 

percaya , puji Tuhan. 
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324. Kesaksian dari Herlin akan kesembuhan dari sakit 

jerawat parah. Herlin dalam pertemuan pemimpin 

GCkidz didoakan pastor dalam nama Yesus jerawatnya 

sembuh dan kulit muka akan mulus dan Roh Kudus 

membuat mukjizat, demikian kutipannya: 

"setelah aku married, mukaku sakit  jerawatan parah. 

Pas pertemuan gcom kids teacher, didoakan oleh  

pastor Cahya dan mukjizat terjadi  secara progresif 

sembuh. Bersyukur banget karena  jerawat itu jadi 

pergumulan  besar aku karena  benar benar  banyak dan 

gak berhenti-berhenti. Puji Tuhan, bersyukur sekarang 

sudah hilang sembuh, Tuhan ajaib banget neh padahal 

aku sama sekali tidak berobat ke dokter. ( foto jerawat 

sembuh dapat dilihat di instagram cahya_adi) 

325. Kesaksian dari Linda akan perlindungan Tuhan 

Yesus yang sempurna meluputkan dari topan ganas. 

Dion dan Linda rajin  mendengarkan kotbah di GCC dan 

iman mereka bertumbuh dan mengalami hal-hal kuasa 

Tuhan yang nyata, demikian rangkuman kisahnya: 
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"Dalam empowering 17 Agustus lalu, Roh Kudus 

memberi penglihatan angin puting beliung bergerak 

maju di depan saya, namun tidak sedikitpun menyentuh 

saya. Tanggal 22, Pastor Cahya sampaikan nubuatan 

bagi yang akan travelling akhir bulan. Akan ada bencana  

alam. Saat itu kami sedang ada di Hongkong & Macau 

untuk tugas prewed. Kami berdoa didalam nama Yesus 

minta perlindungan & penyertaan Tuhan. Tuhan pun 

tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami dalam 

situasi yang rawan.Sesi pemotretan kami dibuatNya 

minim gangguan, cepat selesai dengan hasil sangat baik 

karena lokasi sepi pengunjung & toko2 tutup akibat 

antisipasi typhoon.Selesai beberapa sesi, Roh Kudus 

bicara memberi hikmat - cukup dulu fotonya, sekarang 

istirahat kembali ke hotel.Hujan juga mulai deras.Tidak 

lama kemudian, badai mulai menerbangkan atap, 

reklame, dll, pohon2 tumbang, listrik mati dan di luar 

hotel banjir 1.5m. Kami bersyukur saat itu kami sudah 

aman  ( selamat tidak terkena topan ganas) di kamar 

hotel berkat peringatan dari Roh Kudus meluputkan 
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kami dari bencana typhoon. Sungguh Roh Kudus masih 

berbicara untuk melindungi anak-anakNya. Holy Spirit is 

so real! Haleluya. 

326. Kesaksian dari Valen akan kuasa Tuhan Yesus 

berkat kreatif keuangan, ps Cahya di ibadah GCC 

berbubuat akan masa bulan-bulan turunnya berkat 

kreatif bagi yang setia hal perpuluhan dan 

persembahan, dan Valen mengalaminya. 

"Valen mendapat berkat kreatif untuk membeli produk 

fashion + voucher dan lebih dari itu ketika dia sedang 

butuh uang untuk membayar tagihan, ada pesanan 

produk handmade yang masuk dan dana pun diterima 

memenuhi segala kebutuhan, puji Tuhan Yesus. 

327. Kesaksian dari Herlin akan  berkat kreatif 

keuangan. Nubuatan ps Cahya tentang masa bulan-

bulan turunnya berkat kreatif keuangan bagi yang setia 

hal perpuluhan dan persembahan dialami oleh 

Herlin,demikian kutipannya; 
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"Minggu ini secara ajaib Tuhan menolong dalam 

pekerjaan dan secara kreatif Herlin menerima berkat 

keuangan di bulan itu". 

328. Kesaksian dari Kevin akan kuasa Hikmat Tuhan 

dalam persentasi kelulusan project tugas kuliah. Kevin 

rajin mendengarkan kotbah iman di GCC bertumbuh 

imannya, demikian kutipannya: 

"Kevin sedang menyelesaikan laporan PKL. Di dua 

presentasi sebelumnya, kevin sudah melakukan bagian, 

hafalin text dan materi, tetapi ia sangat  gugup pada 

saat presentasi dan hasilnya tidak baik. Pada presentasi 

terakhir, pagi hari sebelum persentasi Kevin berdoa 

kepada Tuhan Yesus.Ia mendapat hikmat dari Tuhan 

dan ditolong Kuasa Tuhan Yesus. Ia bersaksi bahwa 

berhasil lancar menghadapi presentasi final hasil kerja 

praktek di kampus. Praise the Lord." 

329. Kesaksian dari Yosep  akan kuasa Tuhan Yesus 

yang ajaib dalam usaha. Ia menerima penggenapan 

nubuatan di ibadah raya GCC oleh Ps. Cahya Adi 
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mengenai penyediaan karyawan baru di dalam usaha. 

Yosep menerima 2 karyawan yang tepat dalam waktu 

dekat.Haleluya, segala pujian kemuliaan bagi Tuhan 

Yesus. Berikut kutipannya: 

“Saya menemukan dua orang pegawai baru untuk baso 

tahu dan cargo dalam waktu dekat, dan mereka akan 

kerja minggu depan. Jalannya Tuhan mudah yah”. 

330. Kesaksian dari Teguh akan mukjizat kesembuhan 

dari sakit perut, ia  bersaksi melalui doa dan iman 

pengolesan minyak urapan (minyak urapan yg sudah 

didoakan khusus pastor GCC) dia sembuh seketika dari 

sakit perut bagian kanan. Berikut kutipannya: 

Kemarin sore perut sebelah kanan gue jadi sakit gara-

gara makanan.Akhirnya gue berdoa dengan iman, oles 

minyak urapan.Perut bagian kanan langsung anget, 

terus sembuh puji Tuhan. 
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331. Kesaksian dari Ps Cahya akan mukjizat tanda ajaib 

penurunan berat badan seketika disampaikan nya 

sendiri di ibadah raya GCC bulan Agustus, yaitu total 3,5 

kg dalam 3 hari tanpa diet/ puasa. Terpujilah kuasa Roh 

Kudus yang bekerja. Berikut kutipannya: 

“Pastor cahya, bernubuat akan turunnya mukjizat 

penurunan berat badan, keesokan harinya ia turun 

berat badan 2kg, lalu beberapa saat kemudian 1,5kg. 

Total 3,5kg dalam 3 hari, tanpa diet, tanpa puasa, 

makan biasa saja” 

332. Kesaksian dariMs.Prita akan kesembuhan tulang 

panggul (yang secara medis harus dioperasi) dan 

baptisan Roh Kudus di ibadah raya GCC melalui 

penumpangan tangan oleh Ps. Cahya Adi. Haleluya, 

Terpujilah perbuatan kuasa Roh Kudus. Berikut 

kutipannya: 

" Tadi pas didoain, aku rasain panas di bagian yang sakit. 

Aku merasakan hadirat Tuhan, merasakan kalo Tuhan 
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sedang melawat.Punggung, pinggang dan kakinya lama-

lama makin ringan buat bergerak dan melangkah." 

333. Kesaksian dari Dr Friska akan kesembuhan dari 

vertigo melalui pengolesan minyak urapan (minyak 

urapan yg sudah didoakan khusus oleh pastor 

GCC)danberdoa sepakat bersama dengan suaminya. 

Terpujilah kuasa Tuhan Yesus yang bekerja. Berikut 

kutipannya: 

“Kemarin subuh jam 4 saya vertigo. Setelah berdoa 

bersama Bona dan mengoles minyak urapan di pagi dan 

malam hari, vertigo nya hilang total dan saya bisa 

beraktifitas tanpa gangguan. Haleluya Tuhan berikan 

percepatan kesembuhan” 

334. Kesaksian dari Christineakan menjamah Earron 

dan mengubah karakternya. Christine menerima rhema 

Firman Tuhan di ibadah raya GCC dan berdoa agar Roh 

Kudus menjamah dan mengubah karakter Earron 

anaknya,  Earron mendapat bahasa Roh dan bertumbuh 
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dalam iman dengan pesat. Terpujilah kuasa Tuhan yang 

bekerja luar biasa! Berikut kutipannya: 

Setiap malem saya curhat sama Tuhan,"Saya minta Roh 

kudus jamah Earron dan lawat dia luar biasa. Saya mau 

dia benar-benar dapatkan sukacita yang sesungguhnya. 

Sampai minggu kemarin saat didoakan, dia dapatkan 

bahasa roh dan dia sekarang lebih berapi-api untuk doa 

dan penyembahan, emosi dia lebih stabil dan dia lebih 

bersukacita..Tuhan Yesus baik..Thank u God.. 

335. Kesaksian dari Saskia akan kuasa rhema firman 

Tuhan di ibadah raya GCC yang membawa kebangunan 

rohani dalam kerohaniannya, memberkati iman kita 

semua, berikut ringkasannya: 

"Sejak gathering LGL bulan Juli, Ps Cahya 

memberitahukan bahwa akan tiba season perluasan 

teritori. Sejak itu saya berdoa 45 menit dan berbahasa 

roh lebih banyak, renungkan rhema di ibadah tiap 

hari.Hasilnya rhema di ibadah menjawab semua 

pergumulan hidup saya. Yang tadinya merasa ga mampu 
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sehingga banyak khawatir,sekarang jadi percaya itu hal 

kecil dan pasti menang. Saya merasakan perluasan 

teritori rohani sedang terjadi. 

336.Kesaksian Ibu Lusi akan kesembuhan dari benjolan 

tumor di ketiaknya yang diterima melalui 

penumpangan tangan di ibadah raya GCC oleh Ps Cahya. 

Ibu Lusi bersaksi kepada pastor ia telah disembuhkan 

dari daging tumbuh berbentuk benjolan  ditubuhnya, 

lenyap disembuhkan Tuhan Yesus, puji Tuhan. 

337. Kesaksian dari Teguh,akan berkat kreatif ia 

bertumbuh imannya mendengarkan kotbah di GCC, ia 

mengalami kuasa Tuhan yang nyata dalam pekerjaanya. 

Teguh menerima berkat kreatif penyediaan handphone 

sebagai sarana pekerjaan.Berikut kutipannya: 

“Belakangan hape gue itu mulai lemot dan mulai boros 

baterainya. Dalam acara media trip kemarin, temen 

kantor gue minjemin salah satu hape kantor ke gue 

untuk kelancaran job gue sebagai blogger. Hal ini 
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terulang juga di media trip di Taman Impian 

Ancol.Terpujilah Tuhan yang Maha Mengetahui!” 

338.Kesaksian dari Valen akan berkat dalam pekerjaan, 

jemaat GCC yang setia memberikan perpuluhan dan 

persembahan khusus. Ia rindu memberikan benih untuk 

persembahan sulung dan Tuhan memberikan benih 

berupa pesanan 3 buah di pekerjaan. 

339. Kesaksian dari Sanny akan berkat keuangan 

kreatif Tuhan Yesus disaksikan Sanny dipertemuan LG. 

Nubuatan Ps Cahya akan masa turunnya berkat kreatif 

keuangan terjadi atasnya. Sanny setia untuk 

mengembalikan perpuluhan dan menabur persembahan 

di ibadah raya GCC. 

"Sanny menerima berkat kreatif berupa produk 

makanan secara berlimpah.Terpujilah Tuhan Yesus yang 

menyediakan”. 
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340. Kesaksian dari Pandega akan kuasa Tuhan Yesus 

akan  berkat kreatif keuangan. Nubuatan Ps Cahya 

tentang turunnya berkat kreatif keuangan bagi jemaat 

yang setia hal perpuluhan dan persembahan dialaminya 

dan disaksikan Pandega di LG. Pandega menerima 

berkat kreatif makanan dan fashion secara 

berlimpah.Berikut kutipannya: 

“Hampir nggak pernah keluar uang untuk makan malam 

karena sering ditraktir.Dapat berkat produk fashion 

juga. Puji Tuhan Yesus”. 

341. Kesaksian dari Lisa akan kuasa Tuhan Yesus berkat 

kreatif keuangan, firman Tuhan tuaian bagi yang 

menabur persembahan digenapi. Berikut kutipannya: 

“Mau share berkat kreatif Tuhan. Kemarin pesenan 

buket juga nambah pesenannya lagi. Thanks Jesus. 

Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus.” 
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342. Kesaksian dari Siska akan kuasaTuhan pemulihan 

keluarga .Ia menerima rhema Firman Tuhan di ibadah 

raya GCC melalui pemulihan yang terjadi di dalam 

keluarganya.Berikut kutipannya: 

“Apa yang dianggap mustahil bagi orang lain itu bisa 

bagi Tuhan. Puji Tuhan, kemarin adik aku yang paling 

bungsu wisuda. Kami empat bersaudara dikuliahkan 

sampai S1.Tuhan memulihkan, secara materi, 

pendidikan, dan juga rumah tangga papah mamah 

semakin harmonis.Sungguh ajaib Tuhan.Haleluya”. 

343. Kesaksian dari Handy akan kuasa Tuhan Yesus 

akan berkat kreatif keuagan, Nubuatan Ps Cahya akan 

masa turunnya berkat kreatif keuangan bagi jemaat 

yang setia mengembalikan perpuluhan dan menabur 

persembahan dialami Handy, ia bersaksi di LG. 

"Handy menerima berkat kreatif berupa produk fashion 

berupa dompet, helm dan juga makanan. Segala pujian 

bagi Tuhan Yesus.” 
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344.Kesaksian dari Bona akan mukjizat kreatif 

keuangan, nubuatan masa tuaian berkat kreatif yang 

disampaikan di ibadah raya GCC oleh Ps Cahya digenapi 

pada Bona. Berikut kutipannya: 

“Setelah 2 minggu pertama setelah ps. Cahya bernubuat 

tentang berkat kreatif, dan saya pun mempercayainya, 

kami mengalaminya tiap hari sampai minggu ke 3. Dari 

hari Senin - Minggu selalu ada berkat kreatif, yaitu: 

makanan, berkat-berkat fashion, tas, perlengkapan anak 

(sampai ada yang memberi, dititipkan tanpa mau 

memberi tahu dari siapa pemberinya) dan voucher 

ratusan ribu. Puji Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Barang 

siapa menabur, dia akan menuai”. 

345. Kesaksian dari Siska akan mukjizat pemulihan 

keluarga. Siska menerima penggenapan nubuatan oleh 

PS Cahya di ibadah raya GCC tentang keluarga yang 

hilang dan jauh dari Tuhan akan kembali. Berikut 

kutipannya: 
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“Pak Le yang hilang telah kembali.Pak Le mengalami 

masalah karakter yang cukup parah dan juga kelainan 

kondisi diri.Ia dikucilkan keluarga besar selama 6 tahun. 

Aku berdoa untuknya.Setelah sekian lama, papah yang 

tadinya sangat membenci bisa mengampuni dan 

bersukacita bersamanya kemarin. Pak Le  bertobat dan 

sekarang beribadah di salah satu gereja kristen 

pentakosta kharismatik dan keluarga Pak Le ku 

dipulihkan. Waktu Tuhan sungguh indah, thanks Lord”. 

346. Kesaksian dari Lucia akan berkat kreatif Tuhan 

Yesus, ia setia menabur perpuluhan dan persembahan 

di GCC dan menerima berkat kreatif fashion branded 

dan voucher. Berikut kutipannya: 

“Juli kmarin aku dapet berkat kreatif 2 gaun baru 

branded asli dr USA (skitar x juta) dari orang yang tidak 

terlalu dekat dengan saya dan Agustus dapet berkat 

voucher nonton. Puji Tuhan berkat melampaui upah 

yang tidak pernah terpikir telah saya terima”. 
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347. Kesaksian  dari Ziko akan berkat kreatif keuangan 

Tuhan Yesus, ia  menerima penggenapan nubuatan 

bulan berkat kreatif yang di nubuatkan di GCC oleh PS 

Cahya. Berkat kreatif keuangan akan turun bagi jemaat 

yang setia hal perpuluhan dan persembahan.Berikut 

kutipannya: “Sore guys. Aku mau share berkat kreatif, 

dalam seminggu ini aku dapat berkat berkat kreatif 

keuangan produk fashion rumah tangga. Praise God”. 

348. Kesaksian dari Sintu akan mukjizat kesembuhan 

dari Biang keringat. .Iamenerima kesembuhan atas 

biang keringat melalui instrumen minyak urapan yang 

dioleskan ke lehernya.Berikut kutipannya: 

“Saya terkena biang keringat di daerah leher.Kemudian 

saya mengoleskan minyak urapan sambil berdoa dan 

percaya Tuhan menyembuhkan.Keesokannya, rasa gatal 

berkurang dan secara progresif sembuh tanpa memakai 

obat apapun. 
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349. Kesaksian dari Ziko akan berkat kreatif keuangan 

Tuhan Yesus, ia  menerima penggenapan nubuatan 

bulan berkat kreatif yang dinubuatkan di GCC oleh PS 

Cahya, berkat kreatif keuangan akan turun bagi jemaat 

yang setia hal perpuluhan dan persembahan. Berikut 

kutipannya: 

“Tadinya aku pikir bakal beli ranjang buat dirumah 

kontrakan.Ternyata mami mertua bilang ranjang yang 

dirumahnya bawa aja,masih bagus banget dan king size, 

pas ukurannya buat akudan Winnie.Segala kemuliaan 

bagi Tuhan.” 

350. Kesaksian dari Hansen akan berkat kreatif 

Keuangan Tuhan Yesus, ia menerima penggenapan 

nubuatan bulan berkat kreatif yang dinubuatkan di GCC 

oleh PS Cahya. Berkat kreatif keuangan akan turun bagi 

jemaat yang setia hal perpuluhan dan persembahan. 

Berikut kutipannya: 
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“Barusan ada klien ngasih duit, katanya bagi-bagi berkat 

karena selama ini sudah melayani dengan baik dan 

merawat rumah dia”. 

351. Kesaksian dari  Novi akan Pertolongan Tuhan 

dalam pekerjaan menerima jawaban doa di Meeting 

Point ibadah raya GCC atas pergumulan di pekerjaannya 

mengenai kebutuhan akan pegawai jahit yang baru di 

dalam usaha bisnis fashionnya. Berikut kutipannya: 

“Waktu LG dan meeting point, beberapa kali didoakan 

minta penjahit baru.Sabtu beriman pasang iklan, hari ini 

udah dapet pegawainya“. 

352. Kesaksian dari Ziko mengalami mukjizat keuangan 

saat didoakan di LG oleh kakak PA-nya, Yosef. Ia sepakat 

bersama Winnie berdoa dalam nama Yesus dan 

menerima jawaban doa berupa pengembalian uang 

panjar rumah yang sudah terlanjur dibayar. Berikut 

kutipannya: 

“Morning guys. Waktu LG, akusama winnie sepakat 

minta didoain buat pengembalian uang panjer rumah 
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yang sudah masuk ke ownernya. Puji Tuhan ternyata 

kemarin dikembalikan dan ga nunggu surat reject dari  

Bank, cuman ngobrol doang dan dia langsung balikin. Ga 

dpersulit, dahsyat Tuhan Yesus”. 

353. Kesaksian dari Saskia akan mujizat kesembuhan 

atas sakit BAB yang ia alami melalui pengolesan minyak 

urapan. Terpujilah kuasa pekerjaan Roh Kudus. Berikut 

kutipannya: 

“Minggu lalu karena salah makan,saya sakit perut.Sudah 

BAB sekitar 4x dalam beberapa jam. Lalu saya 

mengoleskan minyak urapan dan beberapa jam 

kemudian saya sembuh dari mencret tersebut tanpa 

minum obat apapun. Padahal biasanya kalau tipe 

mencret dengan frekuensi lebih dari 2x saya pasti harus 

minum obat.Haleluya terpujilah Tuhan Yesus yang luar 

biasa”. 

354. Kesaksian dari Linda akan kuasa Tuhan Yesus yang 

nyata dalam keuangan. Linda setia menabur 

perpuluhan dan menabur persembahan khusus di 
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GCC.Linda  mengalami kesaksian bahwa setiap orang 

yang menabur dengan setia akan dibukakan tingkap-

tingkap langit dan menerima kecukupan finansial sesuai 

dengan waktu yang ia butuhkan. Terpujilah nama Tuhan 

Yesus. Berikut kutipannya: 

“Hari ini ada deadline tagihan yang harus dibayar. Tapi 

di luar dugaan, dana dari client kami dibayarkan ke 

rekening SGD jadi harus ditarik tunai via ATM di 

Bandung dan kena limit harian. Sorenya, ternyata masuk 

pelunasan dari client lain sebelum due date dan tanpa 

ditagih.Dana yang dikirim cukup sesuai 

kebutuhan.Haleluya, Tuhan selalu tepat waktu 

mencukupi kebutuhanku”. 

355. Kesaksian dari  Linda akan  mujizat kesembuhan 

atas sakit diare. Linda  bertumbuh iman melalui 

mendengarkan kotbah Ps Cahya di ibadah raya GCC dan 

berdoa dalam nama Yesus untuk kesembuhan atas sakit 

diare yang dia alami di saat dinas kerja. Berikut 

kutipannya: 
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“Saat travel ke Lampung, aku kena diare di hari terakhir, 

padahal malam itu harus lanjut flight ke Jakarta& 

Macau. Aku berdoa & tumpang tangan, oleh bilur darah 

Yesus ada kesembuhan bagi sistem pencernaanku. 

Ajaibnya, aku tidak perlu ke wc sama sekali selama 5 

jam di pesawat, sudah sembuh hingga tiba di Macau. 

Haleluya bagi Tuhan Yesus.” 

356. Kesaksian dari Dhyta akan pertolongan Tuhan 

dalam penyelesaian piutang, kuasa doa dalam nama 

Yesus yang nyata dalam hal keuangan disaksikan Dytha. 

Dita rajin datang ke LG GCC dan didoakan kakak PA di 

dalam nama Yesus atas pertolongan kuasa Tuhan agar 

piutang dari temannya bisa dibayar sampai lunas. Dan 

sesuai yang didoakan tiap bulan teman tersebut selalu 

membayar tanpa ditagih. Puji Tuhan!Berikut 

kutipannya: 

“Dita minta didoakan dikomsel agar teman yang 

berhutang padanya membayar sesuai kewajibannya 

(janji awal), tiap bulannya sampai lunas.Setelah 
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didoakan, Dita mengambil langkah iman untuk 

mengingatkan temannya di awal bulan, dan sesuai yg 

didoakan tiap bulannya teman tersebut selalu 

membayar tanpa ditagih. Puji Tuhan”. 

357. Kesaksian dari Benny akan berkat kreatif 

Keuangan Tuhan Yesus  

Benny menerima penggenapan nubuatan turunnya 

berkat kreatif yang disampaikan di ibadah raya GCC oleh 

Ps. Cahya berupa tas untuk kerja. Terpujilah Tuhan 

Yesus yang menyediakan. Berikut kutipannya: “Benny 

mendapatkan berkat kreatif berupa tas untuk kerja. Dia 

memang membutuhkan tas untuk kerja, tapi belum 

sempat membelinya. Puji Tuhan, dia percaya akan 

pesan profetik tentang berkat kreatif dan dia percaya, 

maka dia mengalaminya.” 

358. Kesaksian dari Bene akan mujizat kesembuhan 

atas Nathan anaknya yang sakit. Bene mengoleskan 

minyak urapan yang sudah didoakan khusus oleh ps 

Cahya di GCC kepada Nathan anaknya dan terjadilah 
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mukjizat kesembuhan atas Nathan. Terpujilah nama 

Tuhan Yesus. Berikut kutipannya: 

“Nathan mengalami sakit perut dari malam sampai pagi, 

sudah diberi obat namun tetap sakit.Pagi harinya Bene 

berdoa dan mengoleskan minyak urapan pada Nathan 

dan puji Tuhan, Nathan tidak sakit perut lagi”. 

359. Kesaksian dari Friska D akan kesembuhan pasca 

melahirkan, di Life Group GCC ia menerima mujizat 

kesembuhan. Friska D bertumbuh iman melalui 

mendengarkan kotbah Ps. Cahya di ibadah raya GCC dan 

berdoa dalam nama Yesus untuk kesembuhan atas sakit 

pasca melahirkan Chaeris. Terpujilah nama Tuhan. 

Berikut kutipannya: 

“Friska D berdoa kepada Tuhan Yesus agar dia tidak 

sakit pasca melahirkan (ada jahitan dan lain-lain) dan 

doanya dikabulkan oleh Tuhan, terpujilah nama Tuhan 

Yesus”. 
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360. Kesaksian dari Bona akan berkat kreatif Keuangan 

Tuhan Yesus. Bona setia menabur perpuluhan dan 

persembahan khusus dan ia menerima penggenapan 

nubuatan mujizat berkat kreatif yang disampaikan di 

ibadah raya GCC oleh Ps.Cahya berturut2 dari awal 

bulan sampai minggu ke 5. Terpujilah nama Tuhan. 

Berikut kutipannya: 

“Berkat kreatif terjadi sejak 5 minggu terahkir, secara 

ajaib sebagaimana Ps.Cahya telah sampaikan, itu terus 

terjadi dalam keluarga kami, yaitu kiriman berupa 

produk makanan, voucher dan peralatan dapur.” 

361. Kesaksian dari Nono akan  kuasa Tuhan atas 

Pemulihan Rohani dan pemulihan dalam keluarga 

hidupnya. Nono rajin beribadah dan menerima rhema 

firman Tuhan di GCC, karakternya berubah, serta ia 

mengalami pemulihan di keluarganya atas pertolongan 

Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. 

“Puji Tuhan, Nono mulai berubah dan mengalami 

pemulihan baik secara rohani maupun fisik. Dia 
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meninggalkan dosa-dosa yang lama, menerima rhema 

firman Tuhan.Pesan profetik dr Ps. Cahya juga mulai 

terjadi, imannya mulai bertumbuh dan pemulihan terus 

berlanjut dalam hidupnya dan keluarganya.Di dalam sesi 

doa penyembuhan luka batin dan pelepasan Nono juga 

dilepaskan dari roh-roh yang mengikatnya selama ini”. 

362. Kesaksian dari Tina pengenapan nubuatan 

mukjizat pemulihan keluarga Tina. Tina bersaksi atas 

penggenapan nubuatan yang disampaikan oleh Ps. 

Cahya dari bulan Januari telah terjadi di bulan Agustus, 

pada saat anaknya sampai di Bandung. Terpujilah nama 

Tuhan Yesus. Berikut kutipannya: 

“Dalam pertemuan penggembalaan 4-5-5, saya sempat 

diingatkan mengenai, jangan takut atau khawatir, ada 

jaminan kemenangan dalam Tuhan.Oleh karena ini, dia 

percaya bahwa pesan Tuhan yang disampaikan oleh 

Ps.Cahya akan digenapi satu demi satu, bulan Januari 

lalu dia menerimanya dan bulan Agustus kemarin dia 

mulai melihat penggenapannya”. 
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363. Kesaksian dari Pak Bambang akan mukjizat 

kesembuhan mata melalui penumpangan tangan. Pak 

Bambang bersaksi di Life Group GCC bahwa ia 

menerima mujizat kesembuhan pemulihan mata melalui 

penumpangan tangan oleh Ps. Cahya di ibadah raya 

GCC. Berikut kutipannya: 

“Mata Pak Bambang kurang bisa melihat jelas saat 

malam hari.Beberapa lama kemudian setelah didoakan 

Ps. Cahya ternyata Pak Bambang bisa melihat jelas di 

malam hari.Terpujilah kuasa Tuhan Yesus yang bekerja”. 

364. Kesaksian dari Pak Bambang akan mujizat 

kesembuhan pengapuran di tulangnya melalui 

penumpangan tangan oleh Ps. Cahya di ibadah raya 

GCC. Pak Bambang menerima mujizat kesembuhan atas 

masalah di tulangnya karena pengapuran melalui 

penumpangan tangan oleh Ps. Cahya di ibadah raya 

GCC.Setelah didoakan, mukjizat terjadi dan sakit akibat 

pengapuran hilang dan Pak Bambang bisa kembali 
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beraktivitas dengan normal. Terpujilah Kuasa Tuhan 

Yesus. 

365. Kesaksian dari Pak Bambang akan penuaian benih 

keuangan yang dinubuatkan Ps Cahya bagi yang setia 

perpuluhan dan persembahan dan meminta benih 

kepada Tuhan disaksikan Pak Bambang. Pak Bambang 

menerima nubuatan mengenai benih di ibadah raya 

GCC oleh Ps. Cahya, ia percaya dan memintanya dan 

menuai berkat sejumlah 10x lipat. Terpujilah nama 

Tuhan Yesus. Berikut kutipannya: 

“Di ibadah raya, pastor bernubuat bahwa siapa yang 

meminta benih akan dikabulkan.Pak Bambang percaya 

dan berdoa meminta benih sejumlah x rupiah.Dan benih 

itu diberikan dan ditabur kembali oleh Pak Bambang. 

Beberapa waktu kemudian secara ajaib pak Bambang 

menuai sejumlah 10x”. 

366. Kesaksian dari Bu Entin akan kuasa berkat kreatif 

keuangan yang dinubuatkan Ps Cahya akan terjadi bagi 

yang setia perpuluhan dan persembahan disaksikan Bu 
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Entin. Bu Entin setia perpuluhan dan persembahan 

khusus di GCC, dan ia menerima tuaian berkat kreatif 

berupa produk makanan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. 

367.Kesaksian dari Bu Entin akan mukjizat 

kesembuhan sakit kulit melalui perjamuan kudus di 

GCC. Bu Entin alergi dengan cuaca dingin sehingga 

menderita gatal-gatal di tubuhnya. Bu Entin menerima 

kuasa perjamuan kudus dengan iman di ibadah raya 

GCC oleh Ps.Cahya dan didoakan di meeting point, 

keesokan harinya ia langsung sembuh. Terpujilah nama 

Tuhan Yesus. 

368.Kesaksian dari Ibu Lusi akan mukjizat kesembuhan 

sakit maag melalui doa penumpangan tangan oleh Ps. 

Cahya disaksikan oleh ibu Lusi. Ibu Lusi menerima sabda 

pengetahuan yang disampaikan oleh Ps. Cahya di ibadah 

raya GCC atas  mukjizat bagi yang sakit maag lalu ia  

didoakan pastor Cahya diakhir ibadah raya dan sembuh. 

Terpujilah nama Tuhan Yesus. 
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369.Kesaksian dari Yola akan kuasa Tuhan akan berkat 

kreatif keuangan, nubuatan yang disampaikan Ps Cahya 

tentang masa turunnya berkat kreatif bagi yang setia hal 

perpuluhan dan persembahan  disaksikan Yola. Yola 

setia memberikan perpuluhan dan persembahan 

khusus, ia menerima nubuatan Ps. Cahya di ibadah raya 

GCC mengenai masa-masa turunnya berkat kreatif 

finansial dan mendapatkan berkat-berkat kreatif 

finansial, nubuatan Ps. Cahya digenapi. Terpujilah nama 

Tuhan Yesus. 

370. Kesaksian dari Cella akan berkat kreatif keuangan, 

nubuatan yang disampaikan Ps. Cahya tentang masa 

turunnya berkat kreatif bagi yang setia hal perpuluhan 

dan persembahan  disaksikan Cella. Cella setia 

memberikan perpuluhan dan persembahan khusus, ia 

menerima nubuatan Ps. Cahya di ibadah raya GCC 

mengenai masa-masa turunnya berkat kreatif finansial 

dan mendapatkan berkat-berkat kreatif finansial 

beserta produk makanan, nubuatan Ps. Cahya digenapi. 

Terpujilah nama Tuhan Yesus. 
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371. Kesaksian dari Yohan Herlin akan kuasa Tuhan 

akan berkat kreatif keuangan, nubuatan yang 

disampaikan Ps Cahya tentang masa turunya berkat 

kreatif bagi yang setia hal perpuluhan dan persembahan 

digenapi dan disaksikan Yohan Herlin. Yohan Herlin setia 

memberikan perpuluhan dan persembahan khusus, ia 

menerima nubuatan Ps. Cahya di ibadah raya GCC 

mengenai masa-masa turunnya berkat kreatif finansial 

dan mendapatkan berkat-berkat kreatif finansial 

beserta produk makanan, nubuatan Ps. Cahya digenapi. 

Terpujilah nama Tuhan Yesus. 

372. Kesaksian dari Ibu Lusi akan mukjizat kesembuhan 

hidung mimisan  melalui doa penumpangan tangan 

oleh Ps. Cahya disaksikan oleh Ibu Lusi. Ibu Lusi 

menerima sabda pengetahuan yang disampaikan oleh 

Ps. Cahya di ibadah raya GCC atas  mukjizat 

kesembuhan bagi yang hidungnya sering mengeluarkan 
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darah lalu ia percaya dan didoakan pastor Cahya diakhir 

ibadah raya dan sembuh. Terpujilah nama Tuhan Yesus. 

373. Kesaksian Dari Tommy Cella akan mukjizat 

kesembuhan sakit di bagian perut melalui minyak 

urapan yang sudah didoakan oleh Ps. Cahya GCC 

disaksikan oleh Tommy Cella. Dini hari Tommy 

terbangun karena rasa sakit di bagian perut.Sakitnya 

membuat Tommy sulit bernafas. Kemudian Tommy 

mengoleskan minyak urapan dan berdoa bersama-sama 

Cella bersepakat akan kesembuhan. Ajaib, setelah 

berdoa, rasa sakit berkurang banyak sehingga Tommy 

bisa tidur dan esoknya sembuh.Terpujilah Tuhan Yesus 

yang berkuasa. 

374. Kesaksian dari Yenni akan mukjizat kesembuhan 

sakit kepala melalui kuasa dalam doa atas sakit kepala 

disaksikan oleh Yenni. Yenni rajin ikut kelas TDS di GCC, 

ia menerima kesembuhan atas sakit kepalanya setelah 

bersepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa 
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Tuhan bekerja menyembuhkan selama ia TDS! Sorak 

kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Berikut kutipannya: 

“Yenni mengalami sakit kepala pada saat ia akan 

mengikuti kelas TDS. Akhirnya Yenni berdoa bersama 

Sintu bersepakat akan kesembuhan. Selama pelajaran 

TDS tersebut, perlahan-lahan sakit kepalanya 

menghilang dan sembuh total saat  dikelas, ada kuasa 

Tuhan yang nyata turun dan menyembuhkan ketika 

pastor Cahya berkotbah tanpa didoakan.” 

375-397. Kesaksian  Penurunan dan Kenaikan berat 

badan seketika dan progresif 

Kesaksian mukjizat penurunan berat badan seketika dan 

progresif oleh jemaat GCC. Jemaat GCC menerima  

mujizat berat badan turun secara progresif/instan 

melalui nubuatan yang Ps. Cahya sampaikan di ibadah 

raya GCC dan didoakan beberapa kali di ibadah. 

Berikut orang yang mengalami penurunan berat badan 

secara instan/ progresif: 
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Ps. Cahya, Maurin, Siska, Tommy, Eric, Merla, Mery, 

Bona, Ibu Vera, Ria, Ps. Laura , Dephi, handy, Hunglie, 

Fenina, Friska deby, Airin, Hansen, Regi,Saskia,Tommy 

randall. 

Berikut jemaat yang mengalami kenaikan berat badan: 

Ezy, Andreas, Pandega. 

Terpujilah kuasa Tuhan Yesus yang ajaib! 

398. Kesaksian dari Regi akan mukjizat kesembuhan 

keponakan Regi dari sakit demam berdarah melalui 

minyak urapan disaksikan Regi. Keponakan Regi yang 

masih bayi mengalami sakit demam berdarah kritis di 

ICU, Regi mengoleskan minyak urapan (yang sudah 

didoakan oleh Pastor GCC) kepada bayi Ibu Helen dan 

bersepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus bersama 

dengan orang tuanya. Kesembuhan terjadi dengan 

cepat, dalam 3-4 hari baby sudah sembuh, trombositnya 

naik drastis.Terpujilah kuasa Tuhan Yesus yang bekerja. 

Berikut kutipannya: 
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“Bulan September 2017 ponakan kami masuk RS karena 

DB, trombositnya drop sampai 11.000. Ponakan kami 

tersebut mimisan dan mulai keluar darah dari mulut 

serta buang air besarnya berdarah juga. Hemoglobinnya 

drop terus.  Saya besuk dan mendoakannya dengan 

mengoles minyak urapan bersepakat dengan kedua 

orang tuanya menyatakan kesembuhan dari DB secara 

sempurna. Tanggal 17 September dilakukan cek darah 

dan hasilnya mencengangkan bagi tim medis dan 

perawat, karena hemoglobinnya melonjak sangat 

drastis ke angka 13.700 melebihi batas atas normal dan 

trombositnya naik 40.000 lebih menjadi 76.000, lalu 

ponakan kami  pulang ke rumah dan dalam kondisi yang 

sehat dan baik. Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus 

yang memberikan mukjizat.Amin”. 

399. Kesaksian dari Ps.Laura akan kuasa berkat kreatif, 

nubuatan Ps Cahya akan masa tuaian finansial berkat 

kreatif bagi yang setia hal perpuluhan dan persembahan 

digenapi, demikian kutipannya: 
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"Selama satu bulan penuh, minggu demi minggu, kami 

diberkati begitu banyak produk-produk makanan, 

bahkan berkelimpahan sehingga jarang memasak. 

Bukan hanya makanan yang memberkati kami saja, 

secara waktu kami sangat diberkati, karena pada bulan 

ini pelayanan  kami begitu padat sekali, tidak ada waktu 

lagi untuk memasak dan mencuci peralatan dapur, 

berkat produk makanan dan berkat waktu 

mempermudah hidup kami, puji Tuhan Yesus sang 

pemberi berkat. 

400. Kesaksian Ps Cahya akan berkat kreatif keuangan 

disaksikan, nubuatan Ps Cahya tentang masa tuaian 

berkat kreatif keuangan bagi yang setia hal perpuluhan 

dan persembahan digenapi, demikian kutipannya: 

" Tuhan mengutus seseoroang yang generous untuk 

memberkati secara spesifik keperluan pakaian baju -

baju untuk shooting program website cacministries, 

bukan hanya berkat keuangan untuk  membeli pelbagai 

produk fashion, tetapi saya disadarkan juga hikmat akan 
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pentingnya menggunakan pakaian kostum shooting 

broadcast yang selalu fresh, baru dan menarik dilihat 

para pemirsa dan menjadi berkat. Ini double blessing, 

terpujilah Tuhan Yesus pemberi berkat dan hikmat. 

401. Kesaksian dari Sidney akan mukjizat kesembuhan 

sakit demam melalui penumpangan tangan dan doa 

dalam nama Yesus, dari sakit demam disaksikan Elisa 

Sidney. Sidney sakit demam dan didoakan Ps Cahya, 

seketika demam turun, sembuh total (tanpa pergi ke 

dokter), demikian kutipannya: 

" Sidney sakit demam dan papi menumpangkan tangan 

doa dalam nama Yesus. Sidney sembuh saat itu juga dan 

bisa main, les, dan besoknya sekolah seperti biasa, puji 

Tuhan Yesus". 
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PENUTUP 

 

Para Pembaca renungan terkasih , kami percaya setelah 

anda membaca warta kesaksian ini, iman anda akan 

dikuatkan dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu 

hidup dan Roh Kudus itu nyata . 

 

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 . 

 

Warta Kesaksian Vol 11   hadir sebagai sarana 

pemnuridan dan pemberitaan injil , kesaksian  yang 

disaksikan dalam volume 11 ini adalah kesaksian 

sebagian besar dari jemaat gereja GCC yang dilayani 

Pastor Cahya Adi Candra, dan dan juga ada kesaksian 
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para pemirsa siaran Broadcast pemuridan di  website 

cacministries.org yang didoakan oleh Pastor Cahya. 

 

Warta volume 11 mengambil setting kejadian mukjizat 

dan kuasa Tuhan yang disaksikan selama kurun waktu 1 

bulan  , adapun  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 1700 kuasa Tuhan dan mukjizat terjadi dan 

disaksikan , jadi jika tidak dibatasi per 102 per buku, 

warta kesaksian sangat tebal 

 

Segala kesaksian Kuasa Tuhan dan mukjizat dari yang 

terkecil (sembuh sakit gigi atau bisul), hingga yang 

dianggap besar : tuli mendengar, tulang dan bagian 

badan bertumbuh instan, mukjizat hamil punya anak, 
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dll) dan juga hal mukjizat terobosan keuangan dan 

tanda ajaib lainnya adalah buah dari pekerjaan Roh 

Kudus, didalam nama Tuhan Yesus.  

 

Ketika firman Tuhan diberitakan, dan umat 

mendapatkan Rhema firman Tuhan, maka Roh Kudus 

menyertai dengan tanda-tanda mukjizat dan karunia 

Roh Kudus. Segala Pujian dan kemuliaan hanya bagi 

Tuhan Yesus Kristus, dan Kuasa Roh Kudus, Jesus is 

Alive, Holy spirit is real ! 

 

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 
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program siaran doa kesembuhan, mukjizat, profetik 

yang akan kami siarkan setiap minggu via website,dan 

program siaran pemuridan rumah tangga bahagia, dan 

resources lainnya, anda dapat membuka website 

pelayanan interdominasi kami di : cacministries.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 pk 12.00 

program siaran kotbah dan pengajaran akan 

mengudara, berikut jadwalnya: 

 

 Setiap Jumat pertama, Program “Jesus is Alive Holy 

spirit is Real“, Program siaran yang didedikasikan 

khusus bagi. kesembuhan Ilahi, mukjizat dan kuasa Roh 

Kudus, pastor akan berdoa bagi kuasa kesembuhan dan 

kuasa Tuhan , penyertaan Roh Kudus melalui website. 
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Setiap Jumat kedua, Program pemuridan iman 

“Keluarga berkemenangan dan berbahagia“ program 

siaran yang didedikasikan khusus untuk murid Kristus 

dapat mengalami keluarga berkemenagan dan 

berbahagia, menjadi keluarga yang mengalami 

kelimpahan dalam segala hal dan memberkati 

banyak orang. 

 

Setiap Jumat Ketiga dan Jumat ke-empat, Program 

pemuridan iman“Living in the Power of God” program 

siaran pemuridan bagi pertumbuhan iman setiap murid 

Kristus agar mengalami kehidupan di dalam kuasa Allah, 

mengalami Tuhan Yesus yang nyata dan Roh kudus yang 

bekerja dalam keseharian”. 

 

Kami mengundang para pembaca untuk menjadi 

partner dari Cacministries, dengan cara log in sebagai 

partner melalui website kami: cacministries.org ,  dan  

jika anda ingin didoakan khusus dalam hal kuasa Tuhan 

dan mukjizat dalam program Jesus is alive & holy spirit 
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is real ( JAHR) kirimkan nama lengkap anda , kebutuhan 

pokok doa anda  ( sakit penyakit atau pokok doa yang 

ingin didoakan )  email  ke : office@cacministries.org ,  

Dalam program JAHR bulanan , kami akan mendoakan 

langsung melalui website ( dengan mendoakan dan 

menyebut nama dan mukjizat yang  anda butuhkan 

secara spesifik)  

Atau anda dapat berkunjung ke gereja lokal Great 

Commission Church, untuk didoakan langsung, setiap 

minggu kami beribadah di BTC fashion mall, Lantai 6, 

ruang blessing room, pk 09.30 , alamat jl dr Junjunan 

140 Bandung. 
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Untuk mendapatkan Resources kotbah dan buku , anda dapat 

mengunjungi  Website kami di  : www.cacministries.org 

setiap hari jumat juga ditayangakn kotbah siaran 

rohani yang dapat anda saksikan melalui gadget 

anda, bergabunglah juga menjadi partner kami  

melaui website kami , dan log in menjadi partner 

untuk bersama sama bertumbuh dalam iman dan 

mendapat dukungan doa dan  banyak resources gratis 

bagi partner cacministries. 

 

Kami juga mengundang  para pembaca untuk datang 

berkunjung ke ibadah gereja  kami: Gereja Great 

Commission , di BTC mall, lantai 6, ruang blessing 

room,  Jl Dr junjunan 143 Bandung, setiap minggu 

diselenggaraka ibadah raya, dan anda dapat didoakan 

langsung oleh pastor Cahya untuk menerima 

pertolongan mukjizat Tuhan Yesus dan mendengarkan 

langsung kotbah yang penuh kuasa dan 

mengubahkan hidup anda 

 

www.cacministries.org 

 

 

 

 

http://cacministries.org/

