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BAB I - Mukjizat dan kuasa 

tuhan area KEUANGAN 
 

 

Dalam bab ini akan dibagikan kesaksian akan kuasa Tuhan dalam 

hal keuangan. Para pembaca yang terkasih, Tuhan Yesus berkuasa atas 

segala hal termasuk keuangan. 

 

Tuhan ingin semua anak-anak Tuhan mengalami hidup 

berkelimpahan termasuk dalam hal keuangan juga. Tuhan ingin semua 

anak-anak-Nya hidup tidak menjadi beban hal keuangan, menyusahkan 

orang-orang lain, tidak jadi batu sandungan bagi banyak orang, justru 

sebaliknya, Tuhan mengutus murid-murid-Nya menjadi berkat secara 

keuangan bagi orang banyak ; menyediakan lapangan pekerjaan, menjadi 

berkat secara keuangan dengan tidak menyusahkan orang-orang secara 

keuangan, tetapi mandiri dan bahkan berlimpah sehingga mampu 

memberkati secara berkelimpahan dalam hal keuangan. 

 

Yang paling penting untuk disadari bagi kita anak-anak Tuhan 

adalah tujuan hidup kita bukanlah untuk memperkaya diri sendiri, tetapi 

menjadi berkat, termasuk berkat keuangan! 
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Dunia hidup sekedar menjadi kaya raya, tetapi kita murid-murid 

Tuhan Yesus justru mempergunakan kekayaaan yang Tuhan akan sediakan 

berlimpah untuk memperluas kerajaan Allah, menyelamatkan dan 

memuridkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. 

 

Sudah begitu banyak orang-orang minta saya doakan hal mukjizat 

keuangan dan mereka kecewa ketika saya ajarkan satu hal, yakni “setia 

mengelola keuangan dengan mengembalikan persepuluhan dan menabur 

persembahan khusus ke gereja lokal di mana mereka digembalakan.” 

Mengapa mereka kecewa, karena cara pikir mereka adalah hanya 

mengambil, meminta kekayaan dari Tuhan dan mereka tidak suka 

memberi bagi pekerjaan kerajaan Tuhan. Dengan tidak mengembalikan 

perpuluhan mereka sudah “mencuri” dan kehilangan kepercayaan dari 

Tuhan. 

 

Ketika hati Anda lurus dan sungguh mencari Tuhan, bukan 

memperalat Tuhan untuk memperkaya diri memuaskan ambisi ingin kaya 

raya Anda, maka setia dalam mengembalikan perpuluhan dan menabur 

persembahan adalah bukti kemurnian hati Anda. 

 

Ketika Anda hatinya berpaut pada Tuhan dan bukan uang, ketika 

memperbesar kerajaan Allah, menyelamatkan jiwa-jiwa dan pemuridan 

menjadi tujuan utama hidup Anda serta uang menjadi alat mencapai 

pemuridan dunia, maka mukjizat keuangan akan terus Anda alami, 
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sehingga Anda akan naik secara keuangan dan memberikan pengaruh 

yang terus naik di dunia, pengaruh akan kerajaan Allah Tuhan kita Yesus 

Kristus. Selamat membaca bab ini …. 

 

 

KESAKSIAN 1 : TEROBOSAN FINANSIAL DAN 

PEKERJAAN – Andreas L 

 

Saya mendapat pekerjaan di xx hotel. Pada waktu itu keadaan 

hotel sedang dalam masa dipegang kurator. 4 bulan kemudian, hotel 

ternyata telah berhasil dijual dalam proses pelelangan dan akhirnya 

berganti manajemen. Renovasi akan langsung diadakan oleh manajemen 

baru sehingga hotel langsung ditutup dan seluruh karyawannya 

mengalami PHK. Ternyata manajemen baru hotel ini mengadakan proses 

interview karyawan juga. Saya lalu melamar kembali dan akhirnya 

diterima di dalam manajemen baru tersebut serta mendapatkan kenaikkan 

salary. Wow, sungguh dahsyat kreatifitas Tuhan, tidak satu bulan pun saya 

tidak gajian walaupun di PHK, malahan mendapatkan pesangon dan 

kenaikkan gaji. 
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KESAKSIAN 2 : PENGGENAPAN JANJI 

TUHAN UNTUK BIAYA KULIAH S2 KU - Hendra 

 

Awal Januari 2015 ini saya diwajibkan kembali untuk membayar 

biaya SKS semester 2. Pada pertengahan Desember 2014 saya berdoa 

meminta Roh Kudus untuk membuat saya tetap yakin & percaya bahwa 

Tuhan tidak akan lupa dan lalai akan pemenuhan janji-Nya untuk biaya 

kuliah S2 saya. Sebagai tindakannya, saya kembali menghubungi owner 

di tempat saya bekerja untuk menanyakan apakah tawarannya untuk 

membantu saya dalam pembiayaan kuliah S2 itu masih berlaku atau tidak. 

Jawabannya menggantung antara iya dan tidak, tetapi saya tetap percaya 

akan ada jalan lain yang akan Tuhan bukakan. 

Di awal tahun, owner meminta saya pindah dari tempat yang 

sekarang (percetakan) untuk membantu dia di 2 perusahaannya yang lain 

(hotel dan toko sparepart), dan langsung dibuatkan surat keterangan kerja 

untuk saya di perusahaan yang sekarang seolah saya sudah bekerja selama 

8 tahun (padahal saya baru 1 tahun bekerja di sana), sehingga keluarlah 

uang jasa dari perusahaan sejumlah yang saya butuhkan untuk membayar 

uang kuliah semester tahap 1. 
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KESAKSIAN 3 : FINANCIAL INCREASE – 

Asima 

 

Asima dalam pertemuan life group bersaksi bahwa ketika dia setia 

memberikan perpuluhan dan persembahan, pintu-pintu berkat sungguh 

dibukakan oleh Tuhan. Asima mengalami financial increase melalui 

pekerjaan dan usahanya sehingga mulai dapat menabung dan mencicil 

kendaraan. Barangsiapa yang menabur dan setia pasti akan menuai. 

Sungguh Tuhan adalah gembala yang mencukupkan kebutuhan domba-

Nya. 

 

 

KESAKSIAN 4 : BERKAT FINANSIAL UNTUK 

KELAHIRAN BAYI – Dhytha & Fahrul 

 

Tuhan Yesus adalah Allah yang memberikan berkat secara 

berkelimpahan. Berikut ini kesaksian dari Dhytha dan Fahrul.  

Tuhan  Yesus mencukupkan semua biaya untuk kelahiran anak 

kami, bahkan Tuhan Yesus juga memakai RS di mana Dhytha bekerja 

sebagai perpanjangan tangan-Nya, karena biaya persalinan sudah di-cover 

seluruhnya oleh RS. Sungguh Dia adalah Allah yang mencukupkan, puji 

nama Tuhan Yesus. 
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KESAKSIAN 5 : MUKJIZAT FINANSIAL 

UNTUK KELAHIRAN BAYI - Eric 

 

Eric share dalam pertemuan LG bahwa penyertaan Tuhan nyata 

dalam hidupnya. Pertengahan tahun saat anaknya mau lahir, Eric 

kehilangan pekerjaannya, tapi Tuhan menolong kebutuhan finansialnya 

dengan proyek-proyek lepas sampai akhirnya Eric mendapat pekerjaan 

tetap yang baru dan beberapa pekerjaan sampingan dengan income yang 

oke dalam waktu yang relatif singkat. Sungguh Tuhan mencukupi 

kebutuhannya. 

 

 

KESAKSIAN 6 : PENGGENAPAN NUBUATAN 

UNTUK MEMBELI RUMAH - Erwin 

 

Kesaksian Erwin di LG bulan November mengenai doa dan 

nubuatan yang disampaikan Ps Cahya tentang pergumulan mencari rumah 

yang cocok, lokasi dan harga, serta spesifikasi telah digenapi. Erwin telah 

membeli rumah, dan lebih daripada itu, dengan doa, iman, perbuatan, 

Erwin bahkan dimampukan merenovasi dan Tuhan memenuhi semua 

kebutuhan finansial. Tuhan Yesus hidup, mendengar, dan menjawab doa 

serta memberkati finansial secara berkelimpahan. 
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KESAKSIAN 7 : PROMOSI PEKERJAAN DAN 

KENAIKKAN SALARY - Hendra 

 

Akhir bulan Februari saya dipanggil owner untuk diperkenalkan 

dengan temannya, dimana ada wacana nantinya saya diminta untuk 

membantu juga di perusahaan temannya itu. Sebenarnya saya ragu apakah 

saya benar-benar sanggup menghadapinya (3 perusahaan sekaligus) dan 

apakah ini datangnya dari Tuhan, tetapi setelah saya bawa dalam doa dan 

berdiskusi dengan istri, maka saya belajar berserah pada Tuhan. Tanpa 

diduga, di awal Maret, secara tiba-tiba teman owner langsung mendatangi 

saya di hotel tempat saya bekerja dan langsung mengadakan seperti 

meeting direksi, membahas jobdesk dan tanggung jawab saya di 

perusahaannya itu (warung beer). Dan di akhir meeting, saya diajak 

ngobrol teman owner ini mengenai pertimbangan salary yang saya terima 

yang nilainya baru akan didiskusikan dengan owner perusahaan. Minggu 

kedua Maret saya sudah mulai menjalani pekerjaan di 3 perusahaan dan di 

akhir bulan, saya terima upah sebesar 150% dibandingkan bulan 

kemarinnya. 
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KESAKSIAN 8 : APARTEMEN LAKU 

TERJUAL SAAT PROPERTY SEDANG LESU - 

Hansen 

 

 Tahun 2012 saya membeli 1 unit apartemen di daerah Asia Afrika. 

Pada perjalanannya, ternyata saya mendengar kabar yang kurang baik 

mengenai reputasi dari developer-nya. Problem-nya, usaha saya tidak 

berjalan dengan baik dan akhirnya ada hutang giro yang jumlahnya cukup 

besar (xxx juta). Setelah berdoa saya mendapatkan hikmat untuk segera 

melunasi hutang dengan cara menjual apartemen tersebut, tetapi sampai 6 

bulan kemudian masih belum laku juga. 

Suatu kali di bulan Juni 2015, saya minta didoakan Ps Cahya agar 

apartemen saya laku terjual dengan segera. Rabu minggu selanjutnya, Ps 

Cahya memberitahukan hikmat dari Roh Kudus bahwa dalam waktu dekat 

apartemen tersebut akan laku terjual, asalkan dijual dengan harga di 

bawah harga pasaran. Saya lalu langsung pasang iklan di koran yang 

tayang Sabtu. Hari Sabtu ada 4 orang yang telp dan hanya 1 yang serius. 

Pada hari Senin saya ketemu orang tersebut dan langsung deal, di DP pada 

saat itu juga. Haleluya!! Kelihatannya MUSTAHIL bisa terjual dalam 

waktu singkat (dan tetap ada untung yang lumayan) melihat keadaan pasar 

property yang sepi, tetapi bagi Tuhan, NOTHING IS IMPOSSIBLE!! 
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KESAKSIAN 9 : KEBAIKAN & PENYERTAAN 

TUHAN DALAM PEKERJAAN - Herlin 

 

 Mei 2015 tim kami masuk marketing baru, dia fresh graduate dan 

bekerja di level yang sama dengan saya. Bulan depannya, dengan tidak 

sengaja saya mengetahui bahwa gajinya lebih besar dari saya. Hal ini 

membuat saya kecewa karena ketika saya masuk di Okt’14, saya 

dijanjikan akan naik gaji setelah 3 bulan masa probation selesai, tetapi di-

pending karena perubahan sistem dan rolling atasan, dengan ketetapan 

dari atasan yang baru, jika KPI saya bagus maka adjustment gaji diberikan 

di semester berikutnya. Berkat pertolongan Tuhan, KPI saya Jan – Juni 

2015 jika diakumulasikan di atas rata-rata yang lain. Bulan September, 

atasan saya bilang kalau saya sedang dipromosikan dan otomatis naik gaji. 

Proses promosi ini mengharuskan saya training di Jakarta. Saat training, 

saya dapat info bahwa program promosi yang saya ikuti ini hanya naik 

jabatan saja, tidak ada kenaikkan gaji. Saya merasa merasa masuk jebakan 

lagi. Tapi ajaibnya Tuhan, Dia tahu apa yang saya butuhkan. 

 Woow, walaupun tidak ada kenaikkan gaji, penghasilan saya 

selalu bertambah. Tuhan berkati dengan incentive yang cair hasil dari KPI 

bulan Jan-Juni. Ketika saya dicurangi sekalipun, Tuhan yang membela 

saya. Pertolongan-Nya membuat saya berhasil dan mendapatkan nilai 

baik, membuat saya dipromosikan dan terakhir penghasilan saya 

bertambah walaupun gaji saya tidak naik selama 1 tahun lebih. 
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KESAKSIAN 10 : PENYEDIAAN FINANSIAL 

UNTUK PERSEMBAHAN KASIH - Handi 

 

Handi share kepada pastor bahwa ia mendapatkan orderan ban 

kain sebanyak xxx pcs. Ajaibnya, keuntungan yang didapat sama persis 

nominalnya dengan persembahan kasih / khusus yang biasa dia kasih. Jadi 

buat bulan Desember ini Tuhan sudah sediakan dana untuk persembahan. 

Roma 11:36 “Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan 

kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!”  

Handi juga bersaksi di chat group bahwa ketika ia menabur 

persembahan ke gereja, pintu-pintu berkat dicurahkan, pesanan usaha 

datang terus tanpa dicari. Tuhan Yesus melipatgandakan benih keuangan 

yang ditabur. 

 

 

KESAKSIAN 11 : BERKAT FINANSIAL UNTUK 

BIAYA PERNIKAHAN – Friska G 

 

Friska G share dalam meeting bahwa ia mendapatkan berkat 

finansial dari beberapa orang untuk biaya pernikahan. Sungguh berkat 

Tuhan melampaui upah, dan barangsiapa menabur offering pasti menuai 

lipat kali ganda, firman-Nya ya dan amin. 
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KESAKSIAN 12 : TEROBOSAN 

PEKERJAAN DAN KENAIKKAN UPAH – 

Sun Hong 

 

Sun Hong share kesaksian dalam pertemuan life group bahwa di 

bulan November, di ibadah raya, Ps Cahya bernubuat: “Áda seseorang 

yang ingin memberkati mamanya tetapi tidak bisa, dan ia berdoa, Tuhan 

mendengar doanya, dan mukjizat akan terjadi.” Hal ini digenapi, terjadi 

persis dengan nubuatan mukjizat atas Sun Hong. Sun Hong juga bersaksi 

Tuhan membukakan pintu pekerjaan, ia mendapatkan pekerjaan baru dan 

juga kenaikkan gaji, Tuhan juga memberikan ia kekuatan untuk 

menyelesaikan target yang tinggi dalam beberapa minggu. Tuhan Yesus 

masih terus membuat mukjizat dalam keluarga dan pekerjaan. 

 

 

KESAKSIAN 13 : BERKAT TUHAN ATAS 

KELAHIRAN BAYI - Hendra 

 

Sabtu siang saya membawa istri ke dokter untuk cek kandungan 

(usia 40 minggu), dan ternyata kata dokter sudah pembukaan 2 sehingga 

disarankan untuk menginap di RS, saya putuskan untuk mengikuti saran 

dokter. Karena sebelumnya saya sudah pernah mendaftarkan istri 
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mengikuti program LIMS saat usia kandungan 24 minggu, jadi sudah 

dipastikan akan mendapatkan kamar di hari itu yaitu di kamar kelas 3. 

Setelah kami menunggu sekitar 5 jam, ternyata pembukaan jalan lahir istri 

saya cukup lambat, baru sampai pembukaan 3, jadinya kita putuskan 

untuk beristirahat di kamar saja. Saat kami mau masuk ke kamar kelas 3 

ternyata penuh, tidak ada sisa tempat, sehingga kami dialihkan ke kamar 

kelas 1 (puji Tuhan!!). Keesokkan harinya bayi kami lahir secara normal 

dengan selamat oleh kasih karunia Tuhan. Kami juga bersyukur pada 

Tuhan, kami dibanjiri begitu banyak kado untuk kelahiran bayi kami, baik 

dari keluarga, saudara/i rohani, teman-teman, bahkan atasan kerja kami 

sehingga kami hanya sedikit saja membeli kebutuhan untuk bayi. 

 

 

KESAKSIAN 14 : MUKJIZAT DOA NAMA 

YESUS MEMENANGKAN UNDIAN - Herlin 

 

Herlin sharing di pertemuan life group bahwa ia mengalami 

keajaiban doa dengan nama Yesus. Ia sedang ada kebutuhan membeli 

sesuatu, lalu ada acara kantor dengan undian door prize, ia tumpang 

tangan ke atas tiket undian dan doa dalam nama Yesus dapat undian, dan 

terjadi, ia langsung menang, no undiannya diumumkan menang langsung 

setelah ia doa. Lalu temannya heran dan takjub, minta didoakan dalam 

nama Yesus, dan ajaib, segera setelah Herlin doa dalam nama Yesus agar 
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tiket temannya disebutkan menang, langsung terjadi, dipanggil no nya dan 

menang. Yang menyaksikan heran dan takjub, nama Yesus adalah nama 

yang ajaib, Tuhan yang kreatif memberkati umat-Nya. 

 

 

KESAKSIAN 15 : BERKAT TUHAN YANG 

MENYERTAI KELAHIRAN ANAK – Mikie & 

Novita 

 

Kami mau bersaksi tentang kuasa Tuhan yang menyertai dengan 

cara memenuhi kebutuhan finansial sejak kelahiran anak pertama kami. 

Saat itu kami khawatir akan kebutuhan finansial yang tidak tercukupi 

dengan mengandalkan gaji dari saya seorang (istri tidak bekerja, fokus 

mengurus anak, serta baru memulai bisnis kecil-kecilan) juga biaya kuliah 

S2. Lalu pergumulan ini kami bawa dalam doa, Tuhan tolong bukakan 

jalan dalam hal finansial. 

Berkat Tuhan pertama adalah adanya berkat dari saudara kami 

yang sama sekali tidak terpikirkan akan memberikan bantuan ketika anak 

kami lahir. Berkat Tuhan kedua adalah adanya berkat finansial yang 

ditambahkan melalui pekerjaan sampingan konsultasi akuntansi – pajak 

dari kenalan. Dan yang terakhir, saya mendapatkan peluang untuk 

menggenapi calling yang dinubuatkan oleh saudara seiman yaitu 

mengajar, walaupun saat ini masih dalam proses. 
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KESAKSIAN 16 : BERKAT KEUANGAN DARI 

TUHAN - Herich 

 

Herich dalam pertemuan distrik share bahwa beberapa bulan lalu 

perusahaannya mendapat berkat keuangan yang besar (xxx juta) dari 

seseorang yang digerakkan Tuhan untuk memberkati mereka. Sungguh 

Tuhan dahsyat, nyata bahwa di jaman krisis, usaha mereka tidak tersentuh 

krisis ekonomi, berkat finansial mengalir melimpah. 

 

 

KESAKSIAN 17 : PIUTANG LUNAS - Hendra 

 

Saat saya meninggalkan toko sparepart untuk 

pindah ke warnet, ternyata salary saya bulan Agustus belum bisa dibayar 

karena satu dan lain hal dan belum ada kepastian kapan salary bisa 

dibayarkan. Pada minggu kedua saat ibadah raya, pastor mendapatkan 

nubuatan dari Roh Kudus bahwa jemaat akan mengalami pelunasan 

piutang-piutang, dan saat itu saya pun yakin piutang saya yang satu ini 

bisa lunas. Lusanya saya hubungi bagian keuangan di toko sparepart dan 

bicara mengenai kabar operasional toko serta nasib piutang salary saya. 

PUJI TUHAAN!! JANJI TUHAN DIGENAPI. Akhirnya ada keputusan 

untuk pelunasan salary saya dengan cara dicicil per minggu. 

Hahaha...biarlah walaupun harus bolak balik tapi sesuai nubuatan maka 
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piutang saya pasti lunas. Di akhir September piutang salary saya lunas 

semuanya. 

 

 

KESAKSIAN 18 : PELIPATGANDAAN BENIH 

DARI TUHAN - Saskia 

  

Saskia bersaksi di chat bahwa ia menerima berkat finansial yang 

luar biasa jumlahnya. Saskia dan suaminya, Herich, selama ini setia pada 

perpuluhan dan persembahan, mereka sudah teruji kejujuran dalam hal 

keuangan dan cinta akan Tuhan, dan barangsiapa menabur dalam iman 

PASTI menuai, benih PASTI akan dilipatgandakan. Tuhan tidak pernah 

ingkar janji. 

 

 

KESAKSIAN 19 : MUKJIZAT PIUTANG LUNAS 

– Alvin 

 

Pada pertengahan November, dalam ibadah raya mingguan, Ps 

Cahya bernubuat bahwa piutang, berkat yang tercuri, akan dikembalikan 

dalam nama Yesus. Bulan Desember Alvin bersaksi bahwa dia 

mempunyai piutang yang tidak dibayar selama 2 tahun lalu, dan pada awal 
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Desember ini tiba-tiba dibayar lunas, padahal sudah 2 tahun dan dianggap 

hilang / dilupakan. Segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus dan 

kuasa Roh Kudus. 

 

 

KESAKSIAN 20 : BERKAT TUHAN DALAM 

USAHA - Sintu 

 

 Di tahun 2014 sampai pertengahan 2015, benar-benar ada banyak 

perubahan besar dalam usaha keluarga gw. Ada pos pengeluaran tambahan 

yang jumlahnya besar, bisa untuk membeli mobil baru. Lalu lokasi toko 

gw berpindah ke tempat baru yang harus direnovasi besar-besaran, yang 

pastinya memerlukan biaya besar. Tapi dalam jangka waktu itu, luar 

biasanya, usaha keluarga gw secara finansial tidak terganggu, malahan 

tetap berkembang dengan adanya tambahan pelanggan baru. Benar-benar 

berkat Tuhan luar biasa. 

Saat ini, toko gw sudah pindah ke lokasi baru dan kekhawatiran 

kalau lokasi baru kurang menguntungkan ternyata benar-benar tidak 

terbukti. Di lokasi baru ini, Tuhan malah semakin memberkati toko gw. 

Usaha toko gw tetap laris di tengah kondisi ekonomi yang kurang 

menguntungkan ini. Gw percaya kalau ini semua karena kesetiaan dalam 

hal perpuluhan & persembahan khusus. Berkat Tuhan memang luar biasa! 
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KESAKSIAN 21 : BERKAT TUHAN DALAM 

MENGASUH BAYI & BERKAT FINANSIAL 

TAMBAHAN - Hendra 

 

Setelah bayi kami lahir, saya dan istri bergumul mengenai 

bagaimana cara kami bisa mengasuh bayi kami sementara kami berdua 

masih bekerja. Kami berdoa minta hikmat dan jalannya pada Tuhan, sebab 

pilihannya antara istri berhenti kerja atau kami merekrut babysitter. Di 

luar dugaan, ternyata mama mertua menawarkan bantuan dan bersedia 

untuk bantu merawat bayi kami selama kami bekerja dan hal ini membuat 

kami juga begitu lega karena bayi kami berada di tangan yang lebih baik 

(aman terpercaya). Tuhan Yesus adalah JALAN. Beberapa minggu 

kemudian mama mertua pergi main berkunjung ke rumah saudara 

kandungnya, sepulang dari rumah saudaranya itu, mama mertua 

memberikan sebuah amplop kepada istri yang isinya adalah gelang emas, 

katanya itu hadiah dari saudara mama mertua yang pada saat itu tidak bisa 

datang saat lahiran bulan lalu. 

 

 

 

 

 



29 

 

KESAKSIAN 22 : MUKJIZAT PIUTANG 

LUNAS – Handi 

 

Pada dalam ibadah raya pertengahan bulan November, Ps Cahya 

bernubuat bahwa piutang, berkat yang tercuri, akan dikembalikan dalam 

nama Yesus. Di bulan Desember ini Handi bersaksi bahwa piutang 2 tahun 

lalu yang tidak dibayarkan selama ini, pada awal Desember tiba-tiba 

dibayar lunas, padahal sudah dianggap hilang dan dilupakan. Segala 

pujian dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus. 

 

 

KESAKSIAN 23 : MUKJIZAT TEROBOSAN 

KEUANGAN – Siska 

 

Kesaksian Siska yang dibagikan ke pastor sangat memberkati. Dia 

bercerita bahwa doa mukjizat di prayer breakthrough digenapi, terobosan 

keuangan terjadi. Dia berdoa minta untuk orang tuanya sekian puluh juta 

(x juta), Tuhan kasih, plus yang dia minta berkelimpahan sampai lebih 

puluhan juta (x plus xx yang juga puluhan juta). Siska juga mendapatkan 

kenaikkan gaji signifikan setelah memberikan persembahan sulung. 
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KESAKSIAN 24 : MUKJIZAT PIUTANG LUNAS 

– Mega 

 

Pada ibadah raya di pertengahan November, Ps Cahya bernubuat 

bahwa piutang dan berkat yang tercuri akan dikembalikan dalam nama 

Yesus. Di bulan Desember ini Mega bersaksi bahwa ada piutang 2 tahun 

lalu yang tidak dibayar selama ini, pada awal Desember tiba-tiba dibayar 

lunas, padahal sudah 2 tahun dan dianggap hilang / dilupakan. Segala 

pujian dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus. 

 

 

KESAKSIAN 25 : MUKJIZAT TEROBOSAN 

FINANSIAL – Yosi M 

 

- Isi email pesan doa April 2015: "Bekerjalah, nanti menjadi tuaian panen 

yang sangat besar." - Saya percaya. 

- Pastor berkata di mimbar kepada seluruh jemaat: "Menabur kesaksian 

akan berlipat kesaksian." - Saya percaya. 

- "Sampai akhir Desember 2015 jemaat akan diberi berkat besar." - Saya 

percaya. 

Dan ga perlu waktu lama, tanggal 1 Desember 2015 saya 

mendapat kelipatgandaan income. Bulan Oktober saya bersaksi tentang 4 
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dealing property, sekarang berlipat 3,5x lipat income dari yang Oktober. 

Pesan doa dan nubuatan pastor di mimbar digenapi. Yang saya lakukan 

hanya percaya dan taat. 

 

 

KESAKSIAN 26 : PENGGENAPAN 

NUBUATAN FINANSIAL HARVEST – Yosep & 

Nella 

 

Yosep share di pertemuan distrik Januari bahwa bisnis ia dan 

Nella naik terus, order membludak (xx juta), lumbung penuh meluap 

berkat sampai luar biasa, mukjizat keuangan terus terjadi, nubuatan 

financial harvest digenapi nyata, dan juga firman Tuhan barangsiapa 

menabur offering, setia, pasti menuai digenapi. 

 

 

KESAKSIAN 27 : SETIA DALAM KEUANGAN 

DAN MENUAI BERKAT – Yohan K 

 

Dalam pertemuan LG, Yohan K bersaksi bahwa bulan-bulan 

kemarin dia diajarkan untuk setia dalam perkara perpuluhan dan 

persembahan khusus, dibiasakan memberi dalam persentase. Dan 
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amazing-nya, pada bulan November kemarin penghasilan Yohan 

bertambah menjadi 2x lipat, padahal di luaran orang-orang mengeluh 

usaha sedang sepi. Sesuai dengan janji Tuhan, minyak dan anggur tidak 

akan disentuh. 

 

 

KESAKSIAN 28 : BERKAT TUHAN 

UNTUK PERSIAPAN BIAYA KELAHIRAN BAYI – 

Hendra 

 

Bulan Februari ini saya dan istri sedang bergumul dalam doa 

mengenai kebutuhan untuk persiapan lahiran bayi kami yang semakin 

mendekat dan kami tidak memberitahu siapapun. Tidak berapa lama 

setelah sembuh dari sakit, papa memanggil saya ke rumahnya. Setelah 

bertemu, papa langsung memberikan setumpuk faktur dan bon kepada 

saya, yang ternyata merupakan tagihan piutang perusahaan papa ke toko-

toko pelanggannya. Semuanya itu dikasihkan ke saya supaya saya yang 

pergi menagih semua piutang perusahaan papa sesuai dengan faktur dan 

bon yang setumpuk itu, dan semua hasilnya akan diberikan untuk saya dan 

istri untuk persiapan melahirkan di bulan depan serta kebutuhan bayi kami 

nantinya. Walaupun bukan dengan cara yang instant langsung dapat 

uangnya, tapi dengan hasil tersebut, akan lebih dari cukup untuk biaya 

persiapan lahiran nanti. 
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KESAKSIAN 29 : TUAIAN FINANSIAL – Tiya 

 

Tiya sharing dalam pertemuan pemimpin, ia 

mengalami hal ajaib dalam keuangan. Untuk periode sekian minggu, ia 

mengalami begitu banyak tuaian keuangan, sehingga ia tidak usah 

mengeluarkan uang karena sudah disediakan Tuhan secara ajaib. Hal ajaib 

lain juga terjadi, berkat finansial bagi perusahaan mengalir melalui doa 

Tiya sebagai marketing. Sungguh Yesus adalah Tuhan dan berkat 

keuangan datangnya dari Tuhan Yesus. 

 

 

KESAKSIAN 30 : BERKAT FINANSIAL 

MELIMPAH - Bona 

 

Bona share di pertemuan distrik bahwa dia dan istri mengalami 

berkat finansial melimpah (xx juta). Iman menabur membuat mereka 

menuai, dan lebih dari itu, di pekerjaan, berkat kuasa perutusan sungguh 

nyata, anak-anak didik yang sakit didoakan sembuh dan terjadi kuasa 

Tuhan yang nyata. 
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KESAKSIAN 31 : FAKTUR PIUTANG TOKO 

MULAI LUNAS SATU PER SATU - Hendra 

 

Sampai bulan Desember ini masih ada beberapa faktur piutang 

toko (diberikan oleh papa bulan Februari) yang masih belum terlunasi. 

Ada yang memang belum saya tagih karena waktunya belum ada dan ada 

juga yang tidak mau bayar. Minggu pertama Desember di ibadah raya, 

pastor mendapatkan pesan Roh Kudus dan bernubuat bahwa jemaat akan 

mengalami pelunasan piutang dan saat itu saya yakin faktur-faktur piutang 

yang ada di saya ini bisa lunas. Lalu saya mencari waktu di hari Sabtu 

depannya, setelah pulang kerja saya langsung memutuskan untuk 

mengunjungi 1 toko yang berhutang. PUJI TUHAN!! Pemilik toko mau 

membayar hutangnya tanpa ada perdebatan dan penolakan. Hahaha… 

Saya percaya untuk sabtu-sabtu depan berikutnya satu per satu piutang 

saya pasti lunas karena saya percaya pada janji Tuhan. 

 

 

KESAKSIAN 32 : ALL GLORY FOR JESUS - 

Nella 

 

 Bulan Agustus 2015 di prayer breakthrough, saya dan suami 

sepakat minta didoakan agar kami punya usaha sendiri (di luar usaha 

keluarga saat ini), dengan penghasilan X juta setiap bulan. 
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 Bulan September 2015 secara ajaib profit bisnis online kami 

meningkat 400% mencapai angka X juta tersebut, sesuai dengan jumlah 

yang diminta. Bahkan bulan-bulan berikutnya terus meningkat NAIK dari 

angka X juta tersebut. Woooww begitu menakjubkan. Ini di luar pikiran 

dan pekerjaan kami sebagai manusia, dan hanya Tuhan Yesus yang 

sanggup melakukannya. Inilah kuasa dari berdoa dan meminta, karena 

Tuhan mendengarkan.  

 

 

KESAKSIAN 33 : PENAMBAHAN 

FINANSIAL DARI TUHAN  - Saskia & Herich 

 

Saya dan suami mau bersaksi tentang penambahan finansial yang 

kami alami pada akhir tahun 2015 kemarin. Sekitar bulan Juli 2015, saya 

memperoleh pinjaman dana dari orang tua yang cukup besar jumlahnya, 

senilai 15x salary bulanan kami. Dana tersebut memang saat itu kami 

perlukan karena usaha kami sedang melakukan ekspansi dengan membuka 

cabang baru. Namun kami telah berkomitmen bahwa di bulan September 

2015 seluruh hutang usaha kami akan lunas oleh anugerah Tuhan. Iman 

ini kami peroleh dari prayer breakthrough sekitar bulan Mei 2015. Dan 

kami melakukan pelunasan sebagai tindakan iman karena kami percaya 

nubuatan di GCC yang disampaikan Ps Cahya bahwa akan terjadi krisis 

sehingga jika ada hutang usaha / pribadi, minta pertolongan Tuhan untuk 
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dilunasi secepatnya, karena usaha yang tidak berhutanglah yang akan 

bertahan pada masa krisis tersebut. 

Tepat di bulan September, usaha kami memperoleh pendapatan 

bersih yang cukup untuk melunasi hutang-hutang ke bank dan ke orang 

tua yang tadi kami pinjam. Saat mau dikembalikan, mereka malah 

memberikan dana tersebut bagi kami meskipun kami bersikeras untuk 

mengembalikannya. Akhirnya kami terima dengan kerendahan hati dan 

sukacita sebagai penambahan dari Tuhan bagi keluarga kami. Berkat 

kedua kami terima di bulan November 2015. Tiba-tiba orang tua kami 

mengirimkan sejumlah dana sebesar 5x salary bulanan kami. Wow..kami 

kaget sekali. Dan oma kami juga mengirimkan dana di bulan yang sama 

ke rekening tabungan kami. Kami sangat bersyukur atas berkat ini.  

Kami percaya bahwa kedua berkat di atas adalah buah dari 

ketaatan selama ini untuk mengembalikan perpuluhan dan menabur 

persembahan kasih bagi gereja Tuhan tempat kami bertumbuh yaitu GCC. 

Semua kemuliaan kami kembalikan bagi Yesus Kristus.  

 

 

KESAKSIAN 34 : PIUTANG YANG DIBAYAR - 

Merla 

 

Pada akhir tahun 2015, pastor bernubuat di ibadah raya bahwa 

Tuhan akan membuat mukjizat mengenai hutang dan piutang yang akan 
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lunas, termasuk juga piutang pekerjaan di dalamnya. Berikut ini kesaksian 

dari Merla mengenai mukjizat piutang. 

Bulan Mei 2015, perusahaan tempat saya bekerja dibekukan 

karena semakin minimnya proyek pekerjaan. Saya masih dapat kerja di 

rumah untuk proyek yang sedang saya pegang dan dijanjikan untuk tetap 

dibayar gajinya selama 3 bulan. Setelah itu jika ada pekerjaan yang lain, 

akan diberlakukan sistem by project yang angkanya akan ditentukan 

selanjutnya. 

Bulan Juni saya berpikir akan tetap mendapat bayaran sesuai 

dengan pembicaraan terakhir, tapi ternyata setelah lewat tanggal gajian 

belum ada transferan dan ketika ditanyakan, atasan saya mengatakan akan 

membayar saya langsung 3 bulan sekaligus setelah ada pembayaran dari 

klien. Saat itu saya cukup kaget karena ada perubahan secara sepihak, 

apalagi kami sedang memerlukan dana untuk pembayaran kelahiran anak 

kami. Selain itu, suami saya juga sedang dalam kondisi baru dikeluarkan 

dari pekerjaan di kantornya. Dalam situasi seperti ini, kami berdua hanya 

bisa berdoa supaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-

hari, juga untuk biaya lahiran di rumah sakit. Puji Tuhan, memang Tuhan 

tidak tinggal diam. Dana untuk lahiran Tuhan sediakan, bahkan kami 

mendapatkan keringanan biaya dokter kandungan. Untuk biaya sehari-hari 

kami masih dicukupkan dari tabungan. Selain itu, Eric pun mendapatkan 

proyek-proyek kecil dan akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap di bulan 

November 2015. 

Bulan Desember 2015, saya putuskan akan berhenti sepenuhnya 
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dari proyek yang sedang saya kerjakan. Ternyata setelah Natal atasan saya 

mengajak ketemuan untuk membahas kelanjutan proyek dan juga 

mengenai gaji saya yang dijanjikan akan dibayar di pertengahan atau akhir 

Januari 2016. Setelah dari pembicaraan tersebut saya berdoa agar 

segalanya terjadi sesuai kehendak Tuhan saja. 

Pertengahan Januari tidak ada transferan dana dan saya sendiri 

sudah tidak berpikir bahwa saya akan benar-benar dibayar. Ternyata 

tanggal 27 malam, atasan saya mengirimkan bukti transferan dana dan 

gaji saya dibayarkan full 3 bulan. Saya bersyukur karena Tuhan telah 

menjawab doa saya dan juga selalu menjaga keluarga kami sehingga 

selalu tercukupi. Haleluya! 

 

 

KESAKSIAN 35 : BERKAT FINANSIAL UNTUK 

MENABUR PERSEMBAHAN SULUNG - Yosi 

 

Yosi bersaksi dalam LG extravaganz bahwa ia mendapatkan 

penghargaan the best marketing agent 2015. Yosi juga mendapatkan 

berkat finansial luar biasa. Tuhan menjawab doanya untuk keinginan 

menabur sulung jumlah xx dan Tuhan memberikan 200%. Yosi telah setia 

menabur, mengerjakan area kekuatan dan menuai secara finansial juga 

promosi. 
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KESAKSIAN 36 : FINANSIAL BREAKTHROUGH 

- Siska 

 

Siska bersaksi bahwa ia mengalami kembali financial 

breakthrough dan blessing, baru saja Siska naik gaji sekian puluh persen. 

Siska terbukti sungguh bisa dipercaya dalam hal keuangan, karena itu 

Tuhan mencurahkan financial blessing. 

 

 

KESAKSIAN 37 : BERKAT MENANG 

DOORPRIZE – Friska D 

 

Dr Friska bercerita bahwa ia memenangkan doorprize di acara 

gathering. Bahkan dalam perkara yang sederhana pun Tuhan Yesus 

menyertai, hidup yang terus dalam berkat. Puji nama Yesus. 

 

 

KESAKSIAN 38 : INCREASE DARI TUHAN - 

Hansen 

 

Hansen bersaksi akan Tuhan yang memberkati anak-anak yang 

setia pada keuangan, tahun 2015 ia mengalami kenaikkan 8%. 
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KESAKSIAN 39 : TETAP INCREASE DI 

TENGAH KRISIS DUNIA – Bona & Friska D 

 

Bona bersaksi bahwa Tuhan Yesus sungguh nyata dalam semua 

area, termasuk finansial. Keluarga Bona - dr Friska mendapatkan 

kenaikkan increase sebanyak 115% tahun 2015. Mereka sangat setia 

perpuluhan, persembahan dan memenangkan jiwa. Segala kemuliaan bagi 

Tuhan Yesus. Dia sungguh Tuhan. 

 

 

KESAKSIAN 40 : BERKAT FINANSIAL DARI 

TUHAN - Herich 

 

Herich bersaksi bahwa ia mendapatkan berkat xxx sekian puluh 

kali income beberapa waktu yang lalu. Iman kepada Yesus adalah nyata, 

barangsiapa menabur pasti menuai. 

Ia juga bersaksi akan Tuhan yang memberkati dan memberikan 

increase, income tahun 2015 naik 20%, padahal dunia sedang krisis. 
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KESAKSIAN 41 : TEROBOSAN FINANSIAL – 

Hansen & Sri 

 

Hansen dan Sri juga membagikan kisah iman, mereka 

dinubuatkan pastor akan terobosan finansial terjadi pada pertengahan 

Januari, dan tepat di tanggal 15 Januari, oleh iman mereka, keajaiban 

terjadi, nubuatan digenapi. 

 

 

KESAKSIAN 42 : MENABUR DAN AKAN MENUAI 

- Sidney 

 

Sidney, anak kelas 4 SD yang cinta Tuhan dan setia menabur 

persembahan. Firman Tuhan mengatakan bahwa barangsiapa menabur 

pasti menuai. Sidney menang hadiah utama undian Majalah Donald 

Bebek. 

 

 

KESAKSIAN 43 : USAHA KU INCREASE 

WALAUPUN SITUASI KRISIS - Benny 

 

Benny share kepada Ps Cahya, ia bersaksi mengenai kebesaran 
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Tuhan. Dalam situasi krisis di Indonesia, keajaiban terjadi, usahanya 

malah increase 50% di tahun 2015. Memang anak Tuhan yang setia hal 

keuangan akan selalu diberkati. 

 

 

KESAKSIAN 44 : PENYEDIAAN TUHAN TEPAT 

PADA WAKTU-NYA - Novita 

 

Dalam ibadah raya GCC beberapa minggu lalu dibagikan rhema 

mengenai Tuhan yang tidak pernah terlambat dan mengulur-ulur waktu 

untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. 

Berikut ini kesaksian yang dialami oleh Novita. 

Akhir Februari lalu saya mengalami kekurangan dana pada saat 

melakukan pembayaran ke supplier dikarenakan transferan baru masuk di 

pertengahan bulan Maret. Pada saat itu suami saya menawarkan untuk 

melakukan pinjaman dari kantornya, tetapi saya masih ragu. Akhirnya 

saya melakukan tindakan iman dengan berdoa dan percaya bahwa Tuhan 

akan menyediakan dana tepat pada waktu-Nya. 

Saat itu ada barang elektronik yang sudah lama saya pajang untuk 

dijual di toko online, tapi belum ada yang menanyakan. Luar biasa, di 

awal minggu tiba-tiba ada peminat barang elektronik tersebut yang 

menghubungi saya dan transaksi penjualan dilakukan pada hari itu juga, 

sehingga dana bisa masuk ke rekening saya di akhir minggu, dan bisa saya 
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gunakan untuk pembayaran ke supplier tepat waktu. Ajaib Tuhan yang 

menyediakan tepat pada waktu-Nya dan tidak kurang sepeser pun. Dia 

bertindak ketika kita memiliki dan melakukan tindakan iman. Segala 

kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

 

KESAKSIAN 45 : TEROBOSAN KEUANGAN 

DARI TUHAN - Mega 

 

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan 

terobosan keuangan. Mega memberikan kesaksian bahwa tahun 2015 

mengalami increase keuangan sekian persen. 

 

 

KESAKSIAN 46 : PROMOSI KENAIKAN GAJI - 

Novalia 

 

Tuhan Yesus sanggup memberikan berkat keuangan dan Ia 

memastikan setiap orang yang menabur pasti menuai. Nova share 

kesaksian di life group bahwa ia mendapatkan promosi kenaikkan gaji 

sekian puluh persen. Haleluya. 
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KESAKSIAN 47 : USAHA KU TETAP INCREASE 

- Winnie 

 

Winnie memberikan kesaksian bahwa Tuhan telah memberikan 

berkat keuangan. Usahanya mengalami increase sekian puluh persen. 

 

 

KESAKSIAN 48 : PELIPATGANDAAN BENIH 

KEUANGAN - Handi 

 

Handi sharing kesaksian tentang Tuhan yang melipatgandakan 

benih keuangan. Handi menabur dengan setia dan Tuhan membuat 

keajaiban dalam usahanya, terjadi terobosan dan pelipatgandaan 

keuntungan. 

 

 

KESAKSIAN 49 : BERKAT FINANSIAL DARI 

TUHAN - Saskia 

 

Yesus adalah Tuhan yang rindu dan mampu memberkati umat-

Nya. Ia menggenapi janji firman tentang barangsiapa menabur pasti 

menuai. Saskia memberikan kesaksian yang luar biasa dalam hal berkat 
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mukjizat keuangan, Tuhan secara kreatif memberkati Saskia dengan 

senilai xx juta melalui orang-orang. Sungguh ajaib Tuhan. 

 

 

KESAKSIAN 50 : MUKJIZAT TEROBOSAN 

USAHA – Linda M 

 

Iman kepada Tuhan Yesus sungguh nyata, mukjizat terobosan 

usaha dan finansial terjadi. Linda share pengalaman kuasa Tuhan dalam 

usahanya. Tuhan memimpin secara nyata, nubuatan-nubuatan yang 

disampaikan melalui Ps Cahya digenapi, dengan setia dan bertumbuh pada 

iman. Di akhir jaman Tuhan sungguh membuat perbedaan, anak Tuhan 

tetap diberkati meskipun dunia sedang krisis, anak Tuhan malah makin 

diberkati. 

 

 

KESAKSIAN 51 : TEROBOSAN KEUANGAN - 

Pandega 

 

Pandega share kesaksian dalam pertemuan distrik, bulan Januari 

ia menabur persembahan khusus dengan iman akan terobosan keuangan, 

dan di bulan Februari kuasa Tuhan dinyatakan, iman terjadi digenapi. 



46 

 
Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberikan terobosan keuangan. Segala 

kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

 

KESAKSIAN 52 : PENYERTAAN TUHAN DALAM 

USAHA - Herich 

 

Herich membagi kesaksian di group chat, penyertaan Tuhan 

menyertai usaha bulan Februari, dengan anugerah Tuhan terjadi terobosan 

profit bulan Februari. Memang Tuhan menggenapi firman-Nya bahwa 

Tuhan yang membawa pada kelimpahan finansial, puji nama Tuhan. 

 

 

KESAKSIAN 53 : BERKAT PROMOSI 

PEKERJAAN DARI TUHAN - Herlin 

 

Herlin membagi kesaksian, Tuhan Yesus memberikan berkat 

promosi pekerjaan, terobosan keuangan dan jabatan pekerjaan. Sungguh 

Tuhan Yesus menyertai anak-anak-Nya yang setia hal keuangan dan setia 

melayani, firman Tuhan digenapi, anak Tuhan naik dan tidak turun. 
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KESAKSIAN 54 : PENYEDIAAN TUHAN 

UNTUK PERSEMBAHAN SULUNG - Merry 

 

Merry bersaksi dalam pertemuan distrik, pada bulan Januari ia 

rindu memberikan persembahan sulung, tetapi dananya tidak ada. Ia 

berdoa dalam nama Yesus meminta pertolongan Tuhan. Secara ajaib 

mukjizat kreatif terjadi, Merry tiba-tiba mendapatkan dana sebesar jumlah 

yang ia doakan untuk ia memberi persembahan. Yesus Kristus adalah 

Tuhan, Ia mencukupkan semua kebutuhan anak-Nya dengan kuasa yang 

tidak terbatas. Segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

 

KESAKSIAN 55 : MUKJIZAT INCREASE 

KEUANGAN – Yosep & Nella 

 

Terjadi lagi kuasa Tuhan, fiman Tuhan digenapi, berkat datangnya 

dari Tuhan. Setelah beberapa bulan lalu terjadi mukjizat terobosan 

keuangan, Yosep dan Nella berdoa dalam iman dan sepakat, rindu dipakai 

menjadi berkat dan terus mengalami dan bersaksi, dan Tuhan menyatakan 

kuasa-Nya lagi. Mukjizat increase keuangan yang lebih lagi terjadi, persis 

dengan petisi mereka jumlah angkanya. Sungguh Tuhan menggenapi, 

iman dan juga setia menabur keuangan mendatangkan tuaian yang luar 
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biasa. Segala kemuliaan bagi Yesus Tuhan. 

 

 

KESAKSIAN 56 : PELIPATGANDAAN INCOME 

DARI TUHAN - Alvin 

 

Alvin share kesaksian di life group betapa Tuhan sang pemberi 

berkat menyatakan kuasa-Nya. Alvin mendapatkan mukjizat terobosan 

keuangan, berkat dicurahkan melalui bisnisnya, ia mengalami 

pelipatgandaan income. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

 

KESAKSIAN 57 : MUKJIZAT TEROBOSAN 

FINANSIAL - Herlin 

 

Pada awal tahun 2016 ini, ketika saya mendengarkan kotbah di 

ibadah raya GCC bahwa memberikan persembahan itu harus dengan 

iman, saya belajar akan hal itu. Ketika saya memberikan persembahan, 

saya beriman bahwa penghasilan saya di tahun 2015 merupakan 

penghasilan terkecil yang akan saya terima seperti yang pernah 

dinubuatkan oleh Ps Cahya. Pada bulan Maret 2016, saya mendapatkan 

pekerjaan baru dengan penghasilan yang naik sebesar 75%. Nubuatan 
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yang disampaikan pastor terbukti bahwa pendapatan tahun 2015 adalah 

yang terkecil karena 2016 diberkati Tuhan. 

 

 

KESAKSIAN 58 : OMSET YANG DIGENAPI 

TUHAN - Betsy 

 

Kesaksian akan kuasa Tuhan yang nyata dalam usaha Betsy 

Sanjaya, Tuhan Yesus menyertai secara nyata. Sejak bulan Februari akhir 

Betsy pindah pekerjaan ke fashion online. Awal Maret ia berdoa dengan 

percaya kepada berkat Tuhan Yesus dan meminta omset sejumlah x juta 

omset. Pada akhir bulan Maret saat menghitung omset, jumlah x juta itu 

tercapai. Praise Jesus, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. 

 

 

KESAKSIAN 59 : MUKJIZAT PIUTANG LUNAS - 

Noviana 

 

Kesaksian Novi soal piutang, nama Yesus yang ajaib 

dipermuliakan oleh kesaksiannya. Ia mengalami mukjizat piutang yang 

belum dibayar, puji Tuhan akhirnya dibayar. Yesus Tuhan Maha Kuasa. 
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KESAKSIAN 60 : BERKAT FINANSIAL SPESIAL 

DARI KANTOR - Tatang 

 

Kesaksian Tatang sungguh memberkati iman 

pendengar, ia mendapat berkat finansial spesial dan juga menang hadiah 

best contest costume di acara hut kantor. Tatang setia dalam hal keuangan 

juga beriman akan pekerjaan Tuhan yang nyata dalam hidupnya dan ia 

menerima begitu banyak berkat Tuhan. 

 

 

KESAKSIAN 61 : PENGGENAPAN NUBUATAN 

ATAS USAHA – Tan Oey Hauw 

 

Kesaksian dari ko Hauw. Dalam pertemuan pemuridan dengan Ps 

Cahya, ia didoakan dan mendapat pesan nubuatan bahwa pada bulan ke-7 

Tuhan akan mencurahkan berkat dalam usahanya berkali lipat ganda, oleh 

anugerah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa nubuatan digenapi. Persis pada 

bulan ke-7 ia menerima berkat dalam usaha, orderan berpuluh-puluh kali 

lipat (sangat banyak sampai meluap berkatnya), bahkan jangka waktunya 

sekian tahun repeat order. Dahsyat sekali kuasa Tuhan Yesus. Ia Tuhan 

yang nyata dalam usaha anak-anak-Nya. 
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KESAKSIAN 62 : BERKAT FINANSIAL - Fahrul 

 

Fahrul share kesaksian bahwa di awal tahun 2016 mendapatkan 

berkat finansial, ada peningkatan gaji sekitar 10% dari tahun sebelumnya. 

Sungguh berkat Tuhan menyertai umat-Nya. 

 

 

KESAKSIAN 63 : BERKAT KEUANGAN 

SETELAH MENABUR PERSEMBAHAN - Handi 

 

Handi bersaksi akan berkat Tuhan yang mengalir secara ajaib. Di 

hari, tanggal serta jumlah yang sama, order datang sendiri, usahanya 

mengalami berkat keuangan setelah menabur persembahan, dengan iman 

akan Yesus Tuhan yang memberkati berlimpah. 

 

 

KESAKSIAN 64 : BERKAT FINANSIAL DARI 

TUHAN - Silvy 

 

Akhir tahun 2015 kemarin, kulit wajah saya tampak kusam, 

bahkan jerawat selalu muncul, besar-besar dan sulit sembuh. Waktu itu 

saya cuma doa saja karena biaya dokternya cukup mahal. Akhirnya 
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beberapa bulan kemudian saya putuskan untuk ke dokter karena tidak 

kunjung sembuh, saya sudah siapkan biayanya untuk ke dokter bulan 

Januari 2016. Ternyata di akhir Desember saya dapat berkat yang 

jumlahnya hampir 2x lipat perkiraan biaya ke dokter. Praise the Lord, 

saya tidak jadi menggunakan uang sendiri untuk ke dokter. Lalu 

berangsur-angsur sampai sekarang jerawat itu sembuh dan bekasnya 

memudar. 

Berkat finansial kedua saya alami di awal Maret, saat itu saya 

memutuskan untuk melunasi cicilan laptop dari uang gaji Februari dan 

akhirnya laptop itu pun lunas, otomatis biaya hidup dan tabungan di bulan 

Maret berkurang. Setelah bayar cicilan laptop, saya dapat berkat lagi 

sebesar 2/3 dari uang pelunasan laptop. Praise the Lord! 

 

 

KESAKSIAN 65 : LAPTOP DARI TUHAN - 

Hendra 

 

Hendra sedang bergumul butuh laptop karena laptop di rumah 

dipakai istri untuk kerja dagang online, dia butuh buat bikin thesis. Berkat 

dalam bentuk laptop tiba-tiba datang dikirim Tuhan melalui seseorang. 

Ternyata Yesus peduli dan sungguh mencukupkan semua keperluan, 

haleluya. 
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KESAKSIAN 66 : RUMAH BERKAT - Bona 

 

 Pada Nov 2014 kami membeli sebidang tanah 

dengan harga kasih karunia karena pemiliknya menabur kepada kami, 

sehingga harganya murah dan bisa kami beli tanpa harus mengajukan 

kredit ke bank. Setelah membeli tanah, kami bergumul mengenai uang 

untuk membangun rumah di atas tanah tersebut. Kami tidak punya uang 

untuk membangunya dan pada saat itu bunga KPR sedang tinggi-

tingginya sehingga kami tidak cukup berani untuk mengajukan KPR saat 

itu. Lalu kami mendapat hikmat untuk menjual mobil dan menggantinya 

dengan mobil murah yang dibeli secara kredit (bunga KPM lebih ringan 

dibandingkan KPR). Hasil penjualan mobil bisa dipakai untuk mencicil 

membangun rumah. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain, kasih 

karunia tidak berhenti di harga tanah tetapi terus berlanjut. Tanpa kami 

minta, ayah saya menawarkan sejumlah uang untuk membantu 

pembangunan rumah. Karena ada suntikan dana ini kami tidak perlu 

menjual mobil dan bisa mulai membangun. 

 Adapun pembayaran pembangunan rumah dibagi menjadi 6 

termin, dan bantuan dana tersebut bisa mencakup 2 termin awal yang 

persentase biayanya lebih besar dari termin lainnya. Tuhan sangat 

memberkati kami sehingga 4 termin selanjutnya pun bisa kami lunasi 

sehingga kami tidak perlu menambah pinjaman ke bank. Kami sangat 

mengucap syukur pada Tuhan, tanpa berkat dari-Nya tahun ini kami 
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belum mempunyai rumah. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih 

kepada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati kami, Ps Cahya 

& Laura, ayahanda, ko Ari, Stephen, Benny dan Hendra. 

 

 

KESAKSIAN 67 : TEROBOSAN DALAM USAHA 

- Yosep 

 

Terobosan pekerjaan luar biasa lagi bulan Feb, Maret, April 

disaksikan oleh Yosep. Usahanya secara ajaib terus naik secara luar biasa. 

Kuasa Tuhan Yesus sungguh nyata dan memberkati anak-anak-Nya yang 

setia hal keuangan dan melayani Tuhan. Visi usaha pun mulai digenapi 

mencapai bangsa negara lain. 

 

 

KESAKSIAN 68 : PENGALAMAN IMAN DALAM 

AREA FINANSIAL - Benny 

 

 Shalom, pada kesempatan ini saya mau share beberapa 

pengalaman tentang iman dalam area finansial. Pertama, saya 

breakthrough tentang hal persembahan sulung. Minggu subuh sebelum 

kotbah yang dibagikan Ps Cahya di GCC, saya bermimpi mengenai 
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persembahan sulung, di mana yang dihitung adalah increase-nya. Pas 

kotbah, kaget juga denger kotbahnya sama seperti mimpi, jadi saya tidak 

bergumul lagi, sudah Tuhan beri imannya dan tinggal dilakukan. 

 Kedua, seminggu setelah itu saya diingatkan juga tentang 

membayar pajak. Selama ini saya bayar pajak, tapi imannya belum sampai 

untuk melaporkan full 100%. Seketika itu juga Tuhan kasih saya iman 

untuk membayarnya. Saya beresin pajak dari Januari 2016 sampai 

sekarang full 100% saya bayar. 

 Ketiga, April 2016 Tuhan beri saya iman bahwa Dia rindu kita 

semua debt free, sehingga saya berhasil melunasi kredit mobil, puji Tuhan 

dananya juga sudah disediakan. 

 

 

KESAKSIAN 69 : BERKAT DARI TUHAN - Chiara 

 

 Beberapa waktu yang lalu saya kena masalah uang sekolah yang 

belum dibayar dari masuk sekolah. Saya pun harus menerima sindiran 

terus menerus. Saya sangat sedih, tetapi ketika saya ingat kotbah yang 

dibagikan di GCC bahwa Tuhan Yesus hidup, saya beriman, percaya dan 

terus mengucapkan rhema dari Filipi 4:9 serta terus mencari Tuhan. Tiba-

tiba berkat Tuhan datang, saya mendapatkan beasiswa dan uang sekolah 

pun lunas dibayar oleh GCC. Haleluya, Tuhan yang saya sembah dan saya 

cintai adalah Tuhan yang hidup dan mendengarkan doa umat-Nya 
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KESAKSIAN 70 : BERKAT KEUANGAN DARI TUHAN – 

Yuniati Fransisca 

 

Dalam ibadah raya GCC diajarkan bahwa Tuhan Yesus 

memberikan berkat secara keseluruhan, holistic blessing, baik itu spiritual 

blessing, physical blessing, maupun financial blessing. Berikut ini 

kesaksian financial blessing yang dialami oleh Sisca. 

No rekening saya sejauh ini hanya diketahui oleh 3 pihak yang 

berhubungan dengan pekerjaan saya, namun tiba-tiba secara ajaib 

nominalnya bertambah, padahal tidak seorangpun dari mereka bertiga 

yang memberikan transferan. Hal ini terjadi tidak hanya sekali, tetapi 

sampai 3x. Semuanya terjadi di saat saya sedang membutuhkan dana. 

Tuhan adalah Allah penyedia setiap kebutuhan umat-Nya. Haleluya. 
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BAB II – Mukjizat dan kuasa 

tuhan area kesembuhan 

 

 

Para pembaca terkasih, firman Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan 

tidak pernah berdusta, setiap firman-Nya adalah kebenaran dan pasti akan 

digenapi. 

 

Dalam bab ini, akan dibagikan beberapa kesaksian mukjizat dan 

kuasa Tuhan area kesembuhan. Ketika Anda membaca bab ini maka setiap 

kesaksian adalah penggenapan dari firman Tuhan 1 Petrus 2:24. 

 

1 Petrus 2:24 “Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus maka kamu menjadi 

sembuh.” 

 

Kuasa dari nama Yesus dan darah Yesus telah membayar setiap 

sakit penyakit di dunia ini. Yesus Kristus memang turun ke dunia untuk 

menyembuhkan umat-Nya dan sampai hari ini Tuhan Yesus masih 

menyembuhkan! 

 

Yang menjadi masalah adalah banyak orang Kristen tidak percaya 
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bahwa karunia kesembuhan melalui pekerjaan Roh Kudus masih bekerja, 

sehingga umat-Nya mengalami kuasa darah Yesus yang menyembuhkan! 

 

Saya mempunyai kabar baik, bahwa setiap perkataan firman 

Tuhan dapat dipercayai, karena Tuhan tidak pernah berdusta. Setiap 

firman-Nya adalah kebenaran, bagian kita adalah mempercayai 

pemberitaan firman Tuhan dan merespon dengan hati yang rendah hati, 

bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dan Ia mau menyembuhkan, serta 

tidak ada yang mustahil bagi Tuhan! 

 

Lukas 1:37 “Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.” 

 

Begitu banyak orang-orang telah didoakan atau mendengarkan 

kotbah iman yang penuh kuasa, dan iman timbul serta bertumbuh 

sehingga orang-orang ini mengalami kesembuhan Ilahi karunia Tuhan 

Yesus, sungguh mukjizat kesembuhan masih terjadi! Tuhan tidak pilih 

kasih, barangsiapa percaya kepada Tuhan dan dengan rendah hati mau 

belajar menerima kebenaran firman Tuhan, maka ia akan mengalami 

Tuhan yang hidup! 

 

Hampir setiap minggu di gereja kami terjadi mukjizat dan kuasa 

Tuhan yang nyata, rhema firman Tuhan yang penuh kuasa dibagikan, 

jemaat bertumbuh dalam iman dan mengalami Tuhan yang nyata dalam 

keseharian mereka, pekerjaan, usaha, rumah tangga dan pastinya 
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mengalami kesembuhan oleh pekerjaan Roh Kudus! Saya percaya Tuhan 

akan menolong Anda juga. Selamat membaca … 

 

 

KESAKSIAN 71 : SEMBUH DARI ALERGI 

OBAT – Yohan K 

 

Yohan K bersaksi dalam pertemuan life group bahwa ia 

disembuhkan dari alergi obat oleh kuasa doa dan nama Yesus. Yohan baru 

mengetahui bahwa ia alergi pada bahan obat yang terkandung dalam obat 

asam uratnya. Setelah berdoa dalam nama Yesus dan mengoleskan minyak 

urapan pada bagian bibir yang bengkak akibat efek samping obat tersebut, 

alerginya hilang. 

 

 

KESAKSIAN 72 : SEMBUH DARI DIARE – 

Benny  

 

Benny share dalam pertemuan LG bahwa pada akhir November 

lalu anaknya sakit diare, pub sampai 10x dalam sehari. Lalu esoknya saat 

meeting point sehabis ibadah raya, didoakan oleh LGL dan didukung 

seluruh anggota LG, lalu seketika itu juga kondisi anaknya membaik, 
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hanya 2x pub saja, dan keesokannya terus berangsur pulih. Sungguh besar 

kuasa doa. 

 

 

KESAKSIAN 73 : MUKJIZAT KEHAMILAN – 

Dhytha & Fahrul 

 

Bersyukur saya sudah disembuhkan Tuhan dari penyakit PCO 

September 2014, di mana saya mengalami gangguan ovulasi yang 

menyebabkan saya sulit hamil. Saya beriman bisa hamil. Bulan Januari 

2015 saya terkejut ketika siklus haid saya memanjang kembali, persis 

seperti gejala yang saya alami ketika menjadi penderita PCO. Akhirnya 

saya periksa ke dokter dan ditemukan kista ukuran 3x4 cm pada ovarium 

kanan saya. Saya dan suami sepakat terus berdoa untuk kesempurnaan 

kesehatan saya dan rencana kehamilan saya. Suatu saat, di ibadah raya, 

Pastor Cahya memanggil orang-orang yang butuh mukjizat atau 

kesembuhan untuk maju ke depan dan didoakan. Dengan langkah iman 

saya maju dan didoakan. Pastor bernubuat, "Segala sesuatu yang tidak 

sempurna akan disempurnakan." 

19 Februari  saya terakhir haid, bulan Maret haid tidak kunjung 

datang. Saya mulai gelisah kenapa siklus haid saya makin memanjang. 

Iseng-iseng suami menyarankan untuk test pack, puji Tuhan hasilnya 

positif dan butuh waktu yang lama untuk saya percaya bahwa saya hamil. 
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Sangat dahsyat... Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 

 

 

KESAKSIAN 74 : KUASA DOA DAN IMAN 

PERBUATAN - Asima 

 

Asima share dalam pertemuan life group bahwa dengan doa dan 

perbuatan iman mengoleskan minyak urapan, kesehatan ayahnya mulai 

dipulihkan. Asima juga diberikan berkat oleh Tuhan Yesus sehingga dana 

untuk biaya pengobatan ayahnya dicukupkan. 

 

 

KESAKSIAN 75 : MUKJIZAT KELAHIRAN 

ANAK – Friska D 

 

Friska D membagikan kesaksian mengenai mukjizat dan kuasa 

doa yang dialami oleh saudaranya. Tante dan Om dari suaminya pernah 

datang ke ibadah kesembuhan dan mukjizat di gereja kita tahun lalu, 

meminta seorang anak. Friska dan suami berdoa memohon hal yang sama 

untuk mereka. Mereka sudah 9 tahun menikah menunggu punya buah hati, 

ini suatu penantian yang panjang. Berbagai macam dokter, terapi, 

inseminasi, sampai herbal sudah dicoba, tapi saat berserah dan menunggu 
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waktu Tuhan dengan rendah hati, justru mukjizat terjadi. Pada bulan 

November tante Friska tersebut melahirkan! Haleluya! Praise the Lord! 

Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. 

 

 

KESAKSIAN 76 : TUHAN DAN ROH KUDUS 

HADIR DALAM IBADAH RAYA – Tommy S 

  

 Minggu 25 November 2015 saya pergi ibadah dengan keadaan 

sakit gigi yang sangat hebat. Singkat cerita, saat ibadah sudah mau 

dimulai, tanpa disadari ada air netes ngga tahu darimana ke pipi sebelah 

kiri, padahal tidak ada orang di kiri saya, di atas juga tidak ada hydrant ac. 

Saat sesudah pastor doa dan mau memulai kotbah, sebelum mengatakan 

amin, ada air lagi netes di pipi yang sama.  

Lalu saat Ps Cahya sedang berkotbah dan mengatakan bahwa Roh 

Kudus saat ini sedang jalan-jalan di tengah jemaat, saya sadar ada Roh 

Kudus dan Tuhan lagi jalan-jalan dan melawat saya. Di situ saya sadar 

penuh dan dengan iman percaya bahwa ini perbuatan Tuhan, memberikan 

tanda nyata kepada saya, bahwa Tuhan ADA saat itu. Sempet merinding, 

tapi bukan takut, dan sakit gigi saya disembuhkan saat itu juga. 
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KESAKSIAN 77 : SEMBUH DARI SAKIT 

KARENA DOA NAMA YESUS - Bona 

 

Bona share bahwa seminggu setelah anak Benny sembuh, 

anaknya sendiri (Gavin) hampir mengalami kasus yang serupa (diare), 

setelah didoakan dalam nama Yesus, keesokan harinya langsung pulih dan 

normal kembali. Beberapa hari setelah itu, Bona bertemu dengan 

temannya di sebuah sekolah dan kebetulan anak temannya ini sedang sakit 

demam dan muntah-muntah. Karena anak tersebut ingin didoakan, maka 

Bona berdoa dalam nama Yesus meminta kesembuhan. Sepulang dari 

tempat tersebut, anak temannya itu kondisinya membaik dan keesokannya 

sudah sembuh. Puji Tuhan, nama Yesus sungguh luar biasa. 

 

 

KESAKSIAN 78 : SEMBUH DARI PENYAKIT 

RETINA – Friska D 

 

Friska D memberikan kesaksian bahwa kuasa doa sungguh nyata 

dalam pekerjaannya. Tiga bulan yang lalu dia mengoperasi seorang ibu 

yang buta karena katarak. Saat operasi, baru terlihat ada penyakit retina 

(saraf mata) pada ibu tersebut, jadi secara medis hasil operasinya tidak 

baik. Sampai bulan kedua pasca operasi matanya tetap buta, sehingga ibu 
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tersebut dirujuk ke dokter senior yang lebih ahli, namun ibu itu kembali 

karena dokter tersebut pun angkat tangan. Dalam saat teduhnya, Friska 

berdoa untuk kesembuhan ibu tersebut. Puji Tuhan, pada kontrol bulan 

ketiga, ibu tersebut bisa membaca koran! Apa yang mustahil menurut 

medis bukanlah hal yang mustahil untuk Tuhan kita. Haleluya! 

 

 

KESAKSIAN 79 : SEMBUH DARI 

PENYAKIT YANG TIDAK DIKETAHUI – Hendra 

 

Pada pertengahan Januari, tanpa disadari saya terkena penyakit 

misterius, di mana gejalanya saya jadi demam, pusing banget, lalu muncul 

seperti jerawat kecil yang cukup banyak di bagian kepala dan rasanya 

sakit saat disentuh. Saat periksa ke dokter internis pun dibilang terkena 

virus dan dianjurkan untuk tidak boleh stres pikiran / pekerjaan apapun. 

Setelah pulang ke rumah saya minta didoakan istri, dioleskan minyak 

urapan dan percaya kesembuhan itu datangnya dari Tuhan serta minum 

obat yang diberikan dokter. Setelah didukung doa oleh kakak PA, dalam 

beberapa hari penyakit itu berangsur hilang dan sembuh total sampai saat 

ini. 
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KESAKSIAN 80 : SEMBUH DARI SAKIT 

KEPALA - Merry 

 

Merry share di life group bahwa sudah sekitar seminggu 

kepalanya sakit terus, neng-neng an terus, apalagi kalau sudah sore ke 

malam, sudah minum obat tapi tetap saja sakit. Lalu malam pas kepalanya 

sakit, dia berdoa: “Tuhan, saya percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya 

sembuh, amien.” Lalu tidur, puji Tuhan, pas bangun Merry sembuh, 

sampai sekarang terbukti sakit di kepalanya sudah disembuhkan. Sungguh 

kuasa darah Yesus nyata. 

 

 

KESAKSIAN 81 : SEMBUH DARI SAKIT CTS - 

Merla 

 

Merla share kepada pastor bahwa ia disembuhkan dari sakit CTS 

di ibadah perayaan natal kemarin. Sudah dari malam sakit CTS nya 

kambuh, dan pas ibadah, saat sedang pegang lilin, tangannya kesemutan 

sakit sekali. Lalu saat pastor mengatakan untuk berdoa untuk satu 

permintaan, Merla meminta kesembuhan, dan tidak lama kemudian rasa 

sakit di telapak tangannya hilang. Thanks God. 
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KESAKSIAN 82 : KESEMBUHAN DALAM 

KUASA NAMA TUHAN YESUS – Yohan Jaya 

 

 Sabtu malam saya makan kebanyakan, dan hari-hari sebelumnya 

pun makan tidak benar (terlalu banyak makan mie dsb) + masuk angin. 

Tengah malam saya sakit perut, diare dan sampai Minggu pagi sudah 3x 

bolak balik kamar mandi. Saya lalu langsung mengambil minyak urapan, 

mengoleskannya ke perut dan berdoa “Dalam nama Tuhan Yesus 

sembuh.“ (3x) Setelah itu sempat saya akan lanjut dengan minum obat, 

tapi saya teringat untuk percaya dan beriman atas kesembuhan dalam 

nama Tuhan Yesus dan mengurungkan niat tersebut serta langsung 

berangkat ibadah saja. 

Di tengah ibadah, iman saya semakin dikuatkan oleh kotbah dan 

kesaksian-kesaksian lain yang pastor sampaikan. Dan akhirnya saya pun 

percaya bahwa saya telah disembuhkan dan bisa bersaksi atasnya. 

Haleluya….  

 

 

KESAKSIAN 83 : SEMBUH DARI SAKIT 

BAGIAN REPRODUKSI - Yola 

 

Kesaksian Yola di chat group team worship sangat memberkati. 
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Yola menerima kesembuhan setelah sekian lamanya sakit bagian 

reproduksi ketika datang bulan, ia sembuh, berdoa menerima 

kesembuhannya. Yola sudah sering didoakan di LG, dinubuatkan 

kesembuhan, bahkan ditumpang tangan oleh pastor juga, dan kesembuhan 

progresif menjadi sempurna ia terima dalam  doa. 

 

 

KESAKSIAN 84 : MUKJIZAT KESEMBUHAN 

SAKIT MAAG KRONIS MENAHUN – Novalia 

 

Saya menderita sakit maag sejak SMP dan ketika kuliah saya juga 

sering sesak nafas, terutama ketika malam hari dan ketika saya sedang 

banyak pikiran.  Awalnya saya berfikir kalau sesak nafas ini karena ada 

masalah di paru-paru saya, jadi yang saya lakukan adalah saya rajin 

olahraga. Sampai pada satu malam, saya putuskan untuk ke dokter dan 

ternyata sesak nafas ini karena asam lambung saya yang tinggi. Setelah 

itu, ketika saya sesak nafas, saya selalu minum obat maag, hasilnya saya 

menjadi lebih sering minum obat maag. Obat maag sudah seperti permen. 

Tanggal 13 Desember kemarin saya terlambat datang ke ibadah 

Natal, tapi saya tidak terlambat mendengar tentang nubuatan kesembuhan. 

Saat itu Ps Cahya menyampaikan tentang penyakit-penyakit yang Tuhan 

ingin sembuhkan, salah satunya lambung. Saya angkat tangan dan pulang 

ibadah saya minta didoakan.  Mulai dari hari itu saya mencoba puasa, 
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malamnya saya tidak makan dan beberapa hari setelah itu saya sengaja 

telat makan, skip 1x makan, dan mengurangi makanan. Praise Jesus, I 

was really be healed. Saya tidak sakit maag dan tidak sesak nafas lagi, 

karena sebelumnya ketika saya telat sedikit saja, maka sakit maag saya 

kambuh. 

 

 

KESAKSIAN 85 : DISEMBUHKAN DARI DIARE 

– Noviana 

 

Noviana share di chat bahwa beberapa minggu lalu Novi 

mengalami diare sampai 7x pub, lalu dia teringat kotbah tentang kuasa 

dalam darah Yesus dan kuasa dalam nama Yesus. Novi lalu berdoa 

bersama suaminya dalam nama dan kuasa darah Yesus sembuh. Keesokan 

harinya Novi sembuh total tanpa meminum obat diare sama sekali. Segala 

sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan dan sungguh besar kuasa nama 

dan darah Yesus. 
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KESAKSIAN 86 : ADIK KU DISEMBUHKAN 

DARI SAKIT PERUT DAN DIARE - Merry 

 

Kesaksian Merry pada saat pemuridan bahwa Tuhan Yesus adalah 

Sang Penyembuh. Merry bersaksi bahwa adiknya sakit perut dan diare 

terus menerus beberapa hari, lalu Merry memberikan minyak urapan yang 

telah didoakan oleh pastor di GCC dan adiknya mengoleskan minyak 

urapan tersebut, lalu berdoa dengan iman dan seketika itu juga sembuh. 

Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. 

 

 

KESAKSIAN 87 : SEMBUH DARI RABUN JAUH 

MINUS 6 - Siska 

 

Siska share kepada Ps Laura bahwa di ibadah beberapa minggu 

lalu, saat ibadah raya, tepatnya saat kotbah firman Tuhan, dia 

disembuhkan dari sakit mata rabun jauh minus 6. Siska bahkan tidak 

didoakan atau dinubuatkan oleh pastor, hanya duduk manis mendengarkan 

kotbah, dan pulang ibadah dia disembuhkan Tuhan. Siska juga cek ke 

dokter mata dan dibuktikan oleh dokter mata bahwa matanya normal, 

tidak ada minus, dan tidak perlu pakai kacamata lagi.  
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KESAKSIAN 88 : SEMBUH DARI SAKIT DI 

BAGIAN KAKI - Tatang 

 

Tatang bersaksi di chat group, kakinya sakit 

untuk dipakai jalan. Di tengah ibadah raya, Ps Cahya bernubuat dan 

berdoa menumpang tangan ke kakinya dan mukjizat kesembuhan pun 

terjadi. Sejak dinubuatkan 3 minggu lalu, sakit di kaki kiri lenyap, sudah 

sembuh. Oleh bilur darah Yesus, nama Yesus Tuhan penuh kuasa, dan 

pekerjaan Roh Kudus nyata. 

 

 

KESAKSIAN 89 : KUASA NAMA YESUS – Bona 

& Friska D 

 

Di ibadah raya GCC dikotbahkan seri pengajaran tentang kuasa 

nama Yesus dan darah Yesus, jemaat sangat dikuatkan dan iman pun 

bangkit dari mendengar kotbah-kotbah di ibadah raya. Berikut ini adalah 

kesaksian dari keluarga Bonaventura. 

Hi saudara-saudara ku dalam Tuhan... Puji Tuhan bisa bagi 

kesaksian lagi. Bulan Desember yang lalu putra kami, Gavin, terkena sakit 

bintilan di matanya (sudah dicek oleh dokter spesialis mata, mamanya 

sendiri). Menurut dokter perlu diberi obat saleb dan kalau tidak ada 
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perubahan perlu dioperasi. Malam itu, saya dan istri (dokter mata) 

bersepakat berdoa meminta dalam nama Yesus agar bintilan tersebut 

kempes, segala bakteri di dalamnya lenyap di dalam nama Yesus. 

Dahsyatttt.... Sungguh ajaib nama Yesus, keesokan harinya sudah hilang 

bintilannya. 

 

 

KESAKSIAN 90 : SAKIT KAKI DISEMBUHKAN 

TUHAN – Eric Y 

 

Beberapa bulan yang lalu, saya mengalami kram kaki kanan 

ketika bangun tidur. Sakitnya bukan main dan setiap kali duduk atau tidur 

15-30 menit ke atas, kaki saya terasa kram dan sangat tidak nyaman. 

Ketika berdiri dan berjalan pun terasa kaku dan sakit sekali seperti orang 

yang sudah tua. 

Ketika di gereja GCC ada ibadah KKR kesembuhan, saya ikut 

didoakan dan memperkatakan dalam iman bahwa kaki saya sudah 

sembuh. Kesembuhan berlangsung progresif dan dalam beberapa minggu 

kaki saya sudah sembuh, duduk - berjalan, kram sudah tidak ada lagi. 

Oleh bilur-bilur-Nya saya telah sembuh. 

 

 

 



72 

 

KESAKSIAN 91 : ANAK KU DISEMBUHKAN 

DARI SAKIT MATA IKAN DI TELAPAK KAKI – 

Regi & Maurin 

 

Bulan Oktober 2015, anak kami, Lionel, didiagnosa oleh dokter 

kulit mengalami mata ikan di telapak kaki kanannya. Dokter memberikan 

resep berupa salep selama sebulan untuk mencoba menyembuhkannya, 

jikalau belum bisa pulih, disarankan melakukan bedah kecil. 

Kami lalu berdoa dan memohon kesembuhan untuk anak kami 

tanpa melalui bedah kecil. Kami juga lakukan dengan iman pengolesan 

salep tersebut bagi kesembuhan anak kami. Setelah sebulan, mata ikan di 

kaki anak saya tidak memburuk tapi juga belum membaik. Istri dan saya 

bersepakat untuk mencari second opinion dari dokter kulit berbeda, dokter 

kulit ini memberikan solusi berupa salep juga dan memang jika melalui 

salep tidak manjur, disarankan juga melalui bedah kecil.  

Di ibadah raya GCC bulan November 2015, ada sesi doa khusus 

bagi anggota keluarga yang sedang sakit. Saat itu saya bersepakat dengan 

Pastor Cahya, memohon agar Yesus mengurapi salep yang diberikan 

dokter kedua menjadi alat kesembuhan Tuhan bagi anak saya. Puji syukur 

kepada Tuhan Yesus Kristus, setelah selama sebulan dioleskan, mata ikan 

yang ada di telapak kaki kanan anak saya sudah menghilang dan sembuh 

secara sempurna, hal ini dikonfirmasi juga oleh dokter kulit. Puji Tuhan 

Yesus, Dokter dari segala dokter.  
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KESAKSIAN 92 : KESEMBUHAN MELALUI 

KUASA DOA – Friska D 

 

Dr Friska bersaksi dalam chat bahwa anaknya, Gavin, sudah tidak 

diare dan perutnya tidak sakit lagi, Tuhan beri kesembuhan sesuai dengan 

yang didoakan. Dr Friska dan suaminya 2 hari lalu berdoa, meminta 

kepada Tuhan agar diare anaknya yang disebabkan oleh amoba membaik, 

maksimal 2x pub. Puji Tuhan digenapi, persis seperti yang mereka minta 

dalam doa. 

 

 

KESAKSIAN 93 : KAKI BENGKAK 

DISEMBUHKAN TUHAN & TELINGA YANG 

BISA MENDENGAR – Hansen 

 

Hansen share kesaksian bahwa ia mengunjungi sahabatnya, ko 

Tanu, yang datang ke ibadah KKR 31 Januari di GCC. Ko Tanu kakinya 

bengkak sudah 1 bulan dan tidak kunjung sembuh, sudah ke dokter dan 

diketahui ada masalah cidera tulang retak. Di KKR, ko Tanu ditumpang 

tangan oleh pastor dan didoakan pulih, lalu ia sharing bahwa kakinya 

sembuh, sudah tidak bengkak lagi. Istri ko Tanu juga datang ke KKR 

dengan keadaan telinga kanan dan kiri tidak bisa mendengar. Setelah 
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didoakan oleh pastor di KKR, telinga yang sebelah kiri mulai bisa 

mendengar. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus dan 

Tuhan Roh Kudus. 

 

 

KESAKSIAN 94 : SEMBUH DARI SAKIT 

SENDI – Sri 

 

Sri bersaksi bahwa pada minggu ke-2 Januari, dia dinubuatkan 

dan didoakan tumpang tangan oleh pastor, dan mukjizat Roh Kudus 

terjadi, ia sembuh dari sakit otot dan sendi yang mengganggu aktivitasnya. 

Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

 

KESAKSIAN 95 : SEMBUH DARI DIARE – Bona 

& Friska D 

 

 Bulan Januari kemarin, putra kami terkena diare. Setelah 2 hari 

diare kita cek fecesnya, ternyata dia positif disentri. Malam itu kita berdoa 

kembali, saya perkatakan bahwa amoba (penyebab disentri) hilang dalam 

nama Yesus, kamu bukan tandingan Yesus, jadi hilanglah, eritrosit dan 

leukosolit kembali normal di dalam nama Yesus, dan besok hanya pub 
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maksimal 2x (hari itu dia sudah pub 7x). Kembali nama Yesus 

dipermuliakan, besoknya Gavin sudah makan banyak, kesehatannya 

berangsur pulih, dan hanya pub 2x. Haleluya, ajaib nama Yesus. 

 

 

KESAKSIAN 96 : GEJALA FLU SEMBUH – 

Noviana 

 

Novi bersaksi dalam chat bahwa pada hari Senin dia tidak enak 

badan, gejala flu, batuk, kepala berat. Biasanya kalau sudah gejala pasti 

jadi sakitnya, tetapi Novi terus memperkatakan bahwa oleh bilur-bilur-

Nya gejala sakit dipatahkan dan disembuhkan. Hari Selasa ketika bangun 

tidur, Novi sudah sehat kembali. 

 

 

KESAKSIAN 97 : SEMBUH OLEH IMAN – Ps 

Cahya 

 

Ps Cahya bersaksi bahwa minggu lalu gejala flu, hidung meler. 

Langsung ditolak dalam nama Yesus, ambil istirahat 1 hari serta doa 

seharian, dan sembuh oleh darah Yesus. Biasanya jika flu lama 

sembuhnya, bisa 1-2 minggu, oleh iman sembuh dalam 1 hari. 
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KESAKSIAN 98 : SEMBUH DARI SAKIT GIGI– 

Betsy 

 

Betsy bercerita bahwa oleh iman dan rhema kuasa darah Yesus, 

Betsy menerima kesembuhan dari sakit gigi. 

 

 

KESAKSIAN 99 : SAKIT MAAG SEMBUH – Sintu 

 

Sintu bersaksi bahwa dia sudah lama sakit maag, 

lalu ada nubuatan kesembuhan buat yang punya sakit maag, didoakan 

pastor dan diminta membuktikan dengan doa puasa. Langsung ia puasa 

malam itu selama beberapa hari, dan oleh kuasa Roh Kudus dan darah 

Yesus, ia sembuh dari sakit maag. 

 

 

KESAKSIAN 100 : SAKITKU DISEMBUHKAN 

TUHAN YESUS – Venny 

 

Kuasa doa sungguh nyata terjadi di GCC bagi mereka yang 

percaya. Berikut ini kesaksian yang disampaikan oleh Venny. 

Beberapa bulan yang lalu saya terkena polip (hampir mirip 
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dengan wasir) dan setelah ke dokter saya dikasih salep, jika menggunakan 

salep tidak sembuh, maka kemungkinan akan dioperasi untuk membuang 

polip tersebut. Langkah iman yang saya lakukan adalah minta didoakan 

oleh Ps Cahya & teman-teman life group, juga tiap malam saya berdoa 

sambil mengoleskan minyak urapan di bagian celana belakang. Tiap hari 

saya berdoa dengan memperkatakan oleh bilur-bilur darah Yesus saya 

sembuh. 

Sedikit demi sedikit mulai ada kemajuan, dari penggunaan salep  

yang rutin 2x sehari menjadi 1x sehari, rasa panas dan perih juga 

berangsur-angsur berkurang, hingga pada akhirnya saya baru menyadari 

daging tersebut tidak menonjol lagi seperti menghilang. Setelah dicek ke 

dokter, saya dinyatakan sudah sembuh. Haleluya 

 

 

KESAKSIAN 101 : DISEMBUHKAN DARI SAKIT 

KEPALA – Siska 

 

Rhema firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah raya GCC 

sangat membangun dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini 

kesaksian tentang rhema firman Tuhan yang diperoleh dan diperkatakan 

oleh Siska. 

Saya  sering mengalami sakit kepala yang hebat disertai dengan 

kaki dan tangan yang suka kaku dan semakin parah di awal Februari. Saya 
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sempat punya ketakutan, karena sebelumnya saya punya riwayat tumor 

dan struk ringan, dokter juga sempat mengatakan kalau kedua penyakit itu 

bisa timbul lagi.Tapi di ibadah raya GCC, Ps Cahya membagikan rhema 

firman tentang: “adakah Tuhan mengulur-ngulurkan waktu bagi orang-

orang yang berseru minta tolong”, dan saya tangkap rhema itu, saya 

perkatakan. Tuhan saya percaya, Engkau tidak pernah mengulurkan waktu 

untuk menyembuhkan ku. Aku percaya aku telah sembuh. Dan Ps Cahya 

dari mimbar mengatakan untuk pegang area yang sakit dan dengan iman 

saya pegang kepala saya serta percaya saya sudah Tuhan sembuhkan. Puji 

Tuhan saya sembuh dan sampai hari ini saya tidak lagi mengalami sakit 

kepala dan tangan serta kaki yang kaku. Terimakasih Tuhan Yesus, sekali 

lagi Engkau menyembuhkan penyakitku. 

 

 

KESAKSIAN 102 : ANAK KU DISEMBUHKAN 

DARI SERANGAN KEJANG PERUT – Mikie & 

Novita 

 

Dear all, kami mau bersaksi tentang jamahan Tuhan yang 

menyembuhkan serangan kejang perut (kolik) anak kami. Dini hari 

beberapa waktu yang lalu anak kami tiba-tiba terbangun, menangis dan 

berteriak keras sekali. Saya coba periksa ternyata bagian perutnya keras, 

menurut istri saya anak kami kemungkinan kena serangan kejang perut 
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(kolik). Saya teringat masih ada minyak urapan, kemudian saya doakan 

sambil mengoleskan minyak urapan ke perut anak kami, saya percaya 

dengan bilur-bilur darah Yesus segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh 

apapun itu akan sembuh. 

Sekitar 5 menit kemudian, tangis anak kami mulai reda dan 

tenang. Puji Tuhan, saya tekan perutnya sudah tidak keras dan anak kami 

tidur pulas sampai besok siangnya pukul 11. Praise the Lord, Tuhanlah 

tabib di atas segala tabib. 

 

 

KESAKSIAN 103 : KESEMBUHAN AJAIB DARI 

ALERGI MAKANAN – Ps Cahya 

 

Shalom, segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan 

Yesus, Ia telah menyembuhkan saya dari alergi makanan. Beberapa tahun 

yang lalu saya mengalami alergi gatal-gatal dan bentol yang sangat pada 

kulit. Setelah di test secara medis di rumah sakit, terbukti bahwa saya 

alergi makanan tempe dan telur, dan dokter mengatakan untuk tidak 

makan makanan tesebut lagi seumur hidup saya serta tidak ada obatnya. 

Sempat kaget karena sebelumnya saya sangat suka telur dan tempe, dan 

ketika saya sudah berumur kepala 30, baru muncul alergi ini. 

Mengetahui kebenaran kuasa darah Yesus, maka segera dengan 

iman saya berdoa mengajukan petisi menerima kesembuhan dalam nama 
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Yesus dan kuasa darah Yesus setiap hari dalam doa harian saya dengan 

tekun selama 3 bulan. Suatu malam ketika saya tidur, Tuhan Yesus datang, 

Ia juga bersama malaikat membawa nampan, dan Tuhan Yesus bersabda: 

"Makanlah ini" dan reaksi saya berkata: "Tuhan saya kan alergi", lalu 

Tuhan berkata sekali lagi: "Makanlah" dan malaikat menyodorkan satu 

nampan berisi tempe goreng yang nikmat sekali! Lalu saya berkata: 

“Amin.” 

Setelah itu, beberapa hari kemudian saya membeli tempe dalam 

jumlah banyak dan dengan sengaja memakannya berhari-hari, bahkan 

berpuluh-puluh potong, dan juga bersamaan selalu memakan telur setiap 

harinya, dan terbukti saya telah disembuhkan Tuhan Yesus, Tuhan yang 

ajaib dengan cara  penyampaian yang ajaib. Segala kemuliaan dan pujian 

bagi Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi yang percaya kepada-

Nya. 

 

 

Note : ini adalah foto tempe dan telur yang pertama kali 

saya makan setelah diberitahu bahwa saya disembuhkan 

oleh Tuhan Yesus. 
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KESAKSIAN 104 : TUHAN PENYEMBUH 

AJAIB – Ayu 

 

 Ayu share di pertemuan life group mengenai Tuhan Yesus 

penyembuh yang ajaib. Sekitar 3 tahun yang lalu Ayu sempat bermasalah 

dengan periodik menstruasi, dokter mengatakan agak sulit untuk 

menstabilkannya karena salah satunya disebabkan ketidakstabilan 

hormon, dokter juga mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan negatif 

yang akan terjadi. Pada suatu waktu di ibadah raya, Ps Cahya berdoa dan 

mengatakan mengenai "jangan dengarkan hal yang negatif tentang kamu” 

dan “nantinya semua keturunanmu diberkati." Ayu mengimani hal itu dan 

tetap berdoa. Puji Tuhan, kira-kira 8 bulan terakhir ini haid mulai stabil 

dan so far sehat. Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan, segala 

kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

 

KESAKSIAN 105 : SAKIT KAKI SEMBUH – Yuli 

 

Yuli pada ibadah raya dinubuatkan oleh pastor 

bahwa kakinya yang sakit akan sembuh dan ia maju ke depan untuk 

didoakan setelah ibadah. Segala pujian bagi Tuhan Yesus yang ajaib, 

proses kesembuhan terjadi pada kaki Yuli, benjolan pada tulang kaki 

kempes, kembali normal. 
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KESAKSIAN 106 : MATA YANG BISA 

MELIHAT – Yosep 

 

Yosep men-sharing-kan mukjizat yang terjadi pada mama 

mertuanya, Ibu Lilik, pada ibadah KKR Kuasa Allah 28 Feb. Mata kiri Ibu 

Lilik tadinya putih, tidak bisa melihat, setelah didoakan sekarang sudah 

bisa melihat sosok, jari dan angka, dari yang sebelumnya tidak bisa 

melihat sama sekali. KKR bulan depan akan dibawa lagi dan didoakan 

agar sempurna sampai 100% jernih penglihatannya. 

 

 

KESAKSIAN 107 : IMAN UNTUK 

KESEMBUHAN – Ari 

 

Iman kepada Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan, Roh 

Kudus sungguh nyata. Di KKR kuasa Allah 28 Februari, Ari menerima 

kesembuhan, jari jempol tangan kiri yang keseleo sudah berbulan-bulan 

sakitnya sembuh secara instan ketika didoakan. Dia sudah punya iman 

dari bulan Januari, di Januari dia tidak didoakan, lalu di hatinya bilang di 

KKR Februari saya akan didoakan dan sembuh. Dan terjadi seperti yang 

diimaninya. Segala pujian bagi Tuhan Yesus. 
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KESAKSIAN 108 : SEMBUH DARI ALERGI 

DINGIN – Hendra 

 

Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan hingga saat ini, 

Jesus is alive. Pada KKR kuasa Allah 28 Februari, Hendra sembuh dari 

alergi dingin, sudah 2 hari ini pagi-pagi tidak bersin-bersin dan hidung 

tidak meler. Hendra bersaksi di life group dan nama Tuhan dipermuliakan. 

 

 

KESAKSIAN 109 : ALERGI KULIT SEMBUH – 

Mega 

 

Mega bersaksi akan mukjizat kesembuhan yang dialami di KKR 

kuasa Allah GCC bulan Januari. Ketika KKR pastor bernubuat yang sakit 

alergi sembuh dalam nama Yesus, Mega merespon dengan iman percaya 

meskipun ia tidak bisa ikut altar call kesembuhan karena harus di mimbar 

bermain gitar. Ia menerima nubuatan dengan hati percaya, dan oleh bilur-

bilur darah Yesus Mega sudah sembuh dari alergi pada kulitnya. Segala 

kemuliaan bagi Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus. 
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KESAKSIAN 110 : SEMBUH DARI SAKIT LEHER 

– Venny 

 

Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus sungguh nyata bagi umat yang 

percaya kepada-Nya. Venny share kisahnya, ia mengalami sakit leher dan 

dalam ibadah KKR, ketika mendengarkan kotbah dan mengikuti ibadah 

KKR, ia disembuhkan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. 

 

 

KESAKSIAN 111 : TUHAN SEMBUHKAN 

SAKITKU – Herlin 

 

Yesus adalah Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit 

penyakit kita. Oleh bilur-bilur darah Yesus, segala sakit penyakit telah 

ditanggung-Nya. Berikut kesaksian kesembuhan dari Herlin. 

Pada bulan Februari tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang tidak 

nyaman pada (maaf) alat vital saya. Ada rasa gatal yang berlebihan selama 

beberapa hari dan saya check ternyata keputihan saya tidak normal. 

Karena membuat tidak nyaman, saya berdoa dan periksa ke dokter. 

Setelah minum obat dari dokter, rasa gatal hilang tapi keputihannya 

semakin memburuk. Saya terus berdoa, percaya oleh bilur-bilur Tuhan 

Yesus saya disembuhkan, sambil tetap meminum obat. Puji Tuhan 
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sekarang saya sudah sembuh. Percayalah bahwa Yesus Tuhan kita, Allah 

yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. 

 

 

KESAKSIAN 112 : JEMPOL KAKI BENGKAK 

DISEMBUHKAN TUHAN – Mikie 

 

Kesaksian Mikie mengalami kuasa kesembuhan di KKR kuasa 

Allah 28 Februari, dia disembuhkan dari sakit di jempol kaki kanan yang 

cantengan (bengkak karena kuku masuk ke dalam). Minggu lalu sudah 

berobat ke dokter tidak sembuh, namun setelah didoakan berangsur pulih, 

tidak bengkak lagi. Puji Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. 

 

 

KESAKSIAN 113 : DEMAM TUHAN SEMBUHKAN 

– Sidney 

 

Sidney pada hari Jumat demam tinggi dan didoakan tumpang 

tangan oleh Pdt Cahya. Malamnya sempat muncul bintik-bintik merah di 

kaki dan tangan, tetapi besoknya pada hari Sabtu pagi, Sidney oleh bilur-

bilur darah Yesus dan pekerjaan Roh Kudus sembuh, tidak demam lagi. 

Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. 
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KESAKSIAN 114 : MAMAKU DISEMBUHKAN 

TUHAN – Airin 

 

Bulan Sept 2015, mama bengkak-bengkak dari kaki, perut dan 

tangan. Waktu itu untuk berdiri saja susah, jalan pun harus pakai tongkat, 

bahkan sempat jatuh 3x berturut-turut. Setelah didoakan Ps Cahya, 

didoakan bersama keluarga dan teman-teman serta menjalani pengobatan, 

bengkaknya berangsur-angsur kempes dan bisa berjalan tanpa bantuan 

tongkat. Puji Tuhan! 

Bulan Des 2015, mama dibawa ke ibadah raya GCC dan kembali 

didoakan Ps Cahya untuk pemulihan kesehatannya. Ternyata, betis yang 

sudah mengeras selama bertahun-tahun mulai lembek, yang satu sudah 

normal dan yang satu lagi mulai melembek. Puji Tuhan! 

Bulan Jan 2016, mama kembali didoakan dalam ibadah KKR 

Kuasa Allah di GCC. Semenjak itu, mama terlihat lebih segar dan 

badannya terasa lebih enteng serta lebih mudah bergerak. Puji Tuhan! 

 

 

KESAKSIAN 115 : DENGKUL KU TUHAN 

SEMBUHKAN – Yola 

 

Segala kemuliaan bagi Yesus Tuhan, dengkul kaki kanan Yola 
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sejak dulu selalu sakit (sudah lama) kalau turun tangga. Didoakan di KKR 

GCC bulan Februari dan secara instan sembuh 100%, ia juga rajin doa, 

minum susu dan praktek tindakan iman terus naik turun tangga sebagai 

bukti kesembuhan. 

 

 

KESAKSIAN 116 : MAAG KU SEMBUH – Yenni 

 

Di KKR GCC bulan Februari, Yenni maju ke depan 

untuk didoakan masalah sakit maag. Puji Tuhan Yesus, oleh kuasa darah 

Yesus sekarang sembuh progresif 100% dan terbukti saat sudah tidak 

minum obat maag (tadinya rutin). 

 

 

KESAKSIAN 117 : TUHAN JAMAH DAN 

SEMBUH – Bona 

 

Bonaventura bersaksi, ia sembuh dari sakit maag, pusing, mual di 

ibadah raya hari Minggu, 13 Maret 2016. Dalam ibadah raya ia dijamah 

Roh Kudus dan sembuh seketika. 
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KESAKSIAN 118 : SEMBUH DARI SAKIT 

LUTUT, SIKU DAN JARI KAKI – Airin 

 

Di ibadah KKR Feb 2016, saya ikut didoakan untuk kesembuhan 

lutut kanan dan siku tangan kanan. Saat didoakan, saya lakukan tindakan 

iman dengan menggerak-gerakkan lutut dan siku, saya beriman bahwa 

saya sudah menerima kesembuhan. Besoknya saya tekuk-tekuk lutut, 

ternyata masih sakit. Saya tetap beriman sudah menerima kesembuhan. 

Ternyata malamnya saya sudah ga merasa sakit di lutut. Waw.. sakit lutut 

saya sembuh. Dan beberapa hari kemudian saya baru sadar kalau siku 

tangan juga sudah ga sakit lagi. Puji Tuhan! 

Tanpa sengaja, jari kaki kanan saya kepentok Angel dan untuk 

berjalan lumayan sakit di jari-jarinya. Wah, baru sembuh lutut, muncul 

lagi sakit di jari kaki. Saya tetap beriman dan ingat perkataan Ps Cahya 

bahwa saya sudah menerima kesembuhan. Dua tiga hari kemudian, saya 

baru sadar kalau sakit di jari kaki sudah hilang. Puji Tuhan! Tuhan 

memang luar biasa. 
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KESAKSIAN 119 : DARAH YESUS 

MENYEMBUHKANKU – Ps Laura 

 

Ci Laura sakit panas 3 hari, pada hari Jumat demam tinggi, lalu 

didoakan tumpang tangan. Ci Laura percaya oleh bilur-bilur darah Yesus 

dan juga dinubuatkan Ps Cahya bahwa hari Minggu sembuh sepulang 

ibadah raya. Ia istirahat di rumah dan terjadi sesuai iman, Minggu tidak 

pernah panas lagi. Pada hari Selasa karena mual diperiksa ke dokter, 

ternyata Ci Laura tadinya terkena virus demam berdarah, tetapi sudah fase 

masa sembuh. Ketika dicek trombosit, Selasa 64,000 lalu tiap jam naik 

terus setiap hari hingga di atas 150,000 oleh mukjizat Tuhan Yesus, hanya 

ditumpang tangan Ci Laura sembuh dari virus DB dan terbukti secara 

medis sembuh. 

 

 

KESAKSIAN 120 : SEMBUH DARI SAKIT 

AMBEIEN –  Yosi 

 

Tuhan Yesus yang Maha Kuasa menyembuhkan Yosi dari sakit 

ambeien pada ibadah KKR Februari 
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KESAKSIAN 121 : ROH KUDUS 

MENJAMAHKU – Bona 

 

Untuk kesekian kalinya, pengalaman dijamah kuasa Roh Kudus 

terjadi di ibadah raya GCC mingguan pada Bonaventura. Sebelum ibadah 

ia sakit pusing dan gangguan kesehatan. Tanggal 20 Maret, di ibadah raya 

pada saat doa berkat perutusan, Ps Cahya bernubuat yang sakit sembuh 

dan ia dengan iman kepada Yesus seketika, instan disembuhkan saat itu 

juga. 

 

 

KESAKSIAN 122 : SEMBUH DARI SAKIT  GIGI – 

Siska 

 

Mukjizat seketika terjadi di KKR GCC bulan Maret atas Siska, ia 

sembuh dari sakit gigi secara instan di KKR Maret. Pulang ibadah Siska 

langsung bersaksi kepada pastor. Dua hari kemudian demam yang 

disebabkan karena sakit gigi tersebut juga disembuhkan. Segala 

kemuliaan kepada Tuhan dan Roh Kudus. 
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KESAKSIAN 123 : BERDOA, PERCAYA DAN 

SEMBUH – Depi 

 

Kesaksian Depi sangat memberkati, menerima rhema iman di 

ibadah GCC tentang darah Yesus, dia mengalami kesembuhan. Depi sakit 

panas dan badan pegel sejak beberapa hari lalu, lalu ia berdoa, percaya 

bahwa bilur darah Yesus sudah menyembuhkan. Terus dia membulatkan 

tekad untuk datang ke LG. Selesai mandi, tiba-tiba dia merasa tubuhnya 

baikan bahkan sembuh total. Tadi di LG juga sudah sehat. Puji Tuhan. 

 

 

KESAKSIAN 124 : DISEMBUHKAN DARI SAKIT  

BENJOLAN DI TELINGA – Yosi 

 

Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, segala sakit penyakit telah 

disembuhkan. Berikut ini kesaksian dari Yosi mengenai kuasa 

kesembuhan dari Tuhan Yesus.  

Minggu kemarin tiba-tiba ada benjolan di belakang telinga, merah 

dan sakit. Saya liat di Google keterangannya agak bikin ga tenang. Sabtu 

pagi saya minta suami daftarin ke dokter THT di Taman Lalu Lintas, 

tetapi ternyata dokternya Sabtu tidak praktek. Lalu malam harinya suami 

inisiatif ambil minyak urapan, diolesin dan kita berdoa bersama, agak 
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ngempesin sedikit. Di ibadah KKR Kuasa Allah hari Minggu saya maju 

dan didoakan oleh Ps Cahya, agak ngempesin dikit lagi dan bercak merah 

sudah hilang. Hari Seninnya saya minta suami cek lagi dan benjolannya 

sudah hilang. Praise The Lord. 

 

Foto 1   Foto 2 

 

 

 

 

Ket : # Foto 1 – benjolan yang mengecil setelah didoakan dan sudah 

tidak merah (hari Minggu) 

# Foto 2 – benjolan yang sudah hilang (hari Senin) 

 

 

KESAKSIAN 125 : KESEMBUHAN DARI AMBEIEN 

– Mama Yosi 

 

Puji Tuhan Yesus, mama Yosi dalam ibadah KKR GCC bulan 

Februari menerima kesembuhan dari sakit ambeien secara instan. Yesus 

adalah Tuhan yang penuh kuasa. 
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KESAKSIAN 126 : ALERGIKU SEMBUH – Ibu 

Entin 

 

Ibu Entin memberikan kesaksian akan pekerjaan Roh Kudus, ia 

disembuhkan dari alergi dingin pada saat KKR GCC bulan Februari. 

Tuhan Yesus sungguh hidup dan nyata kuasa-Nya. 

 

 

KESAKSIAN 127 : KUASA TUHAN TAK 

DIBATASI JARAK – Saskia 

 

Kesaksian iman akan nama Yesus penuh kuasa mendatangkan 

kesembuhan jarak jauh. Oma Saskia umur 93 tahun di Semarang, sekitar 

1,5 bulan lalu jatuh pas lagi jalan mau ambil barang, tangan kirinya retak 

dan di gips. Dia sudah sempat hopeless karena biasa kalau orang tua 

mengalami peristiwa seperti ini jadi pemicu untuk semangatnya turun 

sampai mempengaruhi semangat hidupnya. Saskia doakan lewat telepon 

selama beberapa hari dan ajak oma memperkatakan bahwa Yesus sudah 

menyembuhkan. Kesembuhan pun terjadi, tangan kirinya sembuh, 

semangat oma kembali on fire. Kuasa doa di dalam Yesus bekerja tidak 

dibatasi oleh jarak. Haleluya! 
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KESAKSIAN 128 : IMAN MEMBAWA 

KESEMBUHAN – Ps Cahya 

 

Kesaksian dari Ps Cahya, ia sakit radang tenggorokan berikut 

gejala yang menyertai, meriang, pusing dll pada hari Sabtu malam, 

esoknya, hari Minggu pada saat ibadah raya GCC, melalui perjamuan 

kudus, kuasa Roh Kudus terjadi, kesembuhan progresif terjadi, tanpa obat, 

tanpa antibiotik. Kuasa iman kepada Yesus membawa pada kesembuhan. 

 

 

KESAKSIAN 129 : KUASA NAMA YESUS 

DALAM DOA – Indra & Novi 

 

Kesaksian yang begitu banyak di GCC membuat iman Indra dan 

Novi bangkit. Ketika bayi mereka mengalami gangguan nafas karena 

tersumbat kotoran, mereka  mendeklarasikan kuasa nama Yesus dan 

berdoa. Kuasa Tuhan langsung dinyatakan, kotoran keluar dengan ajaib 

dan bayi Dawson langsung bisa nafas dengan bebas kembali. Doa dengan 

iman pada nama Yesus membawa pengalaman kuasa Tuhan, bahkan pada 

bayi. Haleluya. 
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KESAKSIAN 130 : BENJOLAN DI TANGAN 

KEMPES – Handi 

 

Handi share kesaksian, ia dijamah kuasa Tuhan di KKR dan juga 

ibadah raya, benjolan di tangannya kempes dan sembuh mengecil. Segala 

kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

 

KESAKSIAN 131 : ASMA TUHAN SEMBUHKAN – 

Friska D 

 

Kesaksian yang sangat memberkati dari dr Friska. Ia 

selama ini asma kambuhan yang cukup parah, sampai pernah masuk UGD 

2 tahun yang lalu. Sudah berobat ke dokter paru dan di tes spirometri 

hasilnya positif asma retriksi sedang, jadi harus ketergantungan obat hisap 

seumur hidup, tetapi ia percaya dengan iman bakal sembuh dan tidak akan 

memakai obat tersebut. Ia percaya oleh bilur-bilur darah Yesus ia sembuh. 

Dr Friska didoakan di KKR GCC dan juga saat retret GCC ia dijamah 

kuasa Roh Kudus dan sembuh, yang dibuktikan dengan tes spirometri. 

Puji Tuhan asma dr Friska sudah sembuh, segala kemuliaan buat Tuhan 

kita. Meskipun secara medis asma tidak mungkin bisa sembuh, tetapi 

Tuhan Yesus bisa melakukan segala perkara, Dia Maha Kuasa. 
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KESAKSIAN 132 : SAKIT PUNGGUNG SEMBUH 

– Indra 

 

Indra sharing kesaksian di life group tentang sakit punggungnya 

sembuh secara progresif, mulai dari pertama kali didoakan di KKR bulan 

Februari, berdoa terus secara konsisten, sekarang sudah pulih sempurna. 

Yesus Kristus Tuhan yang menyembuhkan. 

 

 

KESAKSIAN 133 : ALERGI KECAP TUHAN 

SEMBUHKAN – Ps Cahya 

 

Ps Cahya bersaksi sudah lebih dari 9 bulan ia makan kecap dalam 

jumlah banyak, hingga dicoba minum 1 gelas kecap, terbukti sudah ia 

sembuh alergi kecap. Ada zat tertentu pada kecap selama ini yang 

membuat alergi, ia langsung gatal dan bentol setiap makan kecap. 6 bulan 

lalu ia disembuhkan Tuhan Yesus secara ajaib, rajin datang ibadah raya 

GCC dan perjamuan kudus, serta berdoa setiap hari selama beberapa 

waktu mendeklarasikan kuasa darah Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja 

menyembuhkan. Segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 
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KESAKSIAN 134 : DISEMBUHKAN DARI 

ALERGI MAKANAN – Marcella 

 

 Pengajaran mengenai kuasa darah Yesus yang disampaikan dalam 

ibadah raya GCC sungguh dahsyat. Berikut ini kesaksian dari Marcella. 

Suatu malam saya memesan nasi goreng yang ada udangnya. Sebelumnya 

saya sering makan di sana dan tidak pernah ada masalah, namun malam 

itu saya mendapatkan makanan yang tidak fresh sehingga membuat saya 

alergi. Malamnya mata kiri saya mendadak bengkak, setengah jam 

kemudian mata kanan saya juga mulai bengkak, saya pun mulai batuk-

batuk sampai sesak nafas. Saya mencoba minum obat anti alergi namun 

keadaan tidak membaik, leher dan tangan saya mulai merah dan begitu 

gatal, saya juga terus batuk-batuk tanpa henti. Mama yang melihat saya 

seperti itu langsung mengajak saya ke UGD, tetapi saya percaya Tuhan 

Yesus akan menyembuhkan saya. 

 Saya lalu mengoleskan minyak urapan pada mata, leher dan 

tangan sambil berdoa, percaya bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus saya 

disembuhkan. Kemudian saya mencoba untuk tidur dan malam itu saya 

dapat tidur dengan nyenyak. Puji Tuhan, keesokan harinya bengkak di 

mata tinggal sedikit, leher dan tangan sudah tidak gatal, saya juga tidak 

batuk-batuk dan sesak nafas. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah 

menyembuhkan saya. 
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KESAKSIAN 135 : SEMBUH MELALUI MEDIA 

SAPUTANGAN – Arief 

 

Arief membagikan kesaksian di KKR, ia membawa saputangan 

agar didoakan pastor untuk istrinya yang sakit demam influenza, dan oleh 

kuasa Tuhan Yesus, Lita sembuh melalui media saputangan, iman kepada 

Tuhan Yesus mendatangkan mukjizat. 

 

 

KESAKSIAN 136 : JAMAHAN KUASA TUHAN 

MENDATANGKAN KESEMBUHAN – Lucia 

 

Kesaksian Lucia di chat group tentang kuasa Tuhan yang nyata di 

ibadah raya GCC sangat membangun iman. Lucia sembuh dari sakit kaki 

kiri dari pangkal paha ke bawah. Di ibadah raya ketika perjamuan kudus, 

ia dijamah kuasa Tuhan dan setelah itu sembuh instan seketika, bahkan 

disembuhkan juga sariawan di dekat gusi yang sudah berhari-hari (tidak 

diobati karena tidak kuat perih kalau dikasih obat) oleh kuasa Tuhan 

Yesus, Yesus adalah Tuhan yang nyata kuasa-Nya, haleluya. 
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KESAKSIAN 137 : SEMBUH PROGRESIF 

DARI SAKIT GIGI– Sesilia 

 

Segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Sesil 

membagikan kesaksian di LG, ia sembuh progresif dari sakit gigi. Ia 

dijamah kuasa Tuhan di ibadah KKR 28 Februari. Dua hari setelah KKR 

sakit giginya pun sembuh sepenuhnya.  

 

 

KESAKSIAN 138 : KUASA TUHAN MEMBAWA 

KESEMBUHAN– Friska G 

 

Friska G share kesaksian, sudah beberapa bulan ada benjolan di 

tangannya karena terantuk meja dan tidak juga hilang. Di KKR kuasa 

Allah GCC, Friska maju untuk didoakan dan beberapa hari setelah itu 

benjolan di tangannya sudah sembuh. Segala pujian bagi Yesus Tuhan 

yang menyembuhkan. 
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KESAKSIAN 139 : SAKIT TENGGOROKAN 

SEMBUH – Ronny 

 

Ronny membagikan kesaksian bahwa dia disembuhkan dari sakit 

tenggorokan pada saat ibadah KKR kuasa Allah bulan Maret. Saat ibadah 

kuasa Roh Kudus menjamahnya dan ia sembuh seketika. Haleluya. 

 

 

KESAKSIAN 140 : KUASA NAMA YESUS 

MENYEMBUHKAN SAKIT PENYAKIT – Bona 

 

Pengajaran tentang kuasa nama Yesus yang dibagikan Ps Cahya di 

ibadah raya GCC akhir tahun lalu sangat memberkati dan me-rhema di 

hati saya. Beberapa waktu yang lalu istri saya sakit kepala (migren) dan 

dia telah meminum obat, namun sakit kepalanya tidak kunjung sembuh. 

Siang harinya, saya berdoa, menumpangkan tangan kepada kepalanya, 

seraya berkata "dalam nama Yesus, sembuh!!" Kemudian saya oleskan 

minyak urapan di kepalanya. Ajaib, sore harinya migrennya sembuh. 

Malam harinya, setelah sembuh dari sakit kepala, dia mengalami sakit 

perut. Kembali dengan iman saya mendoakan dia untuk kesembuhan 

perutnya, dan puji Tuhan, malam hari didoakan, keesokan harinya sudah 

sehat. Dahsyat nama Yesus. 
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Kuasa Allah ini pun saya bawa dalam keseharian saya di sekolah, 

saya membagikan kesaksian istri saya di kelas. Suatu waktu ada murid 

saya yang sakit. Pada 3 hari pertama minggu itu dia selalu mengeluh gak 

enak badan dan meminta ijin untuk pergi ke ruangan dokter. Di hari ke 4 

dia meminta ijin untuk pulang lebih awal karena badannya demam. 

Sebelum anak ini pulang, dia bersedia untuk saya doakan. Lalu dengan 

iman pada nama Yesus, dan anak ini pun percaya bahwa Tuhan Yesus 

sanggup menyembuhkannya, saya berdoa meminta kesembuhan dalam 

nama Yesus. Dahsyat nama Yesus ajaib, anak ini besoknya sehat dan 

masuk sekolah, lalu kami bersaksi di kelas. 

Seminggu kemudian ada satu anak lagi yang sakit radang 

tenggorokan. Pada hari ke 3 sakitnya makin parah, dia mulai kehilangan 

suaranya. Dia percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya dan bersedia 

saya doakan. Saya doakan dia dengan kuasa nama Yesus, dan keesokan 

harinya dia sembuh, dia bersekolah, bahkan suaranya normal. Dahsyat 

nama Yesus, lalu saya minta anak ini untuk bersaksi di kelas. 

Ada kejadian lagi, seorang murid saya mengalami sakit maag. 

Pada hari itu dia sudah 2x bolak-balik ke ruang dokter untuk mendapatkan 

penanganan medis, namun perutnya masih sakit. Lalu timbullah belas 

kasihan dalam hati saya untuk mendoakan dia, dan ternyata dia ingin 

sekali didoakan. Kembali dengan nama Yesus saya berdoa untuk 

kesembuhan anak ini. 15-20 menit berlalu, anak ini mendatangi saya dan 

dia berkata bahwa dia sudah sembuh. Wooow... dahsyat nama Yesus 

memang penuh kuasa. Keesokan harinya anak ini saya minta membagikan 
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kesaksiannya di kelas. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.... 

 

 

KESAKSIAN 141 : SAKIT MAAG SEMBUH – 

Sintu 

 

Saya punya masalah dengan maag yang membuat saya tidak bisa 

puasa lebih dari sekitar 6 jam. Kalau lebih dari itu, bisa dipastikan saya 

bakal kena diare. Pada saat ibadah raya GCC, pastor Cahya 

menyampaikan pesan Tuhan mengenai kesembuhan untuk yang punya 

penyakit maag. Dengan iman, saya maju untuk didoakan dan diberikan 

pesan melakukan langkah iman, yaitu doa puasa. Malam itu juga dan 

keesokan harinya saya berpuasa skip sekali makan. Kemudian saya uji 

dengan berpuasa lebih dari 6 jam dan puji Tuhan tidak ada gangguan sama 

sekali pada maag saya. Hingga sampai sekarang pun saya bisa bebas 

puasa. 

 

 

KESAKSIAN 142 : DEMAM SEMBUH – Dhytha 

 

Dhytha mendoakan adik iparnya yang terkena virus 

(diketahui dari cek darah ke dokter), demam tinggi selama 4-5 hari, 

sembuh karena mereka berdua sepakat berdoa untuk sembuh. Iman yang 
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timbul dari mendengarkan firman kotbah ibadah raya dan Tuhan 

sembuhkan secara langsung setelah mereka berdoa 5 menit sebelum 

Dhytha berangkat kerja. 

 

 

KESAKSIAN 143 : KUASA NAMA YESUS – Novi 

 

Novi sharing kebaikan dan kuasa Tuhan Yesus terjadi 

pada bayi Dawson. Ada putih-putih di gusi bawah kanan kiri, sudah 

beberapa bulan tidak kunjung sembuh, akhirnya mulai berdoa bareng 

suami dan beberapa hari setelah didoakan terjadi kesembuhan dan 

mengecil si putih-putihnya, besoknya sudah hilang sama sekali. Memang 

Tuhan tidak pernah menunda-nunda pertolongan-Nya. 

 

 

KESAKSIAN 144 : SAKIT PUNGGUNG 

DISEMBUHKAN TUHAN – Venny 

 

Kesaksian Venny sungguh membangun iman, ia sembuh sakit 

punggung di KKR GCC bulan April. Terpujilah kuasa Roh Kudus. 
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KESAKSIAN 145 : TUHAN SEMBUHKAN 

SAKITKU – Betsy 

 

196. Kesaksian dari Betsy, ia sudah 6 tahun sakit ambeien, pada KKR 

kemarin tanggal 24 April, ia maju ke depan untuk didoakan sembuh. 

Sebelum maju ia doa, percaya Tuhan kasih kesembuhan dan pulang KKR 

malamnya, di rumah, ia percaya sudah sembuh. Besoknya dicek dan benar 

sudah sembuh. Segala kemuliaan kembali kepada Tuhan Yesus. 

 

 

KESAKSIAN 146 : ASAL PERCAYA SAJA, SAYA 

SEMBUH – Sun Hong 

 

Di bulan Februari lalu ketika ketiga kalinya saya berlari pagi 

mendisiplinkan diri untuk menjaga kesehatan jasmani, saya merasakan 

sakit di daerah selangkangan. Sebelum berlari biasanya saya memulai 

dengan berjalan santai dahulu, tetapi sebelum dimulaipun saya sudah 

merasakan sakit di daerah selangkangan, sakit kalau diajak berjalan cepat. 

Saya teringat kotbah hari Minggu di ibadah raya GCC tentang 

perempuan yang pendarahan berkata asal kujamah saja dan sembuh, saya 

pun mengimani di dalam hati sambil terus berjalan, asal saya sentuh 

bagian yang sakit dan percaya saja dalam nama Yesus saya sembuh. Saya 
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lalu melanjutkan berjalan sambil berdoa dan memuji Tuhan, tak berapa 

lama mulai berlari dan puji Tuhan, tanpa dirasa sakit tersebut pun hilang. 

Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah Penyembuh. Di latihan hari berikutnya 

sudah tidak sakit sama sekali. 

 

 

KESAKSIAN 147 : KESEMBUHAN ANAK 

DARI DEMAM DAN VIRUS – Linda M 

 

 Beberapa waktu lalu anak saya, Dylan, demam tanpa diketahui 

sebabnya. Saya lalu teringat kotbah yang dibagikan Ps Cahya tentang 

iman dan kuasa kesembuhan melalui nama dan darah Yesus, lalu saya 

doakan dengan percaya bahwa Dylan akan menerima kesembuhan. Puji 

Tuhan, besoknya Dylan sembuh, panasnya turun dan dapat beraktivitas 

kembali. Tetapi 3 hari kemudian muncul bintik-bintik merah di seluruh 

badan, rewel dan sakit tenggorokan tanpa demam. Keluarga mulai 

khawatir Dylan terkena DB, tetapi malamnya kembali saya doakan 

tumpang tangan dan dengan kuasa nama Yesus membatalkan segala 

pekerjaan virus penyebab sakit. Sungguh nama dan darah Yesus besar 

kuasanya, pagi harinya Dylan sembuh, bahkan dia sendiri bisa bersaksi 

sudah tidak lagi sakit tenggorokan. Haleluya. 
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KESAKSIAN 148 : MUKJIZAT KESEMBUHAN 

OLEH IMAN KEPADA DARAH YESUS – Yohan J 

 

 Semenjak SMA – kuliah saya suka merasa sakit di bagian dada 

dekat jantung. Ketika rasa sakit itu muncul, hal itu sangat mengganggu 

aktifitas dan membuat saya tidak dapat melakukan aktifitas berat karena 

bernafas saja pun akan membuat dada (jantung) sakit seperti ditekan. Pada 

ibadah KKR Kuasa Allah GCC, Ps Cahya mengatakan untuk meletakkan 

tangan di bagian tubuh yang sakit Dengan iman akan kuasa darah Yesus 

yang menyembuhkan, saya berdoa dan memegang bagian dada yang 

terasa sakit tersebut. Haleluya, sudah lebih dari 2 bulan sampai sekarang 

tidak pernah terasa sakit lagi.  

 

 

KESAKSIAN 149 : MAMAKU SEMBUH DARI 

DISENTRI – Saskia 

 

 Pada suatu malam saat saya menelepon orang tua di Semarang, 

ternyata mama saya sudah cek laboratorium dan hasilnya positif disentri. 

Sudah sekitar 2 hari terbaring lemas karna BAB terus menerus. Memang 

sudah minum obat juga tetapi belum berhenti disentrinya. Saat itu juga 

saya mendoakan mama saya lewat telepon dan besoknya mama saya 
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sembuh, tidak disentri lagi. Puji Tuhan! Meskipun berbeda kota, impact 

kita sebagai anak Tuhan akan tetap sampai kepada keluarga kita. 

 

 

KESAKSIAN 150 : IMAN DAN HATI SEPERTI 

ANAK KECIL – Yohan J 

 

 Malam Minggu 8 Mei kemarin perut saya terasa panas dan 

kembung seperti gejala sakit perut, lalu saya membaca warta jemaat dan 

kesaksian jemaat GCC. Awalnya saya secara tidak sadar menganalisanya 

dengan logita, tapi kemudian diingatkan untuk memiliki hati seperti anak 

kecil (yang polos dan percaya saja kepada bapanya). Selesai membaca 

saya mulai berdoa dan mendoakan perut saya, percaya saja Tuhan Yesus 

akan menyembuhkannya. Puji Tuhan, keesokan paginya saya sudah 

sembuh. 

 

 

KESAKSIAN 151 : BATALNYA SAKIT DIARE 

OLEH KUASA NAMA YESUS – Linda M 

 

 Beberapa bulan lalu anak saya, Dylan, tiba-tiba muntah di malam 

hari, gejala diare. Biasanya jika Dylan salah makan dan diare akan muntah 
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semalaman, tidak bisa makan / minum, diare berhari-hari, bahkan pernah 

sampai masuk UGD. Kali ini gelajanya sama persis, namun saya 

diingatkan oleh rhema kotbah di GCC mengenai Roh Kudus, materai dari 

kuasa Allah yang dicurahkan atas murid-murid untuk menyembuhkan 

sakit penyakit. Oleh Roh Kudus, saya berdoa dengan spesifik untuk 

membatalkan pekerjaan kuman penyebab diare, memerintahkan dalam 

nama Yesus untuk pemulihan sistem pencernaan Dylan. Sungguh besar 

kuasa Tuhan, mukjizat terjadi, malam itu Dylan tidak lagi muntah satu 

kali pun, tidak diare serta semua gejalanya hilang seketika dan batal, 

seperti tidak pernah terjadi sama sekali. Haleluya. 

 

 

KESAKSIAN 152 : MUKJIZAT KESEMBUHAN – Mama 

Merla 

 

Kesaksian dari kesembuhan mukjizat melalui saputangan. Ibunda 

Merla membawa saputangan yang sudah didoakan di KKR kuasa Allah 

GCC bulan Januari kepada teman kerjanya yang sudah lumpuh dan secara 

medis dinyatakan tidak mungkin dapat berjalan lagi seumur hidup, dan 

keajaiban mukjizat Tuhan Yesus terjadi, 3 bulan kemudian, pada bulan 

April, ia dapat berjalan lagi dan juga bisa tanpa tongkat mulai jalan. 

Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 
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KESAKSIAN 153 : TUHANLAH PENYEMBUH – Mba Atun 

 

Mba Atun sembuh dari ambeien setelah 2x didoakan di KKR 

GCC, dia tidak minum obat karena tidak mau ke dokter. 

 

 

KESAKSIAN 154 : AKU BISA BERJALAN – NN 

 

Seorang ibu datang ke KKR GCC April, dia datang dengan 

tongkat untuk berjalan, sepulang ibadah ia berjalan tanpa tongkat, 

disembuhkan Tuhan Yesus dan bersaksi kepada pastor Cahya. 

 

 

KESAKSIAN 155 : PHYSICAL BLESSING – Yuniati 

Fransisca 

 

Dalam ibadah raya GCC diajarkan bahwa Tuhan Yesus 

memberikan berkat secara keseluruhan, holistic blessing, baik itu spiritual 

blessing, physical blessing, maupun financial blessing. Berikut ini 

kesaksian financial blessing yang dialami oleh Sisca. 

Beberapa waktu lalu saya sempat sakit flu, kepala berat, badan 

lemas, bahkan untuk bangun pun tidak bertenaga. Hari pertama saya 
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hanya bisa tiduran, sorenya saya ingat kalau saya menyimpan obat flu, 

obat itu sudah tersimpan selama setahun di lemari saya. Saya cek masa 

kadaluarsanya, ternyata masih bisa digunakan, saya minum dan 

beristirahat total. Puji Tuhan, saya disembuhkan tanpa harus ke dokter, 

dan sampai saat ini pun tidak ada efek negatif apapun dari obat yang 

sudah tersimpan lama tersebut. 

Physical blessing berikutnya adalah saya disembuhkan dari 

jerawat batu di ujung bawah mata kiri. Jerawat ini sudah ada sejak 

beberapa bulan lalu, tadinya saya sempat khawatir akan menimbulkan 

masalah. Memang Tuhan Yesus berkuasa, Dia Allah Penyembuh. 
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BAB III – MUKJIZAT dan kuasa 

tuhan hal kesempurnaan 

tubuh dan Tanda ajaib lainnya 

 

 

Para pembaca, dalam bab ini akan dibagikan kesaksian iman akan 

mukjizat dan kuasa Tuhan dalam hal kesempurnaan tubuh dan tanda ajaib 

lainnya. 

 

Tuhan Yesus dan pekerjaan Roh Kudus tidaklah terbatas, Dia 

Maha Kuasa, semua dapat terjadi! 

 

Banyak orang bergumul dan bertanya-tanya, apakah masalah 

saya, pergumulan saya yang besar ini dapatkah Tuhan tolong, apakah 

Tuhan dapat membuat mukjizat dan kuasa-Nya dalam hidup saya? 

 

Markus 9:23 Jawab Yesus:  “Katamu: jika Engkau dapat? Tidak ada 

yang mustahil bagi orang yang percaya!” 

 

Sekali lagi saya akan memberitakan bahwa Tuhan Yesus 
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berfirman, jangan katakan kalau Engkau dapat? Janganlah Anda bimbang 

dan meragukan Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang 

percaya! 

 

Bagaimana cara kita menjadi orang yang sungguh percaya? 

Bukan sekedar agamawi tetapi tidak percaya? Merasa punya iman tapi 

tidak pernah mengalami kuasa Tuhan? 

 

Ada beberapa cara, salah satunya dengan membaca kesaksian di 

warta kesaksian volume 6 ini Anda mulai belajar mempercayai, belajar 

mendengar hal-hal akan kuasa Tuhan yang dialami manusia, sehingga 

mulai belajar bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, tentunya dengan 

membaca kesaksian iman kita dikuatkan! 

 

Cara yang paling berdampak atau paling jitu dan utama adalah 

menerima rhema firman Tuhan yang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan 

yang beriman dan mempercayai kuasa Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus 

masih terjadi hari ini, melalui kotbah-kotbah yang penuh rhema kuasa 

firman Tuhan, iman akan timbul dan bertumbuh! 

 

Sudah berates-ratus kesaksian mukjizat dan kuasa Tuhan dialami 

dan disaksikan dalam pelayanan gereja kami, jemaat bertumbuh dalam 

iman dan mengalami kuasa Tuhan Yesus yang nyata!  
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Saya mengundang para pembaca warta kesaksian untuk Anda 

bersama-sama bertumbuh dalam iman yang hidup dengan datang ke 

ibadah raya kami, Gereja Great Commission. Pada saat ini kami beribadah 

di BTC Fashion Mall Lantai 6, setiap hari Minggu pukul 09.30 pagi. Anda 

juga dapat menghubungi kami untuk informasi ibadah kami ke email 

kami: gcom.office@gmail.com 

 

Selamat membaca bab ini dan ingatlah, tidak ada yang mustahil 

bagi yang percaya. 

 

 

KESAKSIAN 156 : TUHAN SUDAH 

MEMPERSIAPKANNYA DARI AWAL - Regi 

 

 Pada tahun 2009 akhir, saya mendapatkan tawaran beasiswa S-2 

dari seseorang yang saya kenal. Tanpa mendoakannya terlebih dahulu, 

saya langsung menolaknya. Tawaran yang sama datang kedua kalinya 

beberapa minggu kemudian dan tetap saya tolak, lalu di awal 2010, 

tawaran yang sama untuk ketiga kalinya datang kembali. Akhirnya saya 

mendoakan hal ini. Singkat cerita, akhirnya saya terima tawaran tersebut. 

Sewaktu masih kuliah, saya mendapat tawaran untuk menjadi 

Dosen Luar Biasa dan saya terima tawaran itu sebagai pekerjaan 

sampingan. Di waktu-waktu tersebut, saya ingat bahwa Ps Cahya sedang 
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meng-empower jemaat untuk mengetahui calling sehingga kita dapat 

bekerja sesuai dengan potensi dan talenta yang sudah Tuhan berikan 

kepada kita. Saya berdoa dan menggumulinya. 

Maret 2013 pekerjaan utama saya berakhir karena perusahaannya 

bangkrut, lalu 2013 akhir datang tawaran menjadi Dosen Tetap di tempat 

saya mengajar. Saya mendoakan tawaran itu dengan serius. Saya berdoa 

puasa dengan sungguh, memohon petunjuk Tuhan. Satu kali sesudah 

ibadah raya, saya mendatangi Ps Cahya untuk minta didoakan. Baru saja 

saya mendekati beliau dan mengatakan ingin didoakan, beliau sudah 

berkata: “Saya ada pesan dari Tuhan tentang pekerjaan kamu.” Inti dari 

pesan Tuhannya adalah bahwa saya memang memiliki panggilan di dunia 

pendidikan, dan tawaran menjadi Dosen Tetap tersebut harus diambil, 

karena memang itu proses awal penggenapan rencana Tuhan dalam hidup 

saya. Sekarang saya sudah 2 tahun menjadi Dosen Tetap dan saya 

menikmatinya, saya juga baru menyadari bahwa Tuhan sudah jauh-jauh 

hari merencanakan S-2 saya untuk pekerjaan ini, karena syarat menjadi 

Dosen Tetap yang ditetapkan oleh pemerintah adalah minimal lulusan S-2. 

He is GOD, so He definitely already knows about everything. 
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KESAKSIAN 157 : SEMBUH DARI BEKAS 

LUKA KECELAKAAN YANG MENAHUN – 

Hendra 

 

Minggu ke-4 Oktober, pada ibadah raya GCC, pastor bernubuat 

mengenai seseorang yang memiliki ketidaksempurnaan / kelemahan tubuh 

di bagian tumit kaki kiri yang sudah lama, akan disembuhkan oleh kuasa 

Roh Kudus dan diminta untuk menemui pastor sesudah ibadah. Saya 

teringat bahwa dulu waktu kuliah pernah kecelakaan motor ditabrak orang 

lain dan menyebabkan kaki kiri saya bagian mata kaki bengkak besar, dan 

setelah pulih dari bengkak pun masih ada rasa sakit saat ditekan dan ngilu 

pada saat cuaca dingin walaupun sudah bisa jalan normal kembali. 

Sesudah ibadah saya menghampiri pastor untuk didoakan, lusa nya sudah 

tidak terasa sakit lagi dan rasa ngilu pun hilang walaupun cuaca dingin. 

Puji Tuhan saya sembuhh!!! 

 

 

KESAKSIAN 158 : PERLINDUNGAN TUHAN 

SUNGGUH NYATA – Fenny Y 

 

Fenny Y dalam pertemuan life group sharing bahwa Tuhan 

sungguh nyata dan menjagai dia dari hal buruk, Tuhan Yesus menyertai 
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anak-Nya. Beberapa bulan lalu, Ps Cahya bernubuat kepada Fenny untuk 

menghindari travelling pada tanggal x bulan y, akan terjadi kecelakaan 

pesawat dan musibah. Fenny tidak jadi travelling pada tanggal dan bulan 

tersebut, dan nubuatan terjadi. Pada tanggal dan bulan tersebut pesawat 

jatuh di area penerbangan yang sama dengan rute perjalanan, dan juga 

keadaan alam buruk, aktivitas terganggu. Puji Tuhan, kasih dan 

perlindungan Tuhan sungguh nyata menyertai anak Tuhan. 

 

 

KESAKSIAN 159 : TEROBOSAN DALAM 

STUDY - Debby 

 

Dalam pertemuan LG Debby share bahwa terjadi terobosan dalam 

studinya, di mana tugas akhir yang telah disiapkannya tiba-tiba ditolak 

dan diminta mengganti judul skripsinya, sedangkan waktu sidang sudah 

sangat dekat. Dengan doa dan usaha terbaik, Debby akhirnya dapat 

mengikuti sidang tepat pada waktunya dan lulus. Wow.... 
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KESAKSIAN 160 : MUKJIZAT KELAHIRAN 

ANAK - Gestania 

 

Tanggal 10 Agustus perut saya terasa sangat keras dan ada darah 

segar yang keluar, saya langsung dibawa ke IGD RS. Setelah beberapa 

rangkaian pemeriksaan, saya dipindahkan ke ruangan bersalin dan apabila 

terdapat kondisi pendarahan aktif atau kontraksi (saat itu sudah memasuki 

bukaan 1), atau jantung dari janin lemah, maka janin dalam kandungan 

saya harus segera dikeluarkan dengan cara caesar. Saat itu usia kehamilan 

masih 29 minggu dan berat janin hanya 1.250 gram. Apabila harus di-

caesar, menurut dokter kemungkinan hidup dari janin hanya 30% (usia 

yang belum matang dan berat badan yang sangat rendah), serta biaya 

untuk mempertahankan hidup janin akan sangat besar nantinya. Banyak 

dukungan doa dari pastor, LGL, teman-teman extravaganz woman, dan 

team worship yang menguatkan kami. Mereka datang untuk mendoakan 

kami dan juga mendukung kami setiap hari dalam doa. Pastor juga 

bernubuat dalam nama Tuhan Yesus bahwa bayi dalam kandungan saya 

akan sehat, tidak keguguran, dan akan lahir dengan sempurna. Saya dan 

suami berserah dan menaruh iman percaya serta selalu memperkatakan 

dalam doa kami setiap hari bahwa bayi kami akan lahir tepat pada 

waktunya secara sempurna. 

Kemudian tanggal 17 Sept’15, saya merasakan perut yang 

kencang seperti biasanya kontraksi dan agak sakit, lalu kami pergi ke RS. 
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Saat diperiksa, ternyata saya sudah mengalami bukaan 6, dan dengan 

pertolongan Tuhan yang luar biasa, saya bisa melahirkan secara normal 

meskipun premature (usia kehamilan 35 minggu). Setelah saya 

melahirkan diketahui bahwa ada kelainan pada plasenta saya, dimana saya 

memiliki 2 plasenta (plasenta suksentruriata), dan yang menyebabkan 

pendarahan pada waktu itu karena salah satunya meluruh sebagian. Puji 

Tuhan bayi kami menyambung dengan plasenta yang besar, sedangkan 

yang meluruh adalah plasenta yang kecil. Sungguh penyertaan dan 

pertolongan Tuhan sangat nyata untuk kami, Ia menjaga dan memberkati 

kami. Nubuatan yang disampaikan Ps Cahya bahwa bayi kami akan lahir 

dengan sempurna sudah digenapi, ada kuasa dalam doa dan kuasa nama 

Yesus. Saat ini anak kami sudah memiliki berat badan yang normal dan 

tumbuh sempurna. 

 

 

KESAKSIAN 161 : PENGGENAPAN 

NUBUATAN ATAS VISI PRIBADI – Felix H 

 

Felix dalam group chat sharing : terus menerus pintu pekerjaan 

baru dibukakan, nubuatan dibukanya pintu-pintu berkat yang disampaikan 

beberapa bulan lalu digenapi, juga nubuatan visi individu menjadi 

tergenapi, luar biasa Tuhan Yesus ajaib, Maha Kuasa. 
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 KESAKSIAN 162 : TUHAN YANG 

MENJAWAB DOA - Pandega 

 

Pandega sharing bahwa ia mengucap syukur atas pertolongan 

Tuhan di dalam acara Seminar Nasional Teknik Kimia yang dia pimpin. 

Tadinya sampai dekat tanggal deadline waktu pendaftaran, sangat sedikit 

peserta yang mendaftar. Waktu deadline pun diundur dan Pandega hanya 

bisa berdoa, meminta supaya peserta seminar menjadi banyak, setidaknya 

70 orang. Ajaib Tuhan, Dia Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita, 

tinggal beberapa hari menjelang seminar, banyak sekali peserta yang 

mendaftar, sampai 150 lebih, sehingga panitia harus menolak yang daftar 

karena sudah terlalu banyak. Tuhan Yesus sudah menjawab doa Pandega 

melebihi apa yang dia ekspektasikan. 

 

 

KESAKSIAN 163 : DISEMBUHKAN DARI 

KELEMAHAN TUBUH - Marcella 

 

 Beberapa tahun lalu saya mulai menderita alergi pada cuaca 

dingin, jadi setiap kedinginan saya mulai batuk-batuk dan sulit sekali 

untuk berhenti, bahkan ada waktu-waktu di saat saya hendak tidur, alergi 

dingin itu membuat saya terus batuk sehingga saya tidak bisa tidur. Lalu 
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saat ibadah raya sedang membahas tentang kuasa darah Yesus (sekitar 

bulan Oktober), pastor mengatakan bahwa salah satu fungsi darah Yesus 

adalah menyembuhkan setiap kelemahan tubuh. Saat itu saya pun teringat 

untuk mendoakan alergi dingin yang sering saya derita. Saya berdoa dan 

percaya bahwa darah-Nya sanggup menyembuhkan kelemahan tubuh 

saya. 

 Sekitar minggu ketiga November, saya baru menyadari bahwa 

sepanjang setelah saya berdoa soal alergi dingin, alergi itu tidak pernah 

muncul lagi, bahkan sampai hari dimana saya memberikan kesaksian ini. 

Meskipun hujan turun dan cuaca dingin, saya tidak lagi terganggu dengan 

batuk-batuk. Tuhan Yesus telah menyembuhkan kelemahan tubuh saya 

dengan kuasa darah-Nya. 

 

 

KESAKSIAN 164 : KASIH KARUNIA TUHAN 

DALAM PEKERJAAN - Gestania 

 

Perusahaan tempat kami bekerja tidak memperbolehkan suami 

istri bekerja dalam satu perusahaan yang sama, sehingga salah satu dari 

kami harus resign. Di akhir Januari, saya menerima panggilan dari PT.B. 

Dengan proses yang sangat cepat, saya diminta untuk menandatangani 

offering letter di bulan Februari dan dengan perjanjian saya akan join di 

bulan April. Saya mendapatkan kenaikkan gaji yang cukup, jobdesk yang 
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lebih fleksibel, dan fasilitas yang lebih baik. 5 hari kemudian saya 

melakukan test pack dan hasilnya positif, lalu kami memastikan ke dokter 

kandungan dan hasilnya juga positif. Saya sempat merasa khawatir, 

karena di pikiran saya, kontrak perjanjian kerja saya akan dibatalkan 

karena saya hamil dan belum bekerja di sana, jadi PT.B berhak 

membatalkannya. 

Kemudian kami berdoa dan berserah kepada Tuhan Yesus, kami 

yakin hidup kami akan aman dalam tangan-Nya. Akhirnya saya 

memberitahukan user PT.B bahwa saya ternyata sedang hamil. Puji Tuhan 

dan ajaibnya Tuhan Yesus, tanggapan dari user dan pihak HRD adalah 

tetap menerima saya sesuai dengan kesepakatan kerja di bulan April. 

Praise The Lord !! 

 

 

KESAKSIAN 165 : TUHAN MEMBERIKAN 

PASANGAN HIDUP BAGI SAHABAT SAYA - 

Marcella 

 

 Sekitar 3 tahun yang lalu saat sahabat saya berkunjung ke 

Bandung, dia menceritakan pergumulannya soal pasangan hidup. Secara 

fisik, dia bukanlah seseorang yang diidamkan pria pada umumnya, 

tubuhnya gemuk karena ada faktor keturunan. Dia begitu kuatir dengan 

hidupnya, apakah ia akan mendapatkan pasangan hidup, lalu saya pun 
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mengajaknya ke Gereja GCC. Di akhir ibadah, Ps Cahya tiba-tiba 

bernubuat: “Ada seseorang yang sedang bergumul soal pasangan hidup. 

Jangan kuatir akan hal itu. Tuhan telah menyediakan pasangan yang 

terbaik untuk kamu.” Sepulang dari ibadah dia begitu tercengang-cengang 

dengan nubuatan yang diterimanya, dia bahkan langsung bercerita pada 

salah satu sahabat kami yang tinggal di Australia. Sahabat kami itu pun 

bertanya-tanya, mengapa pendeta bisa tahu pergumulan seseorang. Saya 

lalu menjelaskan bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. 

 Singkat cerita, sahabat saya kembali ke luar kota untuk bekerja. 

Beberapa bulan kemudian, dia bercerita bahwa dia sudah menjadi seorang 

Kristen dan sudah mempunyai calon pasangan hidup. Dia membuka 

hatinya dan menerima janji Tuhan. Beberapa bulan lalu, saya menerima 

undangan pernikahan dari sahabat saya tersebut. Dia menikah dengan pria 

yang dijanjikan Tuhan. Tuhan telah menepati janji-Nya bahwa Ia akan 

memberikan pasangan hidup yang terbaik bagi sahabat saya. 

 

 

KESAKSIAN 166 : TEROBOSAN DAN 

PROMOSI PEKERJAAN DARI TUHAN - 

Hansen 

 

Hansen share di pertemuan distrik bahwa oleh perkenanan dan 

berkat Tuhan, ia berhasil mencapai jenjang jabatan manager di 
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pekerjaannya, praise God, sungguh nubuatan terobosan dan promosi 

menyertai anak Tuhan. 

 

 

KESAKSIAN 167 : JAWABAN DOA MENGENAI 

TANGGAL PERNIKAHAN – Ide 

 

Ide bersaksi dalam pertemuan life group bahwa dia mendapatkan 

jawaban doa mengenai tanggal pernikahan yang terpending lama. Dengan 

support doa di dalam district meeting, keesokan harinya tanggal tersebut 

langsung keluar. 

 

 

KESAKSIAN 168 : TUHAN 

MENGEMBALIKAN POSISI BAYI KAMI KE 

POSISI YANG BENAR – Regi & Maurin 

 

 Pada akhir Oktober, saat usia kandungan istri memasuki minggu 

ke-35, kami melakukan pemeriksaan rutin ke dokter kandungan, didapati 

bahwa anak kami posisinya sungsang. Dokter mengatakan satu minggu 

kemudian akan diperiksa kembali dan selama periode satu minggu itu, 

istri disarankan untuk coba menungging secara teratur serta diberikan 



124 

 
pelunak rahim, jika dalam 1 minggu masih sungsang, beliau akan 

mencoba untuk melakukan teknik memutar, walaupun hal tersebut tidak 

dapat menjamin sampai waktu melahirkan posisinya tidak berubah 

menjadi sungsang kembali, karena setiap bayi dalam kandungan 

berpotensi bergerak-gerak dan bergeser posisi terus. 

Saya teringat kotbah Ps Cahya bahwa ada kuasa dari nama Yesus 

Kristus dan darah-Nya. Kemudian saya dan istri bersepakat untuk berdoa, 

meminta dan memerintahkan anak kami dalam nama Yesus Kristus untuk 

kembali ke posisi yang tepat untuk kelahiran normal. Istri tetap 

melakukan proses menungging sebisanya dan memakan obat yang 

disarankan. Seminggu kemudian, ketika dokter memeriksa kandungan 

istri, puji Tuhan, anak kami sudah tidak sungsang lagi, dan yang lebih 

menakjubkan, di minggu ke-36 tersebut, posisi kepala anak kami sudah 

mulai masuk “lorong” jalan lahir, yang artinya dia tidak akan berpotensi 

sungsang lagi. 

 

 

KESAKSIAN 169 : TEROBOSAN IMAN DALAM 

PEKERJAAN KU - Tiya 

 

Tiya bersaksi di group chat bahwa ketika ia melangkah bekerja 

dengan iman dan doa, terjadi keajaiban. Perusahaan tempat ia bekerja, 

hotel yang tadinya terpuruk, bangkit, target naik drastis, tahun ini 
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menerobos secara luar biasa. Doa dan iman Tiya akan Tuhan Yesus 

memberkati Tiya agar berhasil dan beruntung sungguh terjadi. 

 

 

KESAKSIAN 170 : PERLINDUNGAN DARI 

TUHAN – Yohan K 

 

KAGET banget karena pintu mobil bisa kebuka, padahal kunci 

alarm belum ditekan. Jadi selama beberapa minggu, saya meninggalkan 

mobil di parkiran umum, BTC, pinggir jalan, dll ternyata dalam kondisi 

tidak terkunci karena alarm rusak dan saya tidak sadar tentang hal 

tersebut. 

Amazing-nya mobil dalam kondisi aman terjaga, LUAR BIASA 

PERLINDUNGAN TUHAN. Ga kebayang kalau mobil sampai hilang, 

bisa sedih dan repotnya ampun-ampunan. Amazing mobil aman 

berminggu-minggu tanpa terkunci di tempat umum. Thx God banget. He 

is a real God. (Catatan : kunci alarm kalau ditekan nyala / bunyi dan baru 

diketahui tadi (22 Desember) kalau ternyata ga ngunci walaupun bunyi. 

Jadi kunci alarm yang rusak menjadi penyebab mobil tidak terkunci 

selama ini). 
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KESAKSIAN 171 : KUASA DOA NYATA BAGI 

ORANG YANG PERCAYA – Tommy S 

 

Dalam pertemuan LG Tommy S share bahwa karena orderan di 

tempat kerjanya sangat sedikit, Tommy lalu berdoa dan meminta dengan 

jumlah yang spesifik kepada Tuhan. Setelah itu orderan demi orderan 

secara ajaib berdatangan, bahkan jauh melebihi dari yang diminta. Kuasa 

doa memang sungguh nyata terjadi bagi orang yang percaya. 

 

 

KESAKSIAN 172 : TUHAN MENJAWAB DOA 

KU – Yohan K 

 

Yohan K share dalam pertemuan LG bahwa dia akan prewed pada 

bulan November, pada saat hujan sedang turun setiap harinya. Lalu pada 

saat doa keliling di LG dan meeting point setelah ibadah, Yohan minta 

dukungan doa agar diberikan cuaca yang baik saat prewed. Yohan juga 

tidak mencobai dengan memilih lokasi yang benar-benar di alam, dia 

memilih tempat yang semi outdoor (bisa di tempat terbuka maupun di 

tempat tertutup) karena Yohan takut permohonannya hanya untuk 

memuaskan hawa nafsu saja. Amazing-nya, Tuhan memberikan cuaca 

yang sangat baik pada hari itu. Sama sekali tidak hujan! 
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KESAKSIAN 173 : PAGAR TUHAN DI RUMAH 

KITA – Yosep & Nella 

 

 Kesaksian ini berawal dari prt yang keluar dan kita sibuk mencari 

prt pengganti. Beberapa lama kemudian kita diketemukan dengan seorang 

penyalur. Lewat perkenalan melalui telp, si penyalur dengan cepat 

membawa seorang prt ke rumah kita. Setelah satu hari menginap di rumah 

kita, prt baru tersebut siang harinya merasa pusing seperti masuk angin. 

Tak lama kemudian istri menelp saya, mengatakan bahwa prt baru 

kemasukkan roh jahat di rumah. Saya pun bergegas pulang ke rumah dan 

setelah sampai ternyata sudah ada security komplek yang sedang 

memegang prt sambil mengusir roh jahat tersebut. Setelah prt itu sadar 

dan ditanya, ternyata malam hari kemarinnya prt itu mengalami mimpi 

buruk didatangi roh jahat yang buruk rupa, yang mengikuti dia dari 

kampung halamannya. Saya lalu langsung menelp penyalur dan meminta 

prt itu dijemput saat itu juga. 

Kita terbiasa untuk membangun hubungan dengan Tuhan setiap 

hari lewat doa, dan rumah yang kami tinggali pun sudah dikuduskan dan 

diolesi minyak urapan, jadi kami percaya rumah kami dilindungi kuasa 

darah Yesus. Saya lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Ps Cahya. 

Kesimpulannya, roh jahat yang mengikuti prt ini tidak kuat berada di 

rumah kita, karena rumah kita sudah dikuduskan dan ditutup bungkus 

kuasa darah Yesus Tuhan. Rumah kita dilindungi oleh Yesus. Selain itu, 
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kita juga membangun kehidupan doa yang baik di rumah, makanya si roh 

jahat langsung bermanifestasi dan tidak merasa nyaman berada di rumah 

kita. Puji Tuhan, Yesus melindungi rumah orang yg percaya kepada-Nya.  

 

 

KESAKSIAN 174 : KUASA DOA – Sanny 

 

Sanny share dalam pertemuan LG bahwa kuasa 

doa sungguh nyata dan dahsyat terjadi dalam keluarganya. Sanny bercerita 

bahwa kakak perempuannya sudah hampir berusia 40 tahun dan belum 

menikah. Februari tahun kemarin mereka bertemu dan Sanny mengajak 

kakaknya untuk berdoa bersama, meminta dalam nama Yesus untuk 

pasangan hidup bagi kakaknya. Beberapa hari kemudian, mantan pacar 

kakaknya yang putus karena pindah kerja ke pulau lain kembali dan 

mengajak married. Puji Tuhan, bulan Desember kemarin akhirnya kakak 

Sanny menikah. 

 

 

 

KESAKSIAN 175 : MUKJIZAT KELEPASAN 

DALAM NAMA YESUS – Siska 

 

Siska bersaksi kepada pastor bahwa di tempat kerjanya ada teman 

yang kesurupan dan pingsan, lalu Siska ingat rhema kotbah di ibadah raya 
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GCC, “kamu akan menerima kuasa Roh Kudus”, ia menjamah orang 

tersebut dan berdoa dalam nama Yesus, mukjizat kelepasan dan 

kesembuhan terjadi. 

 

 

KESAKSIAN 176 : JAWABAN DOA MENGENAI 

BENTUK KEPALA BAYI – Hendra 

 

Saya mau bersaksi mengenai kuasa doa dalam nama Yesus dan 

pengolesan minyak urapan. Suatu sore, tanpa sengaja saya memperhatikan 

bagian belakang kepala anak saya, Ionnes, dan setelah saya lihat lebih 

teliti ternyata bentuk kepalanya tidak bulat proporsional (bagian sisi kanan 

lebih menonjol). Pada malam hari saat Ionnes sudah tidur, saya doakan 

tumpang tangan meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus ada mukjizat 

bentuk kepala menjadi proporsional, kemudian saya oleskan minyak 

urapan. Besok paginya, tiba-tiba Ionnes terjatuh dari ranjang dan saya 

terbangun, kaget setengah mati melihat Ionnes sudah di lantai. Lalu saya 

gendong dan segera berdoa pada Bapa di dalam nama Yesus untuk 

keselamatan Ionnes. kemudian saya kontak istri untuk segera kembali ke 

rumah. Saya dan istri berdoa sekali lagi untuk perlindungan tangan Tuhan 

bagi Ionnes dan kami berangkat ke RS untuk diperiksa dokter. Hasil 

pemeriksaanya baik, tidak fatal dan hanya memar saja di bagian belakang. 

Kami pun pulang dan memberikan obat pereda memar sambil berdoa 
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setiap malam untuk kesembuhannya. Setelah 4 hari sembuhlah memarnya 

dan seminggu kemudian saat saya ajak main, tanpa sengaja saya 

perhatikan kembali bagian kepalanya dan AJAIB, mukjizat!!! Bentuknya 

sudah proporsional. Saya langsung coba periksa meraba kepalanya dan 

ternyata bukan karena ada daging tumbuh atau cairan, melainkan memang 

tengkorak tempurung kepalanya berubah. Saya berdoa, sangat bersyukur 

dalam hati, terharu karena Tuhan menjawab doa saya. 

 

 

KESAKSIAN 177 : IMAN KARENA MENDENGAR 

KESAKSIAN – Yosi 

 

Di ibadah raya GCC saat ini sedang dikotbahkan seri pengajaran 

mengenai iman, iman yang timbul dari pendengaran akan rhema firman 

Tuhan dan juga dari kesaksian yang dibagikan. Berikut ini kesaksian dari 

Yosi. 

Dulu saya ga percaya undian, saya bilang begituan penipuan dan 

ga pernah ikut-ikutan. Kalau dapat kupon dibuangin / kasih ke orang 

lain. Tapi semua berubah semenjak saya sering dengar cerita Ps Laura 

yang memenangkan undian-undian. Beberapa kali dengar, tanpa disadari 

jadi ketularan punya iman undian. Sekarang kalau dapat kupon dari 

manapun, supermarket, toko, tempat makan saya akan isi dan bilang ke 

suami, “nabur pasti nuai seperti Ps Laura.” 
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Sampai hari ini memang belum menang dari toko / supermarket 

yang kita ikutin undiannya, tapi nuainya di setiap ada gathering atau acara 

yang bagi-bagi voucher dan gift. Saya sejauh ini selalu menang dari tahun 

kemarin sampai sekarang. Atasan saya saksinya. 23 Feb 2016 kemarin kita 

ada gathering dari bank swasta untuk agent se Bandung, Di akhir acara 

diumumkan team yang saya pimpin memenangkan salah satu perlombaan 

dan hadiahnya voucher. Nabur kupon undian supermarket / toko dll 

nuainya voucher supermarket / toko dll juga ^^ 

 

 

KESAKSIAN 178 : KUASA IMAN DALAM 

PEKERJAAN KU – Siska 

 

Siska sharing kepada pastor bahwa ia belajar tentang kuasa iman 

di kotbah ibadah raya GCC dan ia mempraktekkan iman dalam 

pekerjaannya sebagai auditor. Ia mengalami jalan buntu dan ia berdoa dan 

mempraktekkan iman, lalu turunlah hikmat yang ajaib sehingga ia mampu 

mengerjakan dan mendapatkan hasil yang excellent dalam penilaian 

atasannya. Kuasa iman kepada Tuhan Yesus sungguh nyata dan 

penyertaan Roh Kudus ajaib. 
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KESAKSIAN 179 : PENGGENAPAN NUBUATAN 

UNTUK PASANGAN HIDUP – Sintu 

 

Sintu mendapatkan terobosan iman, menemukan pasangan hidup 

dan tidak lagi jomblo. Sintu dinubuatkan akan menerima mukjizat 

mendapatkan pasangan hidup sebelum Januari 2016. Oleh pekerjaan 

Tuhan, Sintu menggenapi nubuatan di bulan Desember 2015 mendapatkan 

pasangan hidup. Mereka yang jomblo diberkati dan diberikan Tuhan 

pasangan hidup. Segala kemuliaan bagi Tuhan. 

 

 

 

KESAKSIAN 180 : JAWABAN DOA MENGENAI 

KONDISI MANAJEMEN PERUSAHAAN – 

Hendra 

 

Tuhan Yesus sungguh nyata, kuasa doa di dalam nama Yesus 

sungguh nyata. Berikut kesaksian dari Hendra. Suasana di tempat kerja 

saya agak kurang harmonis, karena itu saya suka bawa dalam doa sehari-

hari untuk perubahan yang lebih baik di perusahaan. Ketika saya berdoa 

untuk sebuah terobosan hal kepemimpinan dengan sungguh-sungguh, doa 

saya terkabul, sungguh terjadi perubahan kepemimpinan di tempat saya 

bekerja sehingga suasana kerja membaik. Sungguh nyata kuasa doa. 
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KESAKSIAN 181 : MUKJIZAT ATAS JAWABAN 

DOA – Ari 

 

Kesaksian Ari sangat membangun, ia bersaksi mendapatkan 

rhema tentang berdoa dengan iman di ibadah raya GCC, lalu ia berdoa 

khusus mempraktekkan melepaskan iman dan mukjizat atas jawaban doa, 

dan hal ini sungguh terjadi, ia berhasil menjual mobil sesuai harga yang 

dia doakan (jauh di atas harga pasar yang rendah) dan mendapatkan mobil 

(spesifik sesuai harga dan term kesepakatan yang ajaib) secara spesifik, 

tepat dengan iman Ari, di mana hal ini sebenarnya tidak mungkin terjadi 

secara dunia pikiran, tetapi terjadi oleh kuasa iman kepada Tuhan Yesus. 

 

 

KESAKSIAN 182 : DIBEBASKAN DARI 

BAYANGAN MASA LALU – Siska 

 

 Tuhan Yesus sungguh ajaib, Ia memulihkan saya dari bayangan 

masa lalu yang selalu mengikat saya selama ini. Karena masa lalu yang 

menghantui saya setiap waktu, setiap saya mengalami mukjizat, serangan 

baliknya adalah saya dibawa ke masa lalu yang buruk dan kelam dalam 

hidup saya, hal ini menimbulkan perasaan tidak layak, hina, tertolak serta 

minder. 
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 Pada suatu waktu di ibadah raya GCC, pastor bernubuat akan 

pengampunan dosa dan pelepasan akan rasa takut, merasa gagal dan 

pengembalian waktu, serta kuasa nama dan darah Yesus yang menjadi 

dasar dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat dan bukti dari segala 

sesuatu yang kita harapkan. Sungguh, dengan setia datang ke ibadah raya, 

memperoleh rhema firman setiap minggu dan juga doa pagi, tanpa sadar 

saya tidak pernah lagi dibayang-bayangi masa lalu. Tuhan sungguh 

dahsyat, saya sudah bisa doa tanpa diintimidasi. Sungguh Dia Tuhan yang 

ajaib dan penuh kuasa, Dia memulihkan segala sesuatu, saya 

dimerdekakan dan dibebaskan oleh kuasa nama dan darah Yesus. 

 

 

KESAKSIAN 183 : TEROBOSAN IMAN UNTUK 

PASANGAN HIDUP – Pandega 

 

Pandega mendapatkan terobosan iman untuk menemukan 

pasangan hidup dan tidak lagi jomblo. Pandega dinubuatkan oleh Ps 

Cahya bahwa akan menerima mukjizat mendapatkan pasangan hidup 

sebelum Januari 2016. Oleh anugerah Tuhan Pandega di bulan Januari 

2016 mendapatkan pasangan hidup. Mereka yang jomblo diberkati dan 

diberikan Tuhan pasangan hidup. Segala kemuliaan bagi Tuhan. 
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KESAKSIAN 184 : PEMBAYARAN UANG KULIAH 

SEMESTER 3 TIDAK TERLAMBAT – Hendra 

 

Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan pertolongan-Nya tidak 

pernah terlambat. Berikut ini kesaksian yang dialami oleh Hendra. 

21 Agustus adalah batas akhir untuk melunasi uang kuliah 

semester 3. Untuk semester ini saya bertekad akan membiayai sendiri 

karena saya punya uangnya, permasalahannya, saya baru terima salary 

tanggal 25 Agustus sedangkan jika telat membayar akan kena penalty dari 

pihak universitas. Hampir setiap hari saya berdoa minta hikmat dari Tuhan 

untuk perkara ini dan memperkatakan bahwa Tuhan sanggup dan tidak 

ada yang mustahil bagi-Nya. 

Akhirnya tiba waktunya tanggal 21 Agustus dan uang pun tidak 

cukup. Saya berdoa berserah sama Tuhan dan memutuskan datang ke 

kantor TU universitas untuk menjelaskan kondisi saya dan meminta surat 

permohonan perpanjangan waktu membayar agar tidak kena penalty. 

Memang Tuhan Yesus dahsyaatt, rancangan-Nya berbeda dengan 

rancanganku. Setelah panjang lebar bercerita kepada petugas TU, dia 

mengatakan bahwa deadline pembayaran diundur 1 minggu karena 

komputer pusat error. Horreeee ngga jadi kena penalty, Tuhanku memang 

ajaib. 
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KESAKSIAN 185 : PENYERTAAN TUHAN 

UNTUK MENGASUH BAYI – Fahrul & Dhytha  

 

Sekitar 2 bulan sebelum anak kami lahir, kami bergumul tentang 

pengasuh bayi setelah istri saya melahirkan nantinya. God is good all the 

time. Desember 2015 Tuhan menjawab pergumulan dan keluh kesah kami. 

Tuhan mengirimkan adik kandung saya yang sebelumnya bekerja di 

Jakarta, dia resign (November 2015) dari pekerjaannya untuk melanjutkan 

kembali studinya. Setelah berbicara dengan keluarga besar, dia (adik saya) 

setuju untuk membantu mengurus anak kami, praise the Lord. Kami 

sungguh sangat sangat senang dan tenang, karena selain banyak terbantu 

dengan kehadirannnya, dia sayang anak, pernah dan terbiasa juga merawat 

bayi serta bagian keluarga kami juga. Dan juga adik saya pun tidak lepas 

dari mimpinya untuk kuliah, yang akan mulai masuk September 2016. 

Inipun juga kelas non-reguler, kuliah 1 minggu sekali, jadi waktu bisa 

diatur. Haleluya, penyertaan Tuhan tepat pada waktu-Nya. 

 

 

KESAKSIAN 186 : PENGALAMAN KUASA TUHAN 

DALAM KKR – Ari 

 

Ari dalam pertemuan LG membagikan kesaksian tentang 
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pengalaman kuasa Tuhan yang terjadi di ibadah KKR Kuasa Allah di 

GCC bulan Januari dan Februari. Ari mendapatkan karunia bahasa roh di 

KKR, dan juga kakaknya, Tanu, yang juga hadir di KKR tersebut 

mengalami baptisan Roh Kudus yang ditandai mereka mulai berbahasa 

roh. 

 

 

KESAKSIAN 187 : TEROBOSAN IMAN UNTUK 

PASANGAN HIDUP – Tiya 

 

Tiya mendapatkan terobosan iman dalam menemukan pasangan 

hidup dan tidak lagi jomblo. Oleh pekerjaan Tuhan, Tiya mendapatkan 

pasangan hidup di bulan Januari 2016. Mereka yang jomblo diberkati dan 

diberikan Tuhan pasangan hidup. Segala kemuliaan bagi Tuhan. 

 

 

KESAKSIAN 188 : KELEMAHAN TUBUH 

TUHAN SEMBUHKAN – Yohan K 

 

Pada KKR Februari, kuasa Roh Kudus menyembuhkan Yohan K 

dari sakit punggung kelemahan tubuh secara progresif. Terpujilah nama 

Tuhan Yesus. 
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KESAKSIAN 189 : PROMOSI PEKERJAAN KE 

TEMPAT YANG BARU – Hendra 

 

Tuhan Yesus selalu mendengar doa yang diucapkan 

oleh anak-anak-Nya dan Dia adalah Tuhan yang menjawab doa. Berikut 

ini kesaksian yang dialami oleh Hendra mengenai jawaban doa yang 

diberikan oleh Tuhan Yesus. 

Pekerjaan saya di 3 tempat dan kuliah S2 di malam hari membuat 

saya hanya memiliki sedikit sekali waktu berkualitas dengan istri dan 

anak. Saya ingat di awal Agustus saya pernah berdoa pada Tuhan bahwa 

saya butuh waktu buat istri dan anak tapi saya juga bingung apa yang 

harus saya lepaskan. Istri pun sempat mengeluh kalau saya terlalu sibuk 

dengan pekerjaan dan tugas-tugas kuliah. Saya pun berdoa tentang beban 

ini beberapa hari sekali. Lalu di akhir bulan saya dipanggil kembali oleh 

owner untuk membicarakan hasil dari pekerjaan saya di 3 tempat ini. Di 

luar dugaan, ternyata owner meminta saya untuk melepaskan 2 tempat 

saya kerja saat itu karena dinilai usaha saya untuk 2 tempat itu sudah 

cukup dan owner ingin saya membantu ke perusahaannya yang lain yaitu 

warnet game. Jadinya saya hanya perlu fokus ke 2 tempat yaitu warung 

beer dan warnet game (yang lokasinya bersebelahan) tanpa ada 

pengurangan salary. HALLELUYAA!!!! Doa saya dijawab Tuhan, 

sekarang saya punya lebih banyak waktu daripada sebelumnya untuk 

keluarga. 
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KESAKSIAN 190 : TUHAN PULIHKAN 

KELUARGAKU – Siska 

 

Siska share kesaksian mengenai Tuhan Yesus yang telah 

memulihkan keluarganya. Siska rindu ayahnya diubahkan dari kebiasaan 

buruk (mabuk, kdrt, pergaulan bebas). Secara ajaib mamanya sharing 

bahwa papanya sudah berubah total, bahkan papanya sudah bisa berkata 

“puji Tuhan” (dahulu tidak pernah). Haleluya, Tuhan Allah sanggup 

memulihkan keluargaku. 

 

 

KESAKSIAN 191 : PENYERTAAN TUHAN 

DALAM USAHA – Dion & Linda 

 

Kesaksian Dion dan Linda mengenai penyertaan Tuhan dalam 

bisnisnya, segala kemuliaan bagi Tuhan. “Tuhan kirimkan client-client 

yang akan menikah selama 2016-2017, tidak hanya di Bandung, tetapi 

sampai ke Jakarta, Cirebon, Bali. Kemarin ikut pameran wedding, biaya 

sewa stand + dekor stand juga ter-cover oleh DP yang masuk selama 

pameran, bahkan surplus.” Tuhan Yesus Maha Kuasa. 
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KESAKSIAN 192 : BAHAGIA ITU SIMPLE – Bona 

 

“Aku datang supaya engkau memiliki hidup, dan 

memilikinya dalam kelimpahan.” (Yoh 10:10b). Dalam kotbahnya di 

ibadah raya GCC, Ps Cahya berbicara mengenai kelimpahan hidup, yang 

dimaksud bukan hanya mengenai harta, melainkan kelimpahan tubuh, 

jiwa dan roh. Hal ini sangat menggugah saya dan istri untuk memiliki 

pengharapan dan iman mengenai anak kami. Gavin sangat susah makan, 

hal ini membuat kami tidak bahagia secara jiwani. Pastor pernah 

bernubuat untuk Gavin tahun lalu, dan semenjak nubuatan tersebut ada 

perubahan pada pola makannya, namun belum terlalu signifikan (kuantitas 

makanan yang dimakan belum sesuai yang dibutuhkan anak seusianya, 

terlalu sedikit). Namun kami tidak kehilangan pengharapan, kami bertobat 

dengan memberi lebih banyak waktu untuk dia dan juga terus berdoa 

setiap hari bahwa dia akan makan banyak. 

Sesuai dengan thema GCC “tahun tuaian jiwa yang besar dan 

tahun terobosan iman yang besar”, apa yang kami harapkan dan sudah 

dinubuatkan terjadi. Memasuki tahun ini ada yang berbeda dengan anak 

kami. Dulu sampai tengah hari, terkadang belum ada 1 makanan pun yang 

dia makan, namun saat ini sampai waktunya tidur pun dia masih minta 

makan. Dulu susu formula dalam 1 minggu 150-300 cc, saat ini dalam 1 

hari 450-600cc. Dahsyat Tuhan, dan sungguh kebahagiaan keluarga kami 

pun bertambah. Buat kami, ketika anak kami makan banyak kami bahagia. 
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KESAKSIAN 193 : PERLINDUNGAN TUHAN 

DARI BAHAYA FATAL – Hendra 

 

Tuhan Yesus sungguh nyata, kuasa doa di dalam nama Yesus 

sungguh nyata. Berikut kesaksian dari Hendra. 

Suatu waktu di malam hari, tiba-tiba Ionnes rewel, tidak mau tidur 

dan minum susu. Kami ukur suhu badannya masih di bawah sedikit dari 

suhu demam. Saya dan istri memutuskan untuk ke dokter malam itu juga, 

lalu kami segera beberes dan Ionnes pun digendong mama mertua. 

Sewaktu saya sedang mandi, tiba-tiba terdengar suara seperti ada yang 

jatuh, kemudian terdengar tangisan Ionnes. Ternyata dia jatuh dari 

ranjang. Singkat cerita, lalu kami berdoa bersama-sama kepada Bapa di 

dalam nama Yesus meminta perlindungan untuk Ionnes dan mengoleskan 

minyak urapan di bagian memarnya. Setelah doa kami langsung ke UGD 

rumah sakit. Tuhan Yesus memang baik dan menjawab doa, setelah 

diperiksa oleh dokter jaga, hasilnya negatif untuk gegar otak ataupun 

cedera tulang, sendi, saraf dll, bahkan memarnya pun sudah berangsur-

angsur mengecil. Saat dokter jaga bilang harus uji tes darah dulu dan tes 

lainnya sebelum pulang, saya dan istri bersepakat tidak perlu dilakukan 

karena iman kami bangkit saat melihat Ionnes sudah tersenyum lagi dan 

suhu tubuhnya normal serta mau minum susu lagi. Terpujilah nama Tuhan 

Yesus. 
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KESAKSIAN 194 : PERLINDUNGAN TUHAN 

DARI KUASA GELAP – Yosep 

 

Yosep membagikan kesaksian akan perlindungan Tuhan dari 

kuasa gelap. Dalam sesi doa profetik di gereja, pastor memberitahukan 

penglihatan akan hal kuasa gelap yang akan datang mengganggu. Tak 

lama ada orang yang ternyata dihantui kuasa gelap yang membuat bayi 

gugur terus menerus bergabung menjadi pegawai. Oleh hikmat dan juga 

pesan profetik, Tuhan membukakan hal ini ke Yosep dan ia segera 

mengeluarkan orang tersebut. Tuhan yang ajaib telah melindungi dan 

meluputkan dari petaka yang akan datang. 

 

 

KESAKSIAN 195 : AJAIB KUASA TUHAN – 

Siska 

 

Siska share kesaksian bahwa beberapa waktu lalu dia berdoa 

untuk kelulusan adiknya menjadi dokter. Secara ajaib kuasa Tuhan 

bekerja, adik Siska mengikuti ujian kompetensi kedokteran Indonesia, 

lulus, dan bahkan menjadi salah satu lulusan dokter termuda di 

kampusnya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 
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KESAKSIAN 196 : KUASA DOA – Saskia 

 

Doa orang benar besar kuasanya. Saya mau 

bersaksi mengenai berat dan tinggi badan anak. Pada usia 1-4 tahun, berat 

dan tinggi badan anak saya tergolong sedikit minim dan sulit naik karena 

ada alergi tungau sehingga sering batuk pilek dan jadi susah makan karena 

ada dahak. Pada bulan Desember 2015, saya dan suami mengikuti kelas 

Woman of Prayer di Great Commission Church. Di kelas ini, kami 

diajarkan doa Bapa Kami seperti yang diajarkan Yesus, dan langsung saya 

praktekkan, berdoa untuk pertumbuhan berat dan tinggi anak saya. Dalam 

2 bulan, doa saya dijawab. Anak saya bertambah 2 kg dan 3 cm dalam 

waktu 2 bulan. Iman dan doa orang benar besar kuasanya! Saya akan terus 

menggunakan teknik doa Bapa Kami sebagai salah satu variasi doa sehari-

hari saya. Terima kasih untuk Ps Cahya & Ps Laura yang telah 

membagikannya bagi kami. Praise the Lord! 

Juga saya mau bersaksi tentang doa tutup bungkus kesehatan anak 

saya. Tiap pagi sebelum berangkat sekolah, kami berdoa mendoakan anak 

kami, menutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus supaya tidak 

terkena sakit penyakit yang mungkin ada di sekolah. Dan haleluya, doa 

kami terjadi sesuai iman kami. Sudah 8 bulan kami terus rutin berdoa tiap 

pagi dan anak kami sejak TK A bulan Juli 2015 tidak pernah mengalami 

panas / demam karena virus atau hal lainnya. All the glory is for Jesus! 
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KESAKSIAN 197 : MINUS MATA YANG 

BERKURANG – Sintu 

 

Saya memakai kacamata dari SD, mata kanan -2, yang kiri -1,5. 

Sekitar dua bulan yang lalu saya merasakan ketidaknyamanan saat 

memakai kacamata, tadinya saya menganggap bahwa ini hanyalah 

penyesuaian kacamata baru saja. Lama kelamaan semakin tidak nyaman 

dan membuat pusing. Akhirnya saya memutuskan untuk cek ke dokter 

mata dan hasilnya sangat di luar dugaan. Minus di mata saya berkurang 

cukup banyak, kanan menjadi -1,25, kiri -0,5. Puji Tuhan, semua karena 

tubuh dan darah Kristus yang memulihkan segala kelemahan tubuh. 

 

 

KESAKSIAN 198 : BERHASIL KARENA TUHAN – 

Junior 

 

Junior bersaksi di LG bahwa dia di detik-detik terakhir mencapai 

target marketing xxx juta untuk pembukaan 1 rekening atas nama 1 orang 

setelah di extend selama hampir 2 minggu telat dari jadwal. Junior sudah 

melakukan bagiannya secara manusia untuk menghubungi orang-orang 

dan menawarkan produk, tapi tidak berhasil, akhirnya di detik-detik 

terakhir ia berhasil oleh berkat Tuhan Yesus. Haleluya. 
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KESAKSIAN 199 : PENYERTAAN TUHAN NYATA 

DALAM USAHA KU – Dewi 

 

Dewi bersaksi di LG bahwa di bulan April (4 di cina itu = mati, 

jadi angka sial) yang biasanya jarang ada orderan sehubungan dengan 

wedding, ini malah penuh dengan photo booth dan orderan frame foto, 

studio dll, sibuk full jadinya. Kuasa penyertaan Tuhan Yesus sungguh 

nyata, puji Tuhan. 

 

 

KESAKSIAN 200 : KEAJAIBAN 

PERTOLONGAN TUHAN – Mikie 

 

Mikie akhirnya mendapatkan sertifikat S2 nya. Untuk 

mengambilnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ada satu syarat 

(test toefl) yang tidak lolos, tapi karena dia berdoa minta dilalukan (dia 

ngga belajar test-nya, makanya gagal), tapi keajaiban pertolongan Tuhan 

terjadi, walaupun syarat tersebut tidak terpenuhi dia tetap bisa mengambil 

ijazah, tidak perlu test toefl ulang. Wow, sungguh ajaib kemurahan Tuhan 

turun menolong. 
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KESAKSIAN 201 : KEAJAIBAN JUAL BELI 

MOTOR OLEH KUASA TUHAN – Pandega 

 

Saya memiliki motor yang sudah tua banget dan suka mogok, jadi 

saya berencana untuk membeli motor baru. Pas pastor menjual motor 

second dengan harga yang relatif lebih murah daripada harga pasaran dan 

masih bagus serta bisa dicicil sesuai kemampuan saya. Ajaibnya, pada hari 

yang sama ada tetangga yang menawar mau membeli motor saya yang 

lama, padahal saya tidak pernah mengiklankan / bilang ingin dijual. 

Akhirnya hasil penjualan motor lama tersebut dapat mengurangi biaya 

pembelian motor yang baru. Haleluya Tuhan mencukupkan segala 

sesuatunya. 

 

 

KESAKSIAN 202 : KESAKSIAN KELAHIRAN 

ANAK KE-2 – Saskia 

 

 Sejak hamil Alinska (anak ke-2 kami), saya didukung oleh suami 

dan anak pertama kami berdoa supaya baby kami lahir dengan berat badan 

sekitar 3-3,5 kg. ini karena pada saat hamil anak pertama, berat badan 

bayi seret naiknya (pada saat lahir 3,08 kg dengan kenaikkan berat badan 

saya 20-25 kg) dan agak sedikit minum susu dan makannya ketika sudah 
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lahir sehingga menghabiskan cukup banyak waktu hanya untuk memberi 

makan anak. Orang tua saya juga selalu complain tentang anak pertama 

kami yang agak kurus waktu kecilnya. 

 Karena saya juga bekerja part time dan sudah ada 1 anak, saya 

merasa perlu meminta waktu yang cukup untuk mengerjakan semua itu. 

Dan…doa kami selama kehamilan terjawab, anak ke-2 kami lahir dengan 

berat badan 3,5 kg dan nafsu minum susunya sangat baik. Terima kasih 

Tuhan. 

 

 

KESAKSIAN 203 : KESAKSIAN 

MENDAPATKAN PASANGAN HIDUP – Yosi 

 

Tahun 2014 akhir Ps Cahya mengajak jemaat meminta 4 hal 

kepada Tuhan Yesus dan akan dikabulkan sebelum 2014 berakhir. Saya 

taat ikut minta 4 hal, di rumah saya tulis di kertas dan ditempel di dinding 

kamar. Satu persatu saya coret list permohonan, yang artinya sudah 

terkabul, hanya tinggal 1 permohonan yang paling atas yang belum 

dicoret, yaitu pasangan hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Akhir tahun 

semakin dekat, waktu itu sudah masuk Desember, saya sempat hopeless 

jadi saya cabut dan buang kertas tersebut. Di pertengahan bulan Desember 

saya dapat pasangan hidup tak terduga dari teman dekat yang tiba-tiba 

nyatain cinta. Sekarang (2016) dia sudah menjadi suami saya dan saya 
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lebih bahagia setelah menikah. Empat permohonan yang saya tulis benar-

benar dikabulkan Tuhan. Pelajaran yang saya dapat: taat sama Tuhan dan 

otoritas. 

 

 

KESAKSIAN 204 : SPIRITUAL BLESSING – Yuniati 

Fransisca 

 

Dalam ibadah raya GCC diajarkan bahwa Tuhan Yesus 

memberikan berkat secara keseluruhan, holistic blessing, baik itu spiritual 

blessing, physical blessing, maupun financial blessing. Berikut ini 

kesaksian spiritual blessing yang dialami oleh Sisca. 

Saya merasa lebih haus untuk membaca firman Tuhan padahal 

sebelumnya tidak. Hasilnya, saya sering kali mendapatkan jawaban dari 

keraguan yang selama ini ada. Renungan yang saya baca, firman yang 

saya dapat, menjawab pertanyaan dan keraguan saya. Ajaib, Tuhan 

menunjukkan dan menjawab keraguan saya melalui firman-Nya. Selain 

itu, saya juga haus akan lagu-lagu rohani, hampir setiap hari saya 

mendengarkan lagu rohani, bahkan di kantor sekali pun yang lingkungan 

kerjanya mayoritas beragama lain. Sungguh berkat spiritual Dia berikan 

bagi saya. 
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KESAKSIAN 205 : MUKJIZAT PEKERJAAN BARU – Dodi 

 

Dodi menerima rhema iman di ibadah raya akan Tuhan Yesus 

penolong dan kuasa yang nyata. Dodi kena PHK, tetapi dengan ajaib 

Tuhan memberi pekerjaan baru hanya dalam waktu 2 minggu. Segala 

kemuliaan bagi Tuhan Yesus 
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