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Pendahuluan 
  

Warta kesaksian ini dibukukan untuk memberkati iman       

murid-murid Kristus, dengan membaca kesaksian kuasa      

Tuhan & mukjizat yang dialami oleh banyak orang dalam         

buku ini maka iman kita akan dikuatkan. 

  

Kesaksian tanda ajaib dan kuasa Tuhan lainnya, baik        

kuasa Tuhan hal terobosan keuangan, pekerjaan,      

mukjizat kesembuhan, tanda ajaib lainnya adalah bukti       

bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan maha         

kuasa, dan juga bukti bahwa Roh Kudus itu nyata. Anda          

akan diberkati dan dikuatkan imannya dengan membaca       

kesaksian-kesaksian dalam buku ini. 

  

Kesaksian ini dialami sebagian besar oleh jemaat Gereja 

Great Commission Church yang dilayani dan      

digembalakan oleh Pastor Cahya Adi Candra (       

pelayanan interdenominasi Cacministries.org ) dengan     

kurun waktu kurang lebih 1-2 bulan saja ! 
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Perlu diketahui dalam kurun waktu hampir 2 tahun        

terakhir sudah terkumpul kesaksian dari orang-orang      

yang dilayani di Gereja GCC dan pelayanan CAC        

ministries, sebanyak lebih 1900 kesaksian, dan buku ini        

volume 13 agar tidak terlalu tebal hanya menampung 2         

bulan kesaksian saja ( Sekitar 100 kesaksian ). Jika         

Anda rindu membaca kesaksian vol 7, 8 ,9, 10, 11,12          

Anda dapat mendownloadnya di website     

cacministries.org  (GRATIS), 

  

Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, dan karena        

Yesus hidup Ia masih menolong umat-Nya, Tuhan Yesus        

telah mengutus Roh Kudus untuk melayani umat-Nya,       

karena itu karunia-karunia Roh Kudus adalah pelayanan       

kuasa Tuhan yang nyata di Gereja Tuhan bagi        

murid-murid Tuhan Yesus. 

 

Jika Anda rindu untuk mendengarkan kotbah-kotbah      

iman, atau bahkan didoakan oleh Pastor Cahya, Anda        

dapat berkunjung ke Gereja kami di BTC Fashion Mall (          

Bandung Trade Center), Jalan Dr Junjunan 148 Bandung        

lantai 6, 
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ruang Blessing Room , ibadah Gereja GCC setiap hari 

Minggu pukul 09.30-12.00. 

  

Anda dapat mendapatkan resources gratis, atau bahkan       

didoakan melalui program broadcast kami, di alamat       

website : cacministries.org setiap hari Jumat setelah       

pukul 12.00 akan di tayangkan broadcast kotbah dan doa         

mukjizat bagi para pendengar. 

 

Selamat membaca kesaksian ini, dan sebelumnya      

berdoalah sebentar kepada Tuhan Yesus Kristus dan       

mintalah Roh Kudus menjamah Anda bahkan      

menyembuhkan sakit penyakit atau menurunkan mukjizat 

bagi pergumulan Anda, berdoalah di dalam nama Yesus        

Kristus. 

  

 Teriring Doa & Kasih , 

  

Pastor Cahya Adi Candra, Sip, MA. 

Founder & Senior Pastor JKI Great Commission Church 

Founder & Senior Minister Cacministries, World Outreach       

& Discipleship Ministries. 
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( Warta kesaksian volume 13 dimulai dari 489 ) 

*Lanjutan dari warta kesaksian volume 12 

 

*489. Kesaksian dari Pak Thomas akan mujizat       

kesembuhan lengan kanan melalui doa penumpangan      

tangan oleh Ps Cahya , berikut kutipannya: Pada waktu         

SMP lengan kanan keseleo dan tidak sembuh sempurna.        

Kalau dingin atau kerja suka pegal-pegal atau linu tangan         

kanan. Setelah didoakan rasa sakit linu dan pegal nya         

sembuh tuntas dan tidak kambuh-kambuh kembali.      

Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus! 

( foto ada di instagram @cahya_adi 7 Desember 2017) 

 

490. Kesaksian dari Mega akan berkat kreatif       

keuangan dalam pertemuan pemuridan nubuatan Ps      

Cahya akan turunnya berkat kreatif keuangan bagi yang        

setia hal persembahan dan perpuluhan digenapi      

demikian kutipannya: Mega menerima berkat kreatif terus       

menerus beberapa bulan ini ( Agustus, September,       

Oktober), ia terus menerus menerima berkat produk       

fashion, makanan begitu sering dan berulang kali.       
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Terpujilah nama Tuhan. 

 

491. Kesaksian dari Willy akan turunnya berkat       

kreatif keuangan bagi yang setia hal persembahan dan        

perpuluhan melalui nubuatan Ps Cahya di ibadah GCC        

disaksikan oleh Willy, berikut kutipannya: 

Willy setia mengembalikan perpuluhan dan menabur      

persembahan khusus. Ia mempercayai nubuatan     

turunnya berkat kreatif, dan mengalami traktiran makan       

oleh saudaranya. Praise God. 

 

492. Kesaksian dari Lisa akan turunnya berkat       

kreatif keuangan bagi yang setia hal persembahan dan        

perpuluhan melalui nubuatan Ps Cahya di ibadah GCC,        

berikut kutipannya: 

Lisa setia mengembalikan perpuluhan dan menabur      

persembahan khusus. Ia mempercayai nubuatan     

turunnya berkat kreatif, dan ia menerima produk fashion        

baru. Praise God. 

 

493. Kesaksian dari Handi akan turunnya berkat       

kreatif keuangan bagi yang setia hal persembahan dan        
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perpuluhan melalui nubuatan Ps Cahya di ibadah GCC,        

berikut kutipannya: 

Handi setia mengembalikan perpuluhan dan menabur      

persembahan khusus. Ia mempercayai nubuatan     

turunnya berkat kreatif dan ia menerima produk makanan        

dari klien. Puji Tuhan. 

 

494. Kesaksian dari Fahrul akan turunnya berkat       

kreatif keuangan bagi yang setia hal persembahan dan        

perpuluhan melalui nubuatan Ps Cahya di ibadah GCC,        

berikut kutipannya: 

Fahrul setia mengembalikan perpuluhan dan menabur      

persembahan khusus. Ia menerima uang tunai sebagai       

penggenapan turunnya berkat kreatif. 

 

495. Kesaksian dari Ko Ari akan penggenapan       

nubuatan Ps.Cahya di area pekerjaan, Ko Ari       

mengalami penggenapan nubuatan dari Ps. Cahya di       

area keuangan, yaitu ia mulai masuk ke dalam area         

pekerjaan-pekerjaan baru yang belum pernah dibuat      

tahun 2017 ini. Puji kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 
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*496. Kesaksian dari Merla akan tanda ajaib kaki        

bertumbuh melalui penumpangan tangan Ps Cahya,      

Berikut kutipannya: Merla rajin beribadah di GCC. Ia        

didoakan oleh Ps Cahya dan dalam waktu instan kakinya         

bertumbuh simetris memanjang. Terpujilah nama Tuhan      

Yesus. (Foto ada di instagram @cahya_adi 1 Desember        

2017) 

 

497.Kesaksian dari Benny akan turunnya berkat      

kreatif keuangan bagi yang setia hal persembahan dan        

perpuluhan melalui nubuatan Ps Cahya di ibadah GCC,        

berikut kutipannya: Benny setia perpuluhan dan      

persembahan khusus di GCC. Ia menerima berkat kreatif        

bentuknya proyek-proyek meningkat jumlahnya sampai     

overload. Terpujilah nama Tuhan. 

 

*498. Kesaksian dari Hunglie akan tanda ajaib bahu        

bertumbuh melalui penumpangan tangan Ps Cahya.      

Berikut kutipannya : Hunglie rajin beribadah dan       

menerima rhema di GCC. Ia didoakan oleh Ps Cahya         

dan dalam waktu instan bahunya bertumbuh simetris       
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memanjang. Terpujilah nama Tuhan Yesus. (Foto dan       

video ada di instagram @cahya_adi 29 November 2017) 

 

499. Kesaksian dari Bona akan turunnya berkat       

kreatif keuangan bagi yang setia hal persembahan dan        

perpuluhan melalui nubuatan Ps Cahya di ibadah GCC,        

berikut kutipannya: 

Bona setia perpuluhan dan persembahan khusus di       

GCC. Ia menerima nubuatan turunnya berkat kreatif dan        

berbulan-bulan kiriman produk makanan masih berlanjut.      

Terpujilah nama Tuhan Yesus. 

 

500. Kesaksian dari Bona & Friska akan mujizat        

kesembuhan kaligata melalui pengolesan minyak     

urapan, berikut kutipannya: Charis mengalami kaligata,      

lalu didoakan oleh Bona & Friska ketika masih        

merah-merah, dicek kembali ke dokter terbukti kaligata.       

Bona & Friska berdoa lagi dan belum sempat diberikan         

obat ternyata Charis sudah sembuh. Terpujilah kuasa       

Tuhan Yesus. 
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501. Kesaksian dari Ps.Laura akan kesembuhan      

cidera memar oleh mukjizat seketika melalui doa dalam        

nama Yesus, berikut kutipannya: 

Ps Laura cidera memar ketika memotong jagung tangan        

langsung membiru. Fergus ( anaknya, 5 tahun )        

menumpangkan tangan dan berdoa dalam nama Yesus.       

Dalam hitungan detik, tangan Ps Laura sembuh dari        

memar membiru tanpa bekas. Sungguh ajaib Tuhan       

Yesus, Tuhan maha kuasa. 

 

502. Kesaksian dari Bene akan mukjizat kesembuhan       

progresif atas endometriosis & myom melalui      

nubuatan Ps Cahya, berikut kutipannya: 

6,5 tahun yang lalu Ps Cahya bernubuat akan lahir 2          

anak, Ps Cahya juga melihat ada yang tidak beres di          

kandungan tetapi akan sembuh. Ternyata benar ada       

myom 6 tahun yang lalu & endometriosis di 2013. Melalui          

KKR, perjamuan kudus dan minyak urapan, hari ini        

keduanya sudah hilang melalui cek rahim dan terbukti        

Bene sudah punya dua anak. Praise God. 
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503. Kesaksian dari Ari akan mujizat kesembuhan       

batuk pilek melalui kuasa pengurapan Roh Kudus di        

ibadah raya GCC, berikut kutipannya : 

Ari rajin beribadah di GCC dan menerima pengurapan        

kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ia sudah seminggu        

batuk pilek, tenggorokan selalu berdahak. Besok pagi       

bangun tenggorokan sudah plong lancar dan sembuh.       

Praise God! 

 

504. Kesaksian dari Bona akan mujizat kesembuhan       

radang tenggorokan melalui kuasa Roh Kudus di       

ibadah raya GCC, berikut kutipannya : 

Dari Selasa gw sakit radang tenggorokan, Kamis       

memburuk susah buat bicara, sorenya kepala makin       

berat, tapi anehnya hari Minggu setiba di BTC sakit         

kepala tersebut hilang, dan setelah mengalami holy       

laughter, tadi pagi tenggorokan sudah tidak sakit lagi.        

Puji Tuhan. 

 

505. Kesaksian dari Lucia atas kesembuhan demam       

Celyn ( anaknya ) melalui pengolesan minyak urapan,        

berikut kutipannya: 
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Kemarin Celyn kehujanan sehingga panas 37,7C. Saya       

percaya ada kuasa Roh Kudus dan menggunakan       

minyak urapan yang didoakan oleh Pastor ke Celyn serta         

ingat kesaksian saudara-saudara seiman yang     

membangun. Setelah 4 jam turun progresif ke 37C dan         

besoknya sudah sembuh. Puji Tuhan kuasa-Nya bekerja       

dulu sekarang dan selamanya. 

 

506. Kesaksian dari Merla akan mujizat kesembuhan       

dari diare melalui penumpangan tangan di LG GCC,        

berikut kutipannya : Merla rajin beribadah dan tertanam        

di LG GCC. Ketika mau LG Merla masuk angin dan          

diare. Merla tetap setia untuk beribadah di LG. Saat doa          

keliling ia didoakan tumpang tangan dan setelah itu        

sampai besok harinya sudah tidak masuk angin dan        

diare, Puji Tuhan.  

 

507. Kesaksian dari Eric dan Merla akan mujizat        

finansial melalui kuasa doa dalam nama Tuhan       

Yesus  

Eric dan Merla membutuhkan dana x juta untuk sekolah         

Kenneth, dan mempunyai hutang. Mereka bersepakat      

16 



 

berdoa dalam nama Yesus di Connect time dan LG         

didoakan oleh LGL. Dalam 1,5 bulan biaya sekolah        

Kenneth tersedia dan semua hutang lunas. Terpujilah       

kuasa pekerjaan Tuhan Yesus. 

 

508. Kesaksian dari Hadi dan Yaya akan mukjizat        

perubahan karakter anak melalui kesepakatan kuasa      

doa di Connect Time GCC. 

Hadi dan Yaya rajin beribadah dan tertanam di LG. Allen          

anak mereka trauma ke dokter gigi, mereka sepakat        

berdoa 2 minggu kemarin bersama saudara seiman dan        

LGL setelah ibadah selesai. Ajaib Tuhan setelah itu Allen         

mau ke dokter gigi. Terpujilah nama Tuhan Yesus. 

 

*509. Kesaksian dari Yosi akan mukjizat Tuhan       

Yesus, Signs & wonders terjadi pada kaki yang tidak         

simetris menjadi simetris melalui penumpangan tangan      

oleh Ps.Cahya, berikut kutipannya: 

January 2018, Yosi kaki kanannya lebih pendek dari kaki         

kiri di akhir ibadah raya GCC, Ps Cahya berdoa untuk          

mukjizat, Roh Kudus bekerja secara ajaib kaki Yosi        
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bertumbuh seketika menjadi sempurna, Tuhan Yesus itu       

hidup dan kuasa Roh Kudus itu nyata. 

( foto ada di instagram @cahya_adi 15 Februari 2018) 

 

510. Kesaksian dari Siska akan tanda ajaib turun        

berat badan melalui penumpangan tangan oleh Ps       

Cahya, berikut kutipannya : Malam Koko Cici Semuanya.        

Tadi nyampe kosan berdoa, badan lemas, keringatan       

dan masih sampai sekarang setelah didoakan kemarin       

progress berat badan. Amazing turun 5kg dalam       

semalam. Praise God. 

 

511. Kesaksian dari Siska akan tanda ajaib bagian        

tubuh simetris melalui penumpangan tangan oleh Ps       

Cahya, berikut kutipannya : Malam Koko Cici, mau share         

kejadian instan tadi untuk mukaku yang tidak simetris,        

sekarang sudah simetris. Terpujilah nama Tuhan. 

 

*512. Kesaksian dari Hendra dan Betsy akan       

kesembuhan Ionnes dari demam dan bintik-bintik      

merah melalui instrumen minyak urapan yang sudah       

didoakan khusus oleh Pastor Cahya GCC, demikian       
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kutipannya: Hari Selasa Ionnes demam diatas 38°C dan        

radang tenggorokan. Kami berdoa untuk kesembuhan +       

olesin minyak urapan. Jumat pulih, tapi ada bintik-bintik        

seluruh tubuh, Ionnes kena virus Roseola. Kami berdoa +         

siram minyak urapan ke badan Ionnes. Secara progresif        

hari Senin sembuh dan kulit bersih. Terpujilah Tuhan,        

kuasa Roh Kudus dinyatakan. 

(Foto ada di instagram @cahya_adi 12 Oktober 2017) 

 

513. Kesaksian dari Mega akan turunnya berkat       

kreatif keuangan bagi yang setia hal persembahan dan        

perpuluhan melalui nubuatan Ps Cahya di ibadah GCC,        

berikut kutipannya: Puji Tuhan dikasih kado sepatu sama        

staffku. Bersyukur, jarang banget dikasih kado ulang       

tahun.  Thanks God. 

 

514 Kesaksian dari Linda akan turunnya berkat       

kreatif keuangan bagi yang setia hal persembahan       

dan perpuluhan melalui sabda pengetahuan Ps Cahya       

di ibadah GCC, berikut kutipannya : Sebelum Natal, kami         

ingin mengapresiasi kru kami. Di ibadah Minggu GCC        

saya terima sabda pengetahuan, "Tidak sepeserpun      
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keluar. Tuhan sediakan." Ternyata kami terima berkat       

kreatif bonus dari client hingga tidak sepeserpun keluar        

dari tabungan, Tuhan yang menyediakan. Terpujilah      

Yesusku! 

 

515. Kesaksian dari Linda akan turunnya berkat       

kreatif keuangan bagi yang setia hal persembahan dan        

perpuluhan melalui hikmat dari Tuhan, berikut      

kutipannya: Pada saat hunting kamar hotel untuk       

pekerjaan, saya browsing semua aplikasi travel, tapi       

tidak ada kamar yang sesuai budget & kebutuhan.        

Tiba-tiba teringat 1 nama hotel, ternyata kamar tersedia,        

diskon 60%, luas & lokasi ideal, dan murah sesuai         

budget! Sungguh ajaib karna diskon ini ditemukan       

dengan hikmat dari Tuhan. Haleluya! 

 

516. Kesaksian dari Linda akan penyertaan Tuhan       

dalam pekerjaan melalui kuasa doa dalam nama       

Yesus, berikut kutipannya : Terjadi hujan badai deras        

banget mengancam batalnya acara lepas balon. Jadi       

kudoakan menghardik hujan dan badai dalam nama       

Yesus. Sungguh dahsyat Yesusku! ga lama badainya       
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minggir tepat waktu. Jadi sukses deh acara lepas        

balonnya. Sungguh besar kuasa dalam nama-Nya!  

517. Kesaksian dari Yohan dan Herlin akan turunnya        

berkat kreatif keuangan bagi yang setia hal       

persembahan dan perpuluhan melalui sabda     

pengetahuan Ps Cahya di ibadah GCC, berikut       

kutipannya : 

Berkat kreatif terus mengalir kami menerima berkat       

makanan berhari-hari sampai tidak perlu mengeluarkan      

uang untuk makan dan menerima berkat perabotan       

rumah tangga. Terpujilah Tuhan Yesus! 

 

518.Kesaksian dari Herlin akan penyertaan Tuhan      

dalam pekerjaan bagi jemaat GCC yang setia       

perpuluhan dan menabur persembahan khusus, berikut      

kutipannya : 

Setiap pencapaian-pencapaian target berasal dari     

pertolongan Tuhan, yaitu closing target dengan nasabah       

datang walk-in ke kantor tanpa dicari dan langsung        

membuka tabungan ratusan juta. Terpujilah Tuhan      

Yesus! 
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519. Kesaksian dari Tommy dan Cella akan       

penyertaan Tuhan dalam hal finansial bagi yang setia        

perpuluhan dan persembahan khusus, berikut     

kutipannya: Puji Tuhan, saya selalu dicukupkan dalam       

hal finansial yang diterima dari orang lain untuk        

memenuhi kebutuhan kami. Praise God! 

 

520. Kesaksian dari Tommy akan mujizat      

kesembuhan dari sakit di punggung dan mimisan       

melalui doa penumpangan oleh Ps Cahya, berikut       

kutipannya: Saat didoakan Pastor mendapat penglihatan      

ada masalah di pinggang (susah berdiri) dan hidung        

(mimisan parah) lalu didoakan bersama dan besoknya       

sudah sembuh sampai sekarang tidak kambuh lagi.       

Terpujilah Tuhan Yesus! 

 

521. Kesaksian dari Siska akan masa turunnya berkat        

kreatif melalui nubuatan Ps Cahya bagi yang setia        

perpuluhan dan persembahan khusus, berikut     

kutipannya: Sudah 4 bulan off dari bisnis sampingan.        

Tadi customer aku yang lama order produk lagi. Puji         

Tuhan, Tuhan kasih berkat. 
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522. Kesaksian dari Ps Cahya akan mukjizat Tuhan        

Yesus, Signs & wonders, kaki Fergus bertumbuh       

seketika melalui penumpangan tangan oleh Ps Cahya,       

berikut kisahnya: November 2017, Fergus kaki kanannya       

lebih pendek dari kaki kiri , Ps Cahya berdoa untuk          

mukjizat, Roh Kudus bekerja secara ajaib kaki Fergus        

bertumbuh seketika, Tuhan Yesus itu hidup dan kuasa        

Roh Kudus itu nyata. 

 

523. Kesaksian dari Ps Laura akan masa turunnya        

berkat kreatif makanan selama berbulan-bulan     

melalui nubuatan Ps Cahya bagi yang setia perpuluhan        

dan persembahan khusus, berikut kutipannya: 

Karena sibuk pelayanan tidak sempat masak untuk       

anjing kami. Secara ajaib setiap hari sudah sebulan lebih         

sampai sekarang ada orang tak dikenal memberikan       

makanan anjing yang bernilai tinggi ( daging sapi, sop         

wortel dan nasi ) melalui satpam komplek, sungguh ajaib         

dan kreatif berkat Tuhan Yesus! 
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524. Kesaksian dari Depi akan masa turunnya berkat        

kreatif melalui nubuatan Ps Cahya bagi yang setia        

perpuluhan dan persembahan khusus, berikut kutipannya      

: Traktiran dari hari Jumat lalu terus berlanjut. Secara         

beruntun berhari-hari saya ditraktir makan oleh beberapa       

orang. Praise God.  

 

525. Kesaksian dari Mega akan masa turunnya berkat        

kreatif melalui nubuatan Ps Cahya bagi yang setia        

perpuluhan dan persembahan khusus, berikut     

kutipannya: Share berkat tadi terima voucher makanan,       

Dan gua juga diberi produk fashion sama tante dari         

medan dititipin ke Babeh baru dikasih Minggu kemarin        

juga. Praise God. 

 

526. Kesaksian dari Venny Wong akan mujizat       

kesembuhan dari sakit migrain melalui kuasa doa       

dalam nama Yesus di connect time oleh LGL, berikut         

kutipannya : Venny Wong rajin beribadah di GCC. Ia         

didoakan kesembuhan atas migrain d connect time oleh        

LGL dan sembuh. Haleluya terpujilah Tuhan Yesus. 
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527. Kesaksian dari keluarga Nono dan Tina akan        

masa turunnya berkat kreatif melalui nubuatan Ps       

Cahya bagi yang setia perpuluhan dan persembahan       

khusus, berikut kutipannya: 

Awalnya kami tidak merencanakan perayaan ulang tahun       

anak, tapi Tuhan menyediakan berkat kreatif untuk kami,        

berupa gift, makanan, uang cash, voucher Kidzstation,       

bingkisan, mainan anak dll. Segala puji bagi Tuhan        

Yesus. 

 

528. Kesaksian dari Bu Trivena akan mukjizat       

kesembuhan keseleo di bagian kaki melalui instrumen       

minyak urapan : Kaki kanan Bu Trivena keseleo cukup         

parah sudah diurut malah semakin sakit, saat tidur dalam         

mimpi ada pelayanan dua orang Malaikat berpesan       

kakinya akan sembuh kalau pakai minyak urapan. Bu        

Trivena lalu mengoleskannya, kesembuhan progresif pun      

terjadi keesokannya rasa sakit berkurang banyak dan       

akhirnya sembuh. Puji Tuhan. 

 

529. Kesaksian dari Bu Entin akan mukjizat       

kesembuhan dari sakit kepala melalui instrumen      
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minyak urapan, berikut kutipannya: Bu Entin datang ke        

LG dengan kondisi sakit kepala, kemudian LGL       

mendoakan untuk kesembuhan sambil mengoleskan     

minyak urapan. Kesembuhan terjadi, saat pulang ke       

rumah ternyata Bu Entin sudah sembuh. Puji Tuhan. 

 

530. Kesaksian dari Bu Entin akan berkat kreatif bagi         

yang setia menabur perpuluhan dan persembahan      

khusus, berikut kutipannya: Bu Entin setia dalam hal        

perpuluhan dan persembahan khusus. Tanpa diminta      

Tuhan memberikan berkat-berkat berupa makanan dan      

produk-produk fashion. Bu Entin juga menerima benih       

sejumlah x rupiah sesuai dengan doa Bu Entin dari         

Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. 

 

531. Kesaksian dari Mega akan berkat kreatif  

bagi yang setia menabur perpuluhan dan persembahan  

khusus, berikut kutipannya: Kemarin dikasih berkat      

voucher telekomunikasi lagi nih, puji Tuhan pas banget        

buat kerja. Praise God! 
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532. Kesaksian dari Bu Lili akan kesembuhan dari        

insomnia melalui doa dalam nama Yesus oleh LGL,        

berikut kutipannya : Bu Lili sudah lama menderita        

insomnia. LGL pun berdoa menumpangkan tangan dan       

sepakat bersama mendeklarasikan kesembuhan di     

dalam Connect time ibadah GCC. Mukjizat terjadi,       

keesokannya Bu Lili disembuhkan dari insomnia dan bisa        

kembali tidur di jam tidur yang normal. Praise God! 

 

533. Kesaksian dari Bu Yetty akan mukjizat       

kesembuhan tangan yang tidak bisa digerakkan,      

melalui doa pelayanan Roh Kudus diakhir ibadah raya        

GCC oleh Ps. Cahya,  demikian ringkasannya:  

Bu Yetty tangannya cacat akibat kecelakaan tidak bisa        

digerakan, di akhir ibadah raya GCC didoakan oleh        

Pastor Cahya dan sembuh seketika bisa mengangkat       

tangan, Roh Kudus menyembuhkan tangannya. Segala      

kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 

 

*534. Kesaksian dari Lidwina akan mukjizat      

kesembuhan kaki bengkok melalui doa pelayanan Roh       

Kudus oleh Pastor Cahya, demikian ringkasannya: 
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" Lidwina sejak kecil mengalami kelainan struktur tulang        

kaki yang bengkok, setelah didoakan Pastor Jumat       

malam terjadi perubahan seketika dari jarak 5cm menjadi        

bergeser ke 3.5cm lurus. Terpujilah Tuhan Yesus! 

(foto ada di instagram @cahya_adi 14 Oktober 2017) 

 

*535. Kesaksian dari Merry akan mukjizat      

kesembuhan bahu kanan kiri sama panjang      

sempurna melalui doa pelayanan Roh Kudus oleh       

Pastor Cahya, demikian ringkasannya: Bahu kanan saya       

lebih pendek dari yang kiri jadi saya minta didoakan oleh          

Ps. Cahya agar bahu kanan memanjang. Puji Tuhan        

Sabtu pagi saat saya ukur lagi bahu kanan saya         

memanjang dan saat ini ukuran bahu kanan dan kiri         

sama, Haleluya puji Tuhan 

(Foto ada di instagram @cahya_adi 17 Oktober 2017) 

 

536. Kesaksian dari Bona akan mukjizat organ tubuh        

bertumbuh sempurna melalui doa pelayanan Roh      

Kudus oleh Pastor Cahya, demikian ringkasannya:  

Minggu lalu Pastor bernubuat mukjizat organ tubuh       

bertumbuh menjadi sempurna, Bona menerima dengan      
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iman , setelah dicek bahu Bona yang pendek sebelah         

karena kecelakaan bertumbuh sempurna terpujilah kuasa      

Roh Kudus dan Tuhan Yesus maha kuasa. 

 

537.Kesaksian dari Murid Rudi akan mukjizat      

pertumbuhan tangan dialami melalui video pelayanan      

Roh Kudus oleh Pastor Cahya, demikian ringkasannya:  

Pak Rudi sharing video pertumbuhan tangan jemaat       

melalui pekerjaan Roh Kudus di GCC ke siswa SD ketika          

ia mengajar. Ternyata anak didiknya ada yang bagian        

tubuhnya pendek sebelah juga. Melalui video urapan       

Roh Kudus menjamah anak tersebut dan tangan anak ini         

bertumbuh menjadi sama panjang seketika. Pekerjaan      

Roh Kudus dahsyat dan ajaib! 

 

538. Kesaksian dari Linda akan berkat kreatif bagi        

yang setia menabur perpuluhan dan persembahan      

khusus, berikut kutipannya: Beberapa bulan terakhir      

berkat kreatif berupa kelimpahan makanan terus      

mengalir ke rumah kami berupa masakan, wedding cake,        

oleh-oleh, minuman, snack, dll. Sungguh berkat kreatif       
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dari Tuhan membanjir seperti dinubuatkan Pastor      

beberapa bulan lalu. Praise God! 

 

539. Kesaksian dari Yohan akan mujizat turunnya       

berat badan dan percepatan metabolisme tubuh      

melalui nubuatan Ps Cahya GCC, berikut kutipannya: 

Mukjizat pertama adalah perubahan metabolisme tubuh.      

Secara bertahap berat badan turun sampai 14kg dan        

tidak bersifat yo-yo padahal diluaran saya tetap makan        

seperti biasa hanya dikontrol. Dan mukjizat kedua adalah        

dimampukan dan diberi hikmat dalam mengenapi      

nubuatan mengubah pola hidup dan saya diberi karunia        

menikmati. Praise God. 

 

540. Kesaksian dari Franciskus akan berkat kreatif       

bagi yang setia menabur perpuluhan dan persembahan       

khusus, berikut kutipannya: Kemarin ini pengen beli       

kaktus kecil buat pajangan di kamar. Eh kemarin ke         

ondangan temen dapat sovenir nya kaktus dong. Puji        

Tuhan berkat nya dari yang kecil.  
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541. Kesaksian dari Daniel akan berkat kreatif bagi        

yang setia menabur perpuluhan dan persembahan      

khusus, berikut kutipannya: 

Hari ini gw dapet berkat, gw kan lagi pengen power bank           

terus pas gw tadi ikut seminar asus gw doa minta biar           

dapet door prize, dan akhirnya di saat terakhir dapet         

power bank yang gw mimpi-mimpikan. Tuhan Yesus luar        

biasa. 

 

542. Kesaksian dari Fahrul akan berkat kreatif bagi        

yang setia menabur perpuluhan dan persembahan      

khusus, berikut kutipannya: Untuk kesekian kalinya      

mengalami berkat kreatif berupa uang tunai, bisa dipakai        

untuk keperluan servis motor. Sering sekali saat sedang        

membutuhkan sesuatu Tuhan menyediakan. Terpujilah     

nama Tuhan. 

 

*543. Kesaksian dari Dhyta akan mukjizat alis mata        

bertumbuh melalui nubuatan oleh Ps Cahya di ibadah        

GCC, berikut kutipannya: Dhyta rajin beribadah dan       

menerima rhema di GCC. Ia percaya menangkap dan        

menerima mukjizat ketika Ps Cahya bernubuat dan       
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secara progresif alisnya bertumbuh. Terpujilah Nama      

Yesus.  

( Foto ada di instagram @cahya_adi 25 Oktober 2017) 

 

544. Kesaksian dari Yenni akan mukjizat      

kesembuhan dari sakit kepala melalui instrumen      

minyak urapan, berikut kutipannya: Pagi Yenni bangun       

dan mengalami sakit kepala. Setelah dioleskan minyak       

urapan dalam waktu singkat sakitnya sembuh. Terpujilah       

Tuhan Yesus! 

 

545. Kesaksian keluarga Bona akan berkat kreatif       

keuangan, nubuatan Pastor Cahya akan masa turunnya       

berkat kreatif digenapi, Tuhan memberkati berlimpah      

umat-Nya yang setia hal perpuluhan dan persembahan,       

demikian kutipannya: 

Pada ibadah minggu ke 3 Oktober Ps.Cahya bernubuat        

bahwa berkat kreatif akan terus turun. Kami menerima        

buku untuk anak, kiriman berbagai jenis dan banyak        

makanan lalu berkat fashion untuk kami sekeluarga.       

Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus 
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546. Kesaksian dari keluarga Sintu akan berkat       

kreatif keuangan, nubuatan Pastor Cahya akan masa       

turunnya berkat kreatif digenapi, Tuhan memberkati      

berlimpah umat-Nya yang setia hal perpuluhan dan       

persembahan, demikian kutipannya: 

"Pada ibadah Minggu ke 3 di bulan Oktober Ps.Cahya         

bernubuat bahwa berkat kreatif akan terus turun pada        

jemaat dalam beberapa waktu kedepan. Puji Tuhan,       

Kami mendapat berkat berupa makanan. Syukur pada       

Tuhan. 

 

547. Kesaksian dari Herich akan kesembuhan      

anaknya dari sakit mata bintilan melalui doa dalam        

nama Yesus. Beberapa hari lalu mata Alinska bintilan.        

Dari kelopak mata bawah lalu pindah ke atas hingga         

akhirnya bengkak merah. Lalu kita berdoa bersepakat       

supaya bintilannya pecah. Pas malamnya ketika Alinska       

tidur bintilannya pecah dan semua nanah dan darah        

kotor keluar. Praise Jesus! 

 

548. Kesaksian dari Herich akan mujizat kesembuhan       

dari sakit di pundak melalui nubuatan oleh Ps. Cahya  
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Herich merasakan sakit di pundak karna salah posisi        

tidur dan duduk. Herich menerima nubuatan Ps Cahya        

mengenai hal ini. Malam setelah pulang gereja sakitnya        

telah berkurang dan kami berdoa lagi sepakat bahwa        

Herich telah sembuh. Secara progresif beberapa hari       

kemudian sembuh total tanpa dipijat dan tanpa obat        

apapun. Haleluya!  

 

549. Kesaksian dari Betsy akan tanda ajaib tangan        

bertumbuh melalui penumpangan tangan oleh Ps      

Cahya, berikut kutipannya: Selama ini ga pernah tau        

tangan kiri kanan beda panjangnya. Kata Pastor yang        

telapak tangan kiri lebih pendek 1 cm dan didoain Pastor          

di ibadah. Puji Tuhan sekarang udah sama kiri dan         

kanan. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus.  

 

550. Kesaksian dari Novi akan mukjizat kesembuhan       

dari sakit tenggorokan melalui lawatan di ibadah raya        

GCC, berikut kutipannya: 

Dari hari Sabtu saya sakit tenggorokan. Biasanya suka        

lama sembuh dan jadi batuk. Tadi pas ibadah dapat         
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lawatan dan beres ibadah baru sadar ilang sakit        

tenggorokannya. Terpujilah Tuhan Yesus. 

 

551. Kesaksian dari Siska mengenai penggenapan      

jawaban doa di pekerjaan melalui nubuatan Ps Cahya,        

berikut kutipannya: Di ibadah raya Ps. Cahya bernubuat        

untuk orang yang membutuhkan karyawan baru. Saya       

percaya dan menerimanya, Setelah hampir 10 bulan       

mencari akhirnya menemukan dan diberi yang terbaik,       

Praise God. 

 

552. Kesaksian dari Tommy R akan mukjizat       

penurunan berat badan progresif melalui     

penumpangan tangan oleh Ps. Cahya di ibadah GCC,        

berikut kutipannya: Tommy R bersaksi turun berat badan        

9 kg dari 137 kg ke 128 kg semenjak didoakan Pastor di            

kebaktian GCC. Praise The Lord.  

 

553. Kesaksian dari Elisabeth akan turunnya berkat       

kreatif bagi mereka yang setia perpuluhan dan       

persembahan khusus di GCC, berikut kutipannya : 

Hari ini dapat kiriman voucher telekomunikasi dari kepala        
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jurusan di kampus, pas dengan timing lagi butuh. Berkat         

Tuhan Yesus kreatif banget. 

 

554. Kesaksian dari Alfred akan mukjizat      

kesembuhan dari sakit batuk melalui lawatan Tuhan di        

ibadah raya GCC, berikut kutipannya : 

Alfred bersaksi bahwa ketika ia datang ke gereja GCC         

sedang batuk-batuk, dan pulang setelah ibadah dia       

sudah sembuh ketika berdoa dan dengarkan Firman       

sepanjang ibadah. Praise the Lord. 

 

555. Kesaksian dari Valen akan berkat finansial turun        

karena ia setia perpuluhan dan persembahan khusus,       

berikut kutipannya: 

Dulu waktu kerja selalu merasa kurang walaupun gajinya        

lumayan. Sekarang setelah setia perpuluhan tidak      

pernah lagi kekurangan, di saat hampir kekurangan       

selalu saja ada transferan atau tambahan. Pujilah Tuhan. 

 

556. Kesaksian dari Fransiskus akan perubahan      

karakter melalui setia tertanam dan mengikuti pemuridan       

TDS di GCC, berikut kutipannya:  
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Kus bersaksi bahwa setelah mengikuti TDS, karakter dan        

pola pikirnya banyak diubahkan. Dari manusia lama       

menjadi manusia baru. Terpujilah nama Tuhan Yesus. 

 

557. Kesaksian dari Daniel akan perubahan karakter       

melalui setia tertanam dan mengikuti pemuridan TDS di        

GCC, berikut kutipannya: Semenjak ikut TDS, hidup saya        

banyak diubahkan dan saya dilepaskan dari beberapa       

macam dosa yang mengikat di masa lalu. Sungguh besar         

perbuatan Yesus yang ajaib.  

 

558. Kesaksian dari Kevin akan masa turunnya       

berkat kreatif bagi yang setia perpuluhan dan       

persembahan khusus, berikut kutipannya: 

Kevin mendapat berkat kreatif dari beberapa orang, dia        

rindu untuk memberikan perpuluhan tetapi takut kurang,       

dia pun berdoa dan Tuhan menyediakan benih untuk        

Kevin berikan perpuluhan. Praise God. 

 

559. Kesaksian dari Elisabeth akan kesembuhan      

Mama Lisa dari alergi melalui pengolesan minyak       

urapan di kaki yang sakit, berikut kutipannya: 
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Mama mengeluh kakinya sakit dan gatel banget dan        

Mama lupa ga bawa obat alerginya. Aku ajak Mama doa          

dulu abis itu oles minyak urapan nya ke kaki yang luka.           

Puji Tuhan gak lama gatal nya berkurang dan Mama Lisa          

ga ngeluh kerasa gatel sakit kayak semalem lagi sampe         

sekarang. He is my healer. Thanks Jesus.  

 

560. Kesaksian dari Fenny Yoswara akan turunnya       

berkat kreatif bagi yang setia perpuluhan dan       

persembahan khusus, berikut kutipannya: Penjualan     

kemeja online Fenny laku sesuai doanya, terpujilah       

Tuhan Yesus. 

 

561. Kesaksian dari Tinus akan nubuatan pekerjaan       

yang baru oleh Ps Cahya di ibadah GCC, berikut         

kutipannya : Saat ini Tinus mendapat pekerjaan baru        

sesuai gelarnya. Nubuatan Ps. Cahya di ibadah GCC        

mengenai pekerjaan baru tergenapi. Terpujilah Tuhan      

Yesus. 

 

562. Kesaksian dari Depi akan berkat kreatif bagi yang         

setia perpuluhan dan persembahan khusus, berikut      
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kutipannya: Saya mendapat berkat kreatif berupa job       

mengambil sample darah. Praise God! 

 

563. Kesaksian dari Vennyna akan berkat kreatif bagi        

yang setia perpuluhan dan persembahan khusus, berikut       

kutipannya: Saya mendapat berkat kreatif berupa produk       

makanan. Praise God nih! 

 

564. Kesaksian dari Yuli akan kesembuhan atas       

batuk berdahak melalui pengolesan minyak urapan,      

berikut kutipannya: Dua hari kemarin aku tanda-tanda       

batuk berdahak karena makanan, sampe batuk-batuk.      

Terus pake minyak urapan dan didoain, Paginya       

sembuh. Praise The Lord! 

 

565. Kesaksian dari Yuli akan turunnya berkat kreatif        

bagi yang setia perpuluhan dan persembahan khusus,       

berikut kutipannya : Kemarin lagi ngidam produk       

makanan tertentu, pagi besoknya dikirim oleh orang tua        

murid. Kreatif banget Tuhan mengirim berkat-Nya. Praise       

The Lord. 
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566. Kesaksian dari Ps. Cahya akan berkat kreatif        

turun bagi mereka yang setia perpuluhan dan       

persembahan khusus, berikut kutipannya: Berkat kreatif      

makanan berlimpah dikirim berhari hari kami tidak usah        

masak. Terpujilah Tuhan Yesus. 

 

*567, Kesaksian dari Christine akan mukjizat Tuhan       

Yesus kaki bertumbuh seketika signs & wonders, 

Oktober 2017, Christine kakinya timpang, kaki kanan       

jauh lebih pendek dari kaki kiri, di akhir ibadah gereja          

GCC Ps Cahya berdoa untuk mukjizat terjadi, Roh Kudus         

menumbuhkan secara ajaib kaki Christine dalam      

hitungan detik sehingga sempurna. Yesus sungguh      

Tuhan yang maha kuasa, Roh kudus itu nyata dan masih          

membuat mukjizat. 

(Foto ada di instagram @cahya_adi 7 November 2017) 

 

*568. Kesaksian dari Hendri akan kuasa Tuhan Yesus        

mukjizat kesembuhan dari sakit kronis kelainan      

kelenjar limfoma melalui penumpangan tangan oleh Ps       

Cahya, berikut kutipannya : Sejak lahir saya memiliki        

benjolan kecil berupa kelenjar limfoma di belakang       
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kepala sebelah kanan. Benjolan tersebut akan      

mengganggu dan membesar ketika kondisi badan saya       

sakit terserang flu, batuk, demam, dsb. Saya sudah        

berobat kemana-mana tetapi belum sembuh. Limfoma      

menyulitkan saya untuk tidur menghadap sebelah kanan       

karena bila tertekan rentan membengkak. Pada ibadah       

raya tanggal 5 November 2017, setelah didoakan oleh        

Ps. Cahya Limfoma pada kepala saya berangsur-angsur       

pulih secara progresif dan saya bisa tidur menghadap        

sebelah kanan. Segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan        

Yesus. 

( Foto ada di @cahya_adi 22 November 2017 ) 

 

569. Kesaksian dari Henry akan tanda ajaib bahu        

bertumbuh menjadi sejajar melalui penumpangan     

tangan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya: 

Kuasa Darah Yesus menyembuhkan pundak saya      

menjadi sejajar (sebelumnya ada perbedaan 1cm,      

sekarang menjadi sama panjang dan berdasarkan      

pengamatan di cermin menunjukkan pundak saya      

kembali normal). Praise God. 
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570. Kesaksian dari Henry akan tanda ajaib jari        

tangan bertumbuh menjadi sama panjang melalui      

penumpangan tangan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya: 

Mukjizat juga terjadi pada jari tangan saya menjadi sama         

panjangnya. Kuasa Tuhan Yesus tetap sama dulu,       

sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Yesus. 

 

*571. Kesaksian dari Happy akan mukjizat      

kesembuhan dari sakit migrain yang menahun melalui       

penumpangan tangan oleh Ps Cahya di akhir ibadah        

GCC, berikut kutipannya: "Udah beberapa tahun      

belakangan ini aku sering sakit kepala dibagian kanan,        

beberapa kali ke dokter tidak bisa sembuh, jika saya         

jalan-jalan tidak bisa lama karena sakitnya kadang tidak        

tertahankan, konsumsi paracetamol 1 hari bisa 3-4 butir        

sampai mata kanan mengecil sebelah, Minggu 15       

Oktober aku ke gereja GCC. Puji Tuhan melalui Pastor         

Cahya Adi Tuhan Yesus menyembuhkan aku dan saat ini         

sudah tidak makan obat lagi, dan jalan jalan tidak sakit          

lagi, puji Tuhan! God is Real."  

( Video ada di instagram @cahya_adi 24 Oktober 2017 )  
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*572. Kesaksian dari Yuli akan kuasa Roh Kudus        

mukjizat tanda ajaib pertumbuhan organ manusia      

melalui penumpangan tangan Ps Cahya, 08 Oktober       

2017 saat ibadah gereja sedang berlangsung Ps. Cahya        

bernubuat akan ada mukjizat tanda ajaib pertumbuhan       

organ manusia. Saat akhir ibadah gereja Yuli didoakan        

dan menerima mukjizat instan jari kaki yang tadinya tidak         

sama panjang menjadi sama panjang sempurna, berikut       

kutipannya: Ukuran sepatu Yuli berbeda kiri dan kanan        

karna jari kaki yang tidak sama panjang, kaki kiri 39 dan           

kaki kanan : 38 , saat ini ukuran sepatu yang dipakai Yuli            

sudah sama yaitu 38, karna ia memutuskan untuk        

didoakan dijadikan lebih pendek jari kakinya. Sungguh       

luar biasa Tuhan Kita Yesus Kristus. 

( Foto ada di instagram @cahya_adi 10 Oktober 2017 ) 

 

573. Kesaksian dari Betsy akan kesembuhan radang       

tenggorokan diterima melalui doa pelayanan Roh Kudus       

oleh Ps. Cahya di ibadah raya, demikian ringkasannya :  

"Setelah ibadah saya minta didoakan oleh Pastor untuk        

radang tenggorokan saya yang belum juga sembuh,       
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Radang tenggorokan saya pun sembuh secara progresif.       

Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus." 

 

574. Kesaksian dari Andrea akan kesembuhan dari       

amandel bengkak sebelah melalui penumpangan     

tangan oleh Ps Cahya di akhir ibadah GCC, berikut         

kutipannya: Andrea sakit amandel bengkak sebelah,      

ketika didoakan Ps. Cahya saat pulang ibadah 05        

November 2017 amandel sembuh secara progresif,      

amandel yang bengkak sudah kempes, makan sudah       

tidak sakit, disembuhkan Tuhan Yesus. Puji Tuhan       

kuasa-Nya nyata. 

 

575. Kesaksian dari Hansen akan masa turunnya       

berkat kreatif bagi jemaat yang setia perpuluhan dan        

persembahan khusus, berikut kutipannya: 

Di ibadah awal Januari kan dinubuatkan tentang berkat        

kreatif yang masih akan turun hingga beberapa bulan ke         

depan. Hari ini saya mengalaminya, tiba-tiba dapet       

kejutan reward menginap di hotel berbintang gratis. Thx        

Jesus, God is Good all the time. 
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*576. Kesaksian dari Bu Anna akan tanda ajaib kaki         

bertumbuh seketika menjadi sama panjang oleh      

kuasa Tuhan Yesus, melalui penumpangan tangan oleh       

Ps Cahya, berikut kutipannya: November 2017, Bu Anna        

kaki kanannya lebih pendek dari kaki kiri. Ps Cahya         

berdoa dan mukjizat terjadi, kuasa Roh kudus       

memanjangkan kaki Bu Anna seketika bertumbuh      

sempurna, Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus dan       

kuasa Roh Kudus. 

(Foto ada di instagram @cahya_adi 18 November 2017) 

 

577. Kesaksian dari Natalia akan mukjizat      

kesembuhan atas gusi sakit melalui pengolesan      

minyak urapan yang telah didoakan oleh Ps. Cahya,        

berikut kutipannya: Beberapa hari yang lalu gigiku harus        

dicabut dan gusinya bengkak sakit banget sampe ke        

telinga dan susah ngomong, bermalam2 ga bisa tidur.        

Terus aku berdoa minta Tuhan jamah kesembuhan lewat        

minyak urapan. Setelah di doain dan dikasih minyak        

urapan sakit nya mulai mereda secara progresif dan        

sekarang sudah hilang total. Puji Tuhan. 
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578. Kesaksian dari Ps Laura akan kuasa Tuhan        

Yesus , berkat kreatif keuangan, nubuatan Ps Cahya        

tentang masa turunnya berkat kreatif keuangan bagi       

yang setia hal perpuluhan dan menabur persembahan       

akan terjadi hingga Januari 2018 digenapi pada bulan        

November disaksikan oleh Pastor Laura, berikut      

kutipannya : "Sepanjang bulan November kami      

sekeluarga menerima begitu banyak berkat kreatif      

keuangan perbagai produk barang, fashion, hingga      

voucher dan hal-hal lainnya, firman Tuhan sungguh       

digenapi, barang siapa menabur pasti menuai, terpujilah       

nama Tuhan Yesus. 

 

579. Kesaksian dari Yola akan mukjizat kesembuhan       

sakit gigi melalui nubuatan oleh Ps Cahya, berikut        

kutipannya: Pada saat ibadah Minggu lalu Ps. Cahya        

bernubuat mukjizat kesembuhan sakit gigi. Oleh karena       

kuasa Roh Kudus & pertolongan Tuhan Yesus, saya        

mengucap syukur atas kesembuhan itu dan besoknya       

gigi sembuh. Terpujilah Tuhan Yesus! 
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580. Kesaksian dari Nella mukjizat kesembuhan akan       

daging tumbuh melalui nubuatan Ps Cahya di ibadah        

GCC, berikut kutipannya: Ada daging tumbuh di jempol        

kaki sebelah kiri, sudah ke dokter tetapi belum sembuh.         

Di Ibadah Raya Ps Cahya bernubuat mukjizat       

kesembuhan bagi daging tumbuh, saya percaya &       

menerima, sore hari nya daging tumbuh itu mengering &         

mengelupas tersisa bagian kecil didalamnya saja. Secara       

progresif sembuh sempurna. Segala kemuliaan hanya      

bagi Tuhan Yesus 

 

581. Kesaksian dari Venny Wong akan pekerjaan Roh        

Kudus melalui minyak urapan atas mesin mobil yg        

rusak, berikut kutipannya: “Muncul suara berisik yang       

lumayan keras dari mesin mobil, sempat sudah dibawa        

ke bengkel dan ilang bunyinya. Terus jumat kemarin        

muncul lagi sampe hari minggu. Hari senin gw olesin         

mesinnya pake minyak urapan, Puji Tuhan bunyinya       

hilang." 

 

582. Kesaksian dari Venny Wong atas kesembuhan       

dari cedera pinggang tentang kuasa Roh Kudus melalui        
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pengolesan minyak urapan. Berikut kutipannya:  

"Sewaktu cedera pinggang, saya ke dokter hari       

Jumatnya, seharusnya hari Sabtu-Senin saya bedrest,      

tapi karna pengen ke gereja di hari minggu saya olesin          

minyak urapan. Puji Tuhan hari Sabtu dan Minggu bisa         

kuat pergi." 

 

583. Kesaksian dari Depi akan mukjizat kesembuhan       

dari masuk angin melalui doa dalam nama Yesus,        

berikut kutipannya: Depi sembuh dari masuk angin       

dengan berdoa dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan       

yang maha besar! 

 

584. Kesaksian dari Maria akan perlindungan Tuhan       

atas usahanya melalui doa dalam nama Yesus. Berikut        

kutipannya: "Blender dan gilingan yang mau dipakai       

tiba-tiba rusak semua ketika sedang menyiapkan bahan       

untuk usaha. Maria pun berdoa meminta pertolongan       

Tuhan Yesus atas semua peralatan yang dipakai. Ketika        

peralatan itu semua dibawa ke bengkel reparasi sampai        

dicek, semua normal tidak ada yang rusak. Terpujilah        

nama Tuhan Yesus." 
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585. Kesaksian dari Yosi dan Yohan akan turunnya        

berkat kreatif bagi mereka yang setia perpuluhan dan        

persembahan khusus, berikut kutipannya: 

"Begitu banyak berkat Tuhan mengalir atas sekeluarga.       

Makanan-makanan bergizi, kado-kado untuk Bryant,     

bahkan uang tabungan untuk Bryant pun mereka terima.        

Sungguh Tuhan menyayangi anak-anak Nya dan Tuhan       

bisa pakai orang-orang untuk mengirimkan berkat      

tersebut. Terima Kasih Tuhan Yesus." 

 

586. Kesaksian dari Maurin akan Kuasa Tuhan       

tentang penggenapan nubuatan Berkat Kreatif bagi      

mereka yang setia perpuluhan dan persembahan khusus       

dialami dan disaksikan oleh Maurin: 

Minggu lalu Maurin mendapatkan berkat kreatif berupa       

voucher belanja dari rekan kerja nya. Praise God,        

nubuatan tentang berkat kreatif di ibadah bulan lalu        

digenapi. 

 

587. Kesaksian dari Hendra Swihok akan      

penggenapan Nubuatan Ps Cahya mengenai rumah      
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dan pekerjaan, demikian kutipannya: Hendra pernah      

didoakan dan dinubuatkan oleh Ps.Cahya bahwa akan       

bisa membeli rumah di Bandung dan mendapatkan       

promosi dalam pekerjaan. 3 tahun berselang dan ketika        

Hendra taat nubuatan tersebut digenapi, sekarang      

Hendra sudah punya rumah di Bandung & mendapat        

promosi dalam pekerjaannya. Terpujilah pekerjaan     

Tuhan Yesus. 

 

588. Kesaksian dari Lucia akan mukjizat kesembuhan       

instan dari sakit keputihan melalui setia mendengarkan       

kotbah dan rhema di ibadah raya GCC, berikut        

kesaksiannya: Hampir 2 minggu saya keputihan kadang       

gatal ga nyaman, belum sempet beli obat. Puji Tuhan         

oleh kuasa Tuhan saat ibadah Minggu ke-2 saya        

disembuhkan tanpa doa penumpangan tangan 

 

589. Kesaksian dari Yenni akan kesembuhan dari       

sakit perut dan diare dengan mengoleskan minyak       

urapan( minyak urapan yang sudah didoakan Pastor       

Cahya), demikian kutipannya: 
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Pada bulan November Yenni sakit perut melilit dan diare         

hebat, ia segera mengoleskan minyak urapan (dari GCC)        

dan berdoa dalam nama Yesus, dan beberapa saat        

kemudian ia sembuh, terpujilah Tuhan Yesus. 

 

590. Kesaksian dari Hendra dan Betsy akan turunnya        

berkat kreatif dari TUHAN bagi jemaat yang setia        

menabur perpuluhan & persembahan khusus ( sesuai       

nubuatan yang disampaikan Ps.Cahya ) , Berikut       

kutipannya :  

Puji Tuhan nubuatan Ps.Cahya saat ibadah bahwa akan        

ada berkat kreatif di bulan Desember - Januari itu terjadi          

pada kami, kami mendapatkan cukup banyak produk       

fashion dan juga makanan + traktiran dari saudara dan         

teman. Puji Tuhan nubuatannya digenapi. Segala      

kemuliaan bagi Tuhan. 
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PENUTUP 

  

Misi Amanat Agung menjadikan murid Kristus adalah       

sebuah misi memberitakan kabar Injil tentang      

keselamatan, penebusan darah Yesus, kesembuhan,     

pemulihan, dan juga akan baptisan Roh Kudus yang        

menjadikan kita anak-anak Allah. 

  

Pemberitaan Injil terbaik sejak zaman kisah para rasul        

gereja perdana adalah dengan bersaksi, membagikan      

kesaksian akan Tuhan Yesus yang hidup, kuasa Roh        

Kudus yang nyata masih terjadi, Yesus adalah       

penyembuh, penolong yang maha kuasa, dan iman       

kekristenan adalah nyata, kuasa Tuhan Yesus sungguh       

nyata masih terjadi. 

  

Segala kesaksian kuasa Tuhan dan mukjizat dari yang        

terkecil (sembuh sakit gigi atau bisul), hingga yang        

dianggap besar (tuli mendengar, buta melihat, tulang dan        

bagian badan bertumbuh instan, mukjizat hamil punya       

anak, dll) dan juga hal mukjizat terobosan keuangan dan         
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tanda ajaib lainnya adalah buah dari pekerjaan Roh        

Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. 

  

Ketika Firman Tuhan diberitakan dan umat mendapatkan       

rhema Firman Tuhan, maka Roh Kudus menyertai       

dengan tanda- tanda mukjizat dan karunia Roh Kudus.        

Segala pujian dan Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus        

Kristus, dan kuasa Roh Kudus, Jesus is Alive, Holy Spirit          

is real ! 

  

Buku warta kesaksian ini gratis, UNTUK KALANGAN       

SENDIRI, diproduksi oleh Gereja Great Commission      

Church Bandung, berpartner dengan CAC Ministries (       

World Outreach & Discipleship Ministry ) 

  

  

 INFORMASI PELAYANAN: 

Jikalau Anda rindu untuk bertumbuh dalam iman,       

dimuridkan atau ingin mendapatkan free (GRATIS)      

resources pengajaran, kotbah, juga pelayanan Program      

siaran doa kesembuhan, mukjizat, profetik yang akan       

kami siarkan setiap minggu via website, dan program        
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siaran pemuridan rumah tangga bahagia, dan resources       

lainnya. Anda dapat membuka website pelayanan      

interdenominasi kami di cacministries.org atau     

menghubungi email pelayanan di alamat e-mail      

office.cacministries@gmail.com 

  

Para pembaca juga dapat melihat program pemuridan di        

cacministries.org , setiap hari Jumat setelah pukul 12.00        

program siaran kotbah dan pengajaran akan mengudara,       

berikut jadwalnya : 

 

- Setiap Jumat pertama, Program Pemuridan Iman       

“Jesus is Alive Holy Spirit is Real“, 

Program siaran yang didedikasikan khusus bagi      

kesembuhan Ilahi, mukjizat dan kuasa Roh Kudus,       

Pastor akan berdoa bagi kuasa kesembuhan dan kuasa        

Tuhan, penyertaan Roh Kudus melalui website 

 

- Setiap Jumat kedua, Program Pemuridan Iman       

“Keluarga Berkemenangan dan Berbahagia“, 

Program siaran yang didedikasikan khusus untuk murid       

Kristus dapat mengalami keluarga berkemenangan dan      
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berbahagia, menjadi keluarga yang mengalami     

kelimpahan dalam segala hal dan memberkati banyak       

orang. 

 

- Setiap Jumat ketiga dan Jumat keempat, Program        

Pemuridan Iman “Living in the Power of God”  

Program siaran pemuridan bagi pertumbuhan iman      

setiap murid Kristus agar mengalami kehidupan di dalam        

kuasa Allah, mengalami Tuhan Yesus yang nyata dan        

Roh Kudus yang bekerja dalam keseharian.” 
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