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Pendahuluan

Shallom para pembaca yang terkasih, buku warta
kesaksian volume 12 dicetak agar semua pengalaman
akan kuasa Tuhan dapat menjadi kesaksian yang
membangkitkan iman para pembaca, " Yesus Kristus
adalah Tuhan yang hidup, dan Roh Kudus sungguh
nyata"

Karena Dia Yesus adalah Tuhan yang hidup maka ia
masih bekerja dan membuat mukjizat, karena Roh
Kudus itu nyata maka karunia karunia Roh Kudus masih
bekerja,

Pada saat buku ini dicetak, dalam dua tahun terakhir
dalam pelayanan saya secara luas dan juga di gereja
Great Commission, telah terjadi lebih dari 1700 mukjizat
dalam dua tahun terakhir, baik mukjizat kesembuhan,
pemulihan keluarga , keuangan dan tanda -tanda ajaib.
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Buku ini hanya memuat kurang lebih 100 mukjizat , yang
terjadi pada satu bulan saja hal ini agar buku tidak
menjadi tebal dan sulit dibaca habis.

Saya percaya anda akan diberkati dengan kesaksian
kesaksian yang ada di buku ini dan terbangun imannya.
Selamat membaca buku kesaksian ini.

Ps Cahya Adi Candra, Sip, MA.
Senior Pastor JKI Great Commission Church
Senior minister Cacministries.org
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*Warta

kesaksian volume 12 dimulai dari 402

(lanjutan warta kesaksian volume 11)
402. Kesaksian dari Mega akan mukjizat kesembuhan
sakit punggung melalui minyak urapan yang sudah
didoakan oleh Ps. Cahya GCC disaksikan oleh Mega.
Mega

mengalami

sakit

punggung

terkilir.

Ia pun

mengoleskan minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus,
pada

hari

Sabtu malam kemarin besoknya akan

pelayanan. Puji Tuhan ia mengalami kesembuhan
besoknya, Praise the Lord.
403. Kesaksian dari Yosi akan penuaian benih
keuangan, yang dinubuatkan Ps Cahya bagi yang setia
perpuluhan dan persembahan dan meminta benih
kepada Tuhan disaksikan oleh Yosi. Berikut kutipannya:
Setiap

tahun

saya

pasti minta benih xx rupiah,

tahun-tahun sebelumnya agak mudah beriman karna kan
sambil kerja. Tahun 2017 saya hamil dan sudah 8 bulan
bedrest, sama sekali tidak kerja. Saya tetap berdoa
meminta benih sejumlah xx rupiah. Bulan ke 7 kehamilan
akhirnya benih itu datang melalui suami. Puji Tuhan
8

suami setuju benih tersebut ditabur kembali. Terpujilah
nama Tuhan.

404. Kesaksian dari Regie dan Maurin akan Mukjizat
kesembuhan demam atas Maddy

melalui minyak

urapan yang sudah didoakan oleh Ps. Cahya GCC,
Berikut kutipannya:
Bulan Agustus, anak kami demam sampai 39 derajat,
kami berikan obat penurun demam. Istri dan saya
sepakat

dan

kesembuhannya

percaya
dan

langsung

mengoleskan

mendoakan

minyak

urapan

karena besoknya pukul 10 pagi ada Empowering
Leaders yang akan kami hadiri. Saat berdoa, kami
beriman bahwa Maddy tidak akan demam lagi karna
acara empowering ini begitu penting untuk perjalanan
imam kami ke depan. Puji Tuhan Yesus Kristus, besok
paginya suhu badan Maddy sudah normal kembali. To
Lord Jesus be the glory.

405.

Kesaksian

dari

Regi

akan

penyertaan

perlindungan Tuhan terhadap rumah, Regi rajin
beribadah dan menerima rhema firman Tuhan setiap
9

Minggu di GCC. Ia menerima perlindungan Tuhan atas
seluruh isi rumahnya. Berikut kutipannya:
Pada hari Minggu 20 Agustus 2017 kami sekeluarga
pergi ke gereja untuk beribadah seperti biasa, sepulang
ibadah 4,5 jam kemudian saya baru menyadari bahwa
kunci pintu depan rumah kami masih bergantung di
pintunya. Kami segera memeriksa keadaan isi rumah,
Puji Tuhan, tidak ada kehilangan ataupun ada orang
masuk ke rumah kami. Kami ingat setiap hari selalu
berdoa untuk perlindungan rumah kami. Kami percaya
Tuhan Yesus berperkara agar rumah kami tetap aman.
Praise the Lord! To Lord Jesus be the glory.

406. Kesaksian dari Chiara akan Pertolongan Tuhan
dalam ujian di sekolah, Chiara rajin beribadah di GCC
dan menerima rhema firman Tuhan. Ia bertekad untuk
tidak menyontek pada saat ulangan, walaupun mata
pelajaran tersebut sangat susah.

Chiara lalu berdoa

kepada Tuhan supaya Tuhan menyertainya. Guru
sekolahnya lalu menjadikan ulangan tersebut take home
test sehingga Chiara bisa menyelesaikan ulangan
tersebut dengan baik. Terpujilah nama Tuhan.
10

407. Kesaksian dari NN akan pengenapan nubuatan
penjualan Properti NN menerima sabda pengetahuan
yang disampaikan oleh Ps.Cahya di ibadah raya GCC
mengenai

penjualan

mengalaminya.

asset

Terpujilah

tanah

Tuhan

ruko,

Yesus.

dan
Berikut

kutipannya:
“Ada sebidang asset yang mau saya jual (5 buah ruko
sekaligus) di jalan utama Bandung yang lokasinya
strategis. Sudah saya doakan setahun belum terjual
juga. Udah nitip ke agents properti dan semuanya ragu
bahwa ruko kami akan terjual karena asset yang dijual 5
sekaligus, sementara saat2 ini yang jual 1 ruko aja sulit.
tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami terus
beriman. Akhirnya ruko berhasil terjual dengan harga
yang bagus. Segala kemuliaan bagi Tuhan”

408. Kesaksian dari Valen akan berkat finansial,
Valen

rajin

memberi

persepuluhan

dan

menabur

persembahan khusus di GCC. Ia percaya akan masa masa turunnya berkat kreatif finansial yang disampaikan
oleh Ps Cahya. Mendadak pagi-pagi Valen diberi uang
oleh neneknya untuk membeli cincin emas, dan juga
11

berkat kreatif di pekerjaan lainnya berupa pesanan frame
yang tetap ada secara berkala. Praise the Lord

409. Kesaksian dari Fahrul dan Dita akan perubahan
karakter melalui rhema firman Tuhan Fahrul dan Dita
rajin beribadah raya di GCC, mereka mendapat rhema
Firman

Tuhan

memprioritaskan

mengenai
Tuhan,

betapa

pentingnya

yang Tuhan mau adalah

mencari Dia lebih dari apapun, bukan penambahan,
seperti solusi kendala anak susah makan. Ketika Mereka
menerima rhema ini dan melakukannya, dalam 2 minggu
ke depan Cleo anak Mereka makan dengan baik, baik
dalam variasi menu dan jumlah makanan yang dia
makan. Terpujilah Tuhan Yesus.

410-411-412. Kesaksian Mukjizat penambahan berat
badan bagi yang terlalu kurus dan sangat sulit
menaikkan berat badan terjadi dan disaksikan oleh:
-

Pandega

-

Andreas

-

Ezy
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Di ibadah raya gereja Great Commission Pastor Cahya
bernubuat akan mukjizat penambahan berat badan bagi
orang-orang yang sangat sulit menaikan berat badan
(terlalu kurus), dan di akhir ibadah gereja, Pandega,
Andreas, dan Ezy didoakan tumpang tangan agar
mukjizat
kemudian

tersebut

jadi

mereka

sempurna.

bersaksi

Beberapa

telah

hari

mengalami

penambahan berat badan yang signifikan.

413.

Kesaksian

dari

Friska

D

akan

Mukjizat

kesembuhan pasca melahirkan, Friska D sepakat
berdoa di dalam nama Yesus agar pasca melahirkan
luka jahitannya tidak sakit, cepat mengalami pemulihan.
Friska menerima jawaban doa nya dan setelah sekian
waktu pasca melahirkan, ia bisa melayani sebagai Istri di
dalam keluarga kembali dengan maksimal. Terpujilah
nama Tuhan Yesus
414. Kesaksian dari Dion dan Linda akan kuasa
Tuhan penggenapan nubuatan bulan - bulan berkat
finansial kreatif yang disampaikan Ps Cahya bagi yang
setia hal perpuluhan dan persembahan. Klien-klien terus
13

berdatangan di dalam usaha mereka sesuai doa mereka,
terpujilah nama Tuhan Yesus. Berikut kutipannya:
“Setelah menerima nubuatan dari Pastor, kami percaya
menabur

benih

di

bulan

Agustus,

dan bertindak

mendoakan bersama di dalam LG, untuk minimal 10
client baru sebelum akhir tahun. Ajaib Tuhan, Dia
mencurahkan tuaian dalam bentuk berkat kreatif, order &
repeat order dari client dalam quantity besar. Juga lebih
dari 10 client baru sudah deal hanya dalam hitungan
bulan, tanpa dicari-cari / tanpa melalui pameran.
Terpujilah Tuhan Yesus.”

415.

Kesaksian

dari

Ps

Cahya

akan

mukjizat

kesembuhan seketika melalui doa nama Yesus oleh
seorang anak kecil

dari cidera lebam ditangan,

Fergus ( anak berusia 5 tahun ) berdoa didalam nama
Yesus bagi kesembuhan tangan ayahnya yang luka dan
mukjizat kesembuhan terjadi seketika, Terpujilah Tuhan
Yesus. berikut kutipannya:
" Tangan saya terjepit stang kunci mobil, saat mengunci
setir mobil, terasa sakit nyut nyutan, membiru seketika.
Lalu

saya meminta Fergus mendoakan tangan saya
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agar sembuh seketika, lalu Fergus berdoa dalam nama
Yesus

menumpangkan tangan dan secara seketika

sakitnya lenyap, dan bagian yang membiru menjadi
sembuh seketika hitungan detik, warna kulit kembali
normal, terpujilah Tuhan Yesus.”

416. Kesaksian dari Ps.Cahya akan kesembuhan
progresif

Fergus ( anak usia 5 tahun) dari batuk

pilek, melalui penumpangan tangan dan doa dalam
nama Yesus. Fergus sakit batuk pilek, dan Ps Cahya
berdoa

tumpang

tangan

dalam

nama

Yesus

memerintahkan sembuh, dan daya tahan tubuh naik
sehat kembali. Puji Tuhan! demikian kutipannya:
"Fergus sakit batuk pilek, segera saya berdoa dalam
nama Yesus menumpangkan tangan, secara progresif
dua hari Fergus sudah sembuh,
(tanpa berobat ke dokter, hanya istirahat dirumah saja
dan minum vitamin) ,terpujilah kuasa Tuhan Yesus."

417. Kesaksian dari Vennyna akan kesembuhan leher
sakit dan pegal-pegal pada saat pertemuan di LG.
Vennyna rajin beribadah dan menerima rhema di GCC.
15

Pada saat LG

Ia meminta doa kesembuhan kepada

kakak PA nya dan menerima kesembuhan itu. Terpujilah
nama Tuhan Yesus. Berikut kutipannya:
"Hai geng.. mau sharing nih kemarin leherku sakit, pegel
gara-gara tidur pake bantal (biasanya aku tidur ga pake
bantal) dan kemarin didoakan di LG untuk kesehatan
kan, pagi ini sudah ga pegel dan ga sakit sama sekali.
Puji Tuhan, thanks Jesus"

418. Kesaksian dari Bona akan jawaban doa Perihal
Ujian ABRSM Gitar ketika bersepakat dalam nama
Yesus, Bona rajin beribadah dan tertanam di GCC. Di
dalam pertemuan pemuridan Bona bersepakat dengan
Ps Cahya dalam nama Yesus, agar kuasa Tuhan
menyertai dia di dalam ujian gitar ABRSM. Pada saat
ujian, ada beberapa bahan ujian yang berbeda dengan
bahan yang dipelajari sehingga Bona terancam gagal
dalam ujian, namun secara ajaib dengan pertolongan
Tuhan dan Roh Kudus turun, Bona dinyatakan lulus dari
ujian ABRSM. Terpujilah nama Tuhan.

16

419. Kesaksian dari Bona

akan berkat kreatif

finansial kuasa Tuhan akan penggenapan nubuatan
bulan-bulan berkat finansial kreatif yang disampaikan Ps
Cahya bagi yang setia hal perpuluhan dan persembahan
disaksikan Bona. Berikut kutipannya:
“Pada

ibadah

bernubuat

minggu

akan

kejutan-kejutan

ada

dari

ke-3

November,

berkat-berkat

Tuhan.

Sungguh

Ps.Cahya

kreatif
luar

dan
biasa,

sepulang ibadah saya langsung dapat berkat-berkat
tersebut, yaitu sepatu dan berkat fashion untuk anak.
Beberapa hari kemudian beroleh kejutan lagi dari
murid-murid di sekolah, kembali mendapat berkat-berkat
kreatif berupa makanan dan fashion. Puji Tuhan.”

420.

Kesaksian

dari Angel akan jawaban doa

pergumulan pekerjaan di Connect time ibadah raya
GCC atas pergumulan di pekerjaannya mengenai
bekerja sambil menjaga anak. Angel rajin beribadah dan
menerima rhema di ibadah raya GCC. Ia bergumul
mengenai pekerjaannya apakah harus terus bekerja atau
berhenti, karena di kantor sekarang ia bekerja sambil
menjaga anak. Setelah didoakan di meeting point oleh
17

Lifegroup

Leader,

Tuhan

memberi

solusi

pada

pergumulan ini. pengajuan resign Angel ditolak oleh
pihak yayasan, dan bahkan anaknya diijinkan untuk
berada bersama Angel ditempat kerja, selepas anaknya
sekolah. Puji Tuhan Yesus!
421. Kesaksian dari Edwin dan Angel akan kuasa
Tuhan penggenapan nubuatan bulan-bulan berkat
finansial kreatif yang disampaikan Ps.Cahya bagi yang
setia hal perpuluhan dan persembahan disaksikan
keluarga

Edwin

mengembalikan

- Angel. Edwin dan Angel rajin
persepuluhan

dan

menabur

persembahan khusus di GCC. Ps.Cahya bernubuat
dalam ibadah mengenai berkat-berkat kreatif turun dalam
bulan November 2017. Mereka pun mendapatkan berkat
finansial melalui kenalan Angel secara tiba- tiba dan
dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan Yesus sungguh baik
dan nyata!

422.Kesaksian dari Yola akan kesembuhan dari diare,
melalui perjamuan kudus dan iman kepada Tuhan
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Yesus, bilur-bilur darah Yesus telah menyembuhkannya.
Terpujilah nama Tuhan Yesus.
Berikut kutipannya: “Hari ini bab sudah normal kembali.
Tuhan Yesus memang Penolong hidupku”

423. Kesaksian dari anak Nono dan Tina yang
dilepaskan

dari

pengaruh kuasa gelap melalui

Karunia Roh Kudus. Nono dan Tina rajin beribadah dan
bertumbuh melalui rhema di ibadah GCC. Mereka
menerima nubuatan Ps Cahya bahwa keluarga Nono &
Tina akan bersatu dan berkumpul di Bandung. Anak
mereka sudah diasuh oleh kakek neneknya di luar kota
dan bergaul dengan kuasa gelap sejak bayi ( 0 - 2 th ).
Melalui karunia Roh Kudus, Ps.Cahya melihat ada
roh-roh jahat yang menyertai anak ini ketika dibawa ke
ibadah GCC, sepulang ibadah anak ini didoakan
pelepasan.

Kedua

orang

tuanya

juga

mengambil

tindakan iman berdoa puasa selama 7 hari. Setelah 2
minggu kondisi anak ini berangsur pulih dan menjadi
normal seperti anak-anak kecil lainnya. Praise the Lord
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424. Kesaksian dari Daniel akan penyertaan Tuhan
melindungi dari kecelakaan Daniel rajin beribadah di
GCC dan menerima rhema firman Tuhan. Ia percaya
akan janji perlindungan Tuhan dimanapun ia berada.
Ketika sedang melaju di jalan, motor Daniel mendadak
ditabrak oleh motor lain dengan kecepatan tinggi dari
belakang, tetapi Daniel tidak jatuh ataupun terluka sama
sekali dan motornya juga tidak rusak. Terpujilah Tuhan
Yesus yang melindungi Daniel

425. Kesaksian dari Ibu Sutarmi akan mukjizat
kesembuhan punggung yang bongkok melalui doa
penumpangan tangan oleh Pastor Cahya. Punggung Ibu
Sutarmi sudah bertahun-tahun bongkok akibat jatuh dan
kebiasaan membawa barang terlalu berat. Kemudian
setelah didoakan dan ditumpang tangan oleh Pastor
Cahya, keesokan hari nya punggung yang bongkok
dipulihkan secara ajaib. Segala kemuliaan bagi Tuhan.
426. Kesaksian dari Ibu Trivena akan mukjizat
kesembuhan sakit di bagian perut melalui minyak
urapan yang sudah didoakan oleh Ps. Cahya GCC ,Ibu
20

Trivena sedang liburan ke Bali. Di hari terakhir, tiba-tiba
perut terasa sakit dan mulas-mulas. Kemudian mereka
satu keluarga berdoa bersama untuk kesembuhan dan
mengoleskan minyak urapan yang sudah didoakan oleh
Ps Cahya GCC. Secara ajaib perut yang sakit mendadak
sembuh dan perjalanan pulang ke Bandung tidak
terganggu. Terpujilah nama Tuhan Yesus.

427.

Kesaksian

dari

Yuki

akan

Berkat

dalam

pekerjaan kuasa Tuhan perluasan teritori Jabesh,
nubuatan yang disampaikan Ps Cahya GCC tentang
masa perluasan teritori rohani dan jasmani disaksikan
Yuki. Yuki rajin beribadah di GCC dan menerima rhema
perluasan

Teritori

Yabesh.

September

2017

Yuki

mengikuti pameran wedding. Setiap pagi, ia berdoa
Yabes dan mengimaninya. Lokasi stand Yuki terletak
dipaling ujung, namun jumlah transaksi di stand sulam
alis Yuki terbanyak dipameran tersebut. Kliennya yang
deal juga menerima berkat kreatif melalui cash back di
pameran. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus
yang hidup dan berkuasa.
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428. Kesaksian dari Valen akan kuasa Tuhan akan
penggenapan nubuatan bulan-bulan berkat finansial
kreatif yang disampaikan Ps Cahya bagi yang setia hal
perpuluhan dan persembahan disaksikan Valen. Valen
rajin memberi persepuluhan dan menabur persembahan
khusus di GCC. Ia percaya akan masa - masa turunnya
berkat kreatif finansial. Dalam waktu yang sama Valen
dengan ajaib ia mendapat hp baru yang merupakan
hadiah undian, dan plus tambahan

berkat kreatif

keuangan, Terpujilah Tuhan yang menyediakan.

429. Kesaksian dari Yuki akan penggenapan jawaban
doa dalam nama Yesus di dalam pekerjaan, Yuki rajin
beribadah dan menerima rhema di ibadah raya GCC.
Yuki bercerita ketika Ia membuat lipatan mata pada klien,
ada problem serius, Yuki berdoa meminta dalam nama
Yesus dengan jelas agar simpul benang keluar sendiri
dari titik jerawat tersebut. Dan benar, di hari klien
tersebut datang untuk diperbaiki, benang itu keluar
sendiri secara ajaib sehingga pekerjaan selesai dengan
baik, Puji Tuhan, Ia adalah Allah yang ajaib, yang
bekerja diluar kemampuan logika kita.
22

430. Kesaksian dari Herich akan mujizat kesembuhan
atas radang tenggorokan melalui doa dalam nama
Yesus. Herich rajin beribadah dan menerima rhema di
GCC. Pada hari Ia mau LG, Herich radang dan demam,
Tetapi ia berdoa dalam nama Yesus dan segera istirahat,
ia sembuh dan bisa memimpin LG dengan baik.
Terpujilah Nama Tuhan Yesus.
Berikut

kutipannya:

“Pas

senin

malem-malem

tenggorokan mulai berasa ga enak. Ternyata selasa pagi
demam, Dan sakit tenggorokan. Segera Di rumah
istirahat.

Lalu

berdoa

supaya

sembuh

dan

bisa

memimpin LG. Malem sebelum LG demam udah turun
dan sembuh, puji Tuhan.

431.

Kesaksian

dari

Indra

penggenapan jawaban doa

dan

Novi

akan

di dalam pekerjaan

dalam nama Yesus di LG, Indra Novi rajin beribadah
dan tertanam di LG GCC. Ia mendapat rhema untuk
berdoa secara spesifik di pekerjaannya, ia membutuhkan
1 orang pegawai baru, Indra Novi didoakan oleh kakak
PA di LG & Connect time, juga doa puasa dan
memasang iklan di koran. Tuhan akhirnya mengirimkan
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pegawai baru sesuai dengan kriteria yang mereka
butuhkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus.

432. Kesaksian dari Hansen akan kuasa Tuhan akan
penggenapan nubuatan bulan - bulan berkat finansial
kreatif yang disampaikan Ps Cahya bagi yang setia hal
perpuluhan dan persembahan.
Hansen

rajin

mengembalikan

persepuluhan

dan

menabur persembahan khusus di GCC. Ia menerima
nubuatan berkat kreatif di ibadah raya, dan menerima
dengan iman bahwa nubuatan tersebut akan digenapi. Ia
mendapatkan berkat Kreatif x juta rupiah dari salah satu
klien pemilik rumah, padahal rumah tersebut laku
tersewa melalui broker laen. Jumlah berkat kreatif
tersebut bahkan tidak berbeda jauh dari komisi yang
diterima broker tersebut. Terpujilah nama Tuhan Yesus.

433. Kesaksian perlindungan Tuhan seluruh aspek
kehidupan nyata atas Yosep, Yosep rajin beribadah
dan tertanam di GCC. Ketika Ia menghadiri pertemuan
LG, kunci motor ketinggalan di motor. Tuhan melindungi
motor Yosep, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal
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mengetuk pintu kantor gereja dan memberikan kunci
motor Yosep. Terpujilah Tuhan Yesus

434. Kesaksian dari Eric dan Merla penggenapan
jawaban doa atas kebutuhan finansial. Eric dan Merla
rajin

mengembalikan

persepuluhan

dan

menabur

persembahan khusus di GCC. Mereka mempunyai
kebutuhan x juta rupiah untuk uang masuk sekolah anak.
Setelah didoakan dalam nama Tuhan Yesus beberapa
minggu di LG dan meeting point, melalui pekerjaan Eric,
Tuhan memberkati sehingga mereka mendapat 50%
uang untuk kebutuhan mereka. Puji Tuhan.

435.

Kesaksian

dari

Mega

akan kuasa Tuhan

penggenapan nubuatan bulan - bulan berkat finansial
kreatif yang disampaikan Ps Cahya bagi yang setia hal
perpuluhan

dan

mengembalikan

persembahan,
persepuluhan

Mega
dan

rajin

menabur

persembahan khusus di GCC. Ia sudah lama ingin ke
acara Social Media Week Jakarta. Tiba2 ia dikontak
untuk menjadi MC di acara tersebut. Praise God.
Berikut kutipannya:
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Hari

Minggu

lalu,

aku

mendadak dikontak untuk

membantu menjadi MC di salah satu acara Social Media
Week Jakarta. Diberi gratis tiga hari tiket untuk masuk ke
SMW. Beberapa tahun yang lalu kepengen liat-liat ke
acara ini, tahun ini Tuhan berikan kesempatannya.
Thanks God

436. Kesaksian dari Valen akan Berkat Finansial
keuangan,

bagi

yang

setia

perpuluhan

dan

persembahan khusu, berikut kutipannya: “Pas jalan-jalan
di

Bali

Tuhan

mencukupkan

untuk

memberi

persembahan sulung yang kemarin masih kurang,
Terpujilah Tuhan Yesus

437 Kesaksian dari Siska akan mujizat kesembuhan
sakit Diare melalui kuasa doa atas nama Yesus.
Berikut kutipannya: Tiga minggu yang lalu, pagi-pagi
sebelum pelayanan ibadah aku diare mendadak, sakit
perut bolak balik wc. Lalu aku berangkat ke ibadah, pada
saat ibadah aku berdoa untuk kesembuhan, sepanjang
ibadah berdoa sambil melakukan tindakan iman makan
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obat diare. Pulangnya masih ga enak perut, tetapi pas
sore Puji Tuhan sembuh dan tidak diare lagi.

438. Kesaksian dari Siska akan mujizat kesembuhan
melalui kuasa doa dalam nama Yesus akan sakit di
bagian rahang. Berikut kutipannya: Pada hari Jumat
ketika latihan pelayanan, bagian rahangnya tidak enak,
ada benjolan kecil yang cukup mengganggu saat latihan
pelayanan sampai tidur malam. Siska lalu berdoa dalam
nama Yesus untuk kesembuhan, dan besok nya sembuh
dan fit kembali. Terpujilah nama Tuhan

439. Kesaksian dari Yenni akan mujizat kesembuhan
melalui kuasa pengolesan minyak urapan akan sakit
di perut berhari - hari, Yenni sakit perut berhari2 minum
obat tidak kunjung sembuh. Ia dan suami lalu berdoa dan
mengoleskan minyak urapan di perutnya. Besoknya
Yenni sembuh, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus

440. Kesaksian dari Yenni akan sakit di kepala,
mujizat

kesembuhan

melalui

kuasa pengolesan

minyak urapan "Pada saat Yenni mau ikut TDS, Ia sakit
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kepala. Malamnya sebelum tidur Yenni mengoleskan
minyak urapan dan pagi besoknya juga. Sorenya, Yenni
sudah sembuh sempurna. Terpujilah nama Tuhan
Yesus.

441. Kesaksian dari Yola akan kesembuhan melalui
kuasa pengolesan minyak urapan akan sakit di
bagian perut, Berikut kutipannya:
Dari Sabtu perut ga enak terus berlanjut sampai Minggu.
Sebelum tidur malam mau bertindak iman dengan doa
dan mengoles minyak urapan, percaya bangun tidur
udah sehat 100%. Puji Tuhan bangun tidur udah ga
kerasa apa-apa, perut aman! Praise God.

442. Kesaksian dari Yosi akan mujizat kesembuhan
melalui penumpangan tangan oleh akan mimisan
terus menerus Yosi sudah mimisan selama 7 bulan. Di
ibadah

raya

GCC,

Ps

Cahya

bernubuat

untuk

kesembuhan bagi hidung yang mimisan. Yosi pun
bersepakat dan ditumpang tangan oleh Ps.Cahya secara
progresif hidung berdarah itu sembuh sempurna. Praise
God. Berikut kutipannya:
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Saya mengalami pendarahan di hidung selama 7 bulan.
Suatu hari di ibadah raya Pastor menubuatkan bahwa
Tuhan mau menyembuhkan hidung yang berdarah
sangat sering. Lalu seperti biasa pulang ibadah di
tumpang tangan dan didoakan. Besok pagi hidung saya
tetap keluar darah alias tidak sembuh. Lalu suatu pagi
ketika saya doa pagi saya rasakan bahwa Tuhan peduli
dan mau sembuhin saya. Sekarang sudah lewat 1-2
bulan dari ketika saya doa dan terima kesembuhan
tersebut.

443. Kesaksian dari Dion akan perlindungan Tuhan
melalui doa penuh iman dari cuaca buruk dalam
pekerjaan. Berikut kutipannya:
Pada Agustus 2017, Saya & Istri beserta rekan kerja &
client sedang berada di Macau untuk pemotretan
prewedding. Proses pemotretan pagi hari berjalan lancar
meskipun ada “Typhoon Warning”. Cuaca semakin
memburuk, kami pun balik ke hotel. Terjadi banjir dan
kerusakan parah oleh Typhoon terganas tersebut.
Namun, kami aman dalam perlindungan-Nya.
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444.

Kesaksian

Bona

akan

kuasa

Tuhan

penggenapan nubuatan bulan-bulan berkat finansial
kreatif yang disampaikan Ps Cahya bagi yang setia hal
perpuluhan dan persembahan. Berikut kutipannya:
Kita mau share berkat kreatif, Kamis kemarin dapat
berkat makanan, dan Puji Tuhan Gavin suka, dan hari ini
juga dapat kiriman berbagai jenis produk makanan
445. Kesaksian dari Yenni akan kuasa Tuhan akan
penggenapan nubuatan bulan - bulan berkat finansial
kreatif yang disampaikan Ps Cahya bagi yang setia hal
perpuluhan dan persembahan.
Berikut kutipannya: Bulan Febuari hasil periksa mata
Papa di cicendo, mengharuskan Papa dioperasi. Dapat
info dari sodara tentang Bandung Eye Centre sedang
memberi operasi katarak buat 100 orang pertama dan
papa masuk dalam 100 orang pertama itu. Puji Tuhan.
God is good!

446. Kesaksian dari Saskia akan perlindungan Tuhan
atas seluruh aspek kehidupan bagi jemaat yang rajin
beribadah

dan

tertanam

di

GCC

nyata,

Berikut
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kutipannya: Hari Minggu kemarin sepulang ibadah kami
rekreasi LG ke tempat makan. Tanpa sengaja saya lupa
menaruh hp di meja dan pergi meninggalkan meja
tersebut. Secara ajaib orang yang menemukannya
mengembalikan hp tersebut, padahal saya belum sadar
kalau hpnya ketinggalan. Terima kasih Yesus.

447.Kesaksian dari Tommy akan perlindungan Tuhan
terhadap kuasa gelap melalui instrumen minyak
urapan. Berikut kutipannya: Sebelum berangkat ke
Surabaya, saya dapat kabar tempat saya bertugas lekat
dengan kuasa kegelapan, jadi saya bawa minyak urapan
dan diusapkan di kepala tiap pagi. Temen-teman saya
yang lain pada sakit, dari maag, sakit kepala, dll. Luar
biasanya Tuhan, saya tetap dilindungi, tidak sakit apapun
.Tuhan Yesus baik.”

448. Kesaksian dari Saskia akan Jonathan ( anaknya
) akan penggenapan jawaban doa dengan iman.
Berikut kutipannya: Jonathan, anak kami hampir setiap
hari mendapat mimpi buruk, padahal telah kami doakan.
Lalu kami meminta Ia untuk berdoa sendiri kepada
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Tuhan supaya muncul iman dan tidak takut lagi. Sejak
itu, Jonathan tidak lagi mendapat mimpi buruk. Terima
kasih Tuhan Yesus.

449.Kesaksian dari Maurin akan penurunan berat
badan progresif melalui nubuatan yang disampaikan di
ibadah GCC Berikut kutipannya: Shallom. Beberapa
minggu

lalu

didoain

masalah berat badan. Saya

termasuk yang minta mujizat. Pulang ibadah itu saya
pergi ke Limijati untuk timbang. Nah hari ini ke Limijati
dan timbang lagi. Puji Tuhan sudah mulai turun :)

450.

Kesaksian

kesembuhan

atas

dari

Saskia

bentol2

di

akan

mukjizat

wajah

melalui

pengolesan minyak urapan Berikut kutipannya:
Beberapa hari lalu saya terkena gatal2 parah dan muncul
bentol2 di seluruh wajah dan kulit terlihat sangat tua.
Mau ke dokter kulit tapi Ia sedang cuti. Saya lalu
mengoleskan minyak urapan pada seluruh wajah. Dalam
4 hari kulit wajah saya sembuh progresif kembali normal
bahkan lebih mulus dari sebelumnya. Haleluya Tuhan
Yesus menyembuhkan saya.
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451. Kesaksian dari Vania akan mukjizat kesembuhan
atas badan sakit-sakit melalui pengolesan minyak
urapan. Vania mengalami sakit2 di sekujur badan dan
pegal. Pada saat tengah malam ia mengoleskan minyak
urapan, dan terjadi kesembuhan seketika. Terpujilah
nama Tuhan Yesus.

452. Kesaksian dari Ionness (seorang anak kecil)
akan mukjizat kesembuhan dari muntaber melalui
pengolesan minyak urapan yang sudah didoakan di
GCC.

Berikut

kutipannya

:

Ionnes

Jumat

subuh

terbangun dan muntah seharian tidak bisa makan/
minum, kata dokter gejala muntaber. Sebelum tidur kami
doakan kesembuhan oleh kuasa darah Yesus + oles
minyak urapan. Puji Tuhan Sabtu paginya sampai hari ini
sudah tidak muntah2 lagi. Sembuh secara ajaib.
Halleluyah kuasa-Nya terus nyata terjadi.
453. Kesaksian dari Maurin akan kuasa Tuhan akan
penggenapan nubuatan bulan - bulan berkat finansial
kreatif yang disampaikan Ps Cahya bagi yang setia hal
perpuluhan dan persembahan. Berikut kutipannya:
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Shallom. Saya kan bukan orang “Fashion” jadi sehari2
saya pakai travel bag. Banyak teman2 kantor yang
komplain kalo ga cocok, suruh ganti. Hari ini saya dapet
kiriman tas sangat proper. Ternyata Tuhan peduli
dengan penampilan kita dan tahu cara tepat untuk
memberkati kita. Kerennya Tuhan kita.

454. Kesaksian dari Dr.Friska akan lawatan hadirat
Tuhan melalui video di LINE yang berisi pertemuan
Leaders Empowering Night. Berikut kutipannya:
Barusan

pas

doa

aku

dilawat

Tuhan.

nangis

terus-terusan pas mulai doa dan nyanyi lagu manis Kau
dengar, hadiratNya makin pekat pas mulai nonton
cuplikan kotbah. Tuhan bisa jamah via line. Dan juga
rhema ibadah : Build a relationship, not relationshit. Kejar
spirit keintiman dengan Tuhan.

455. Kesaksian dari Nova akan lawatan hadirat Tuhan
dalam pertemuan Leaders Empowering Night GCC.
Berikut kutipannya: Ibadah kemarin memang luar biasa,
Tuhan bener-bener menyatakan hadiratNya. Di dalam
hadirat-Nya, saya benar-benar merasakan damai dan
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bahagia. lagu bagian reff

"Biarlah manis Kau dengar

Tuhan" itu juga merhema, ada kerinduan hati untuk
menyenangkan Tuhan.

456. Kesaksian dari Merry akan pengalaman kuasa
Tuhan yang nyata dalam melalui mp3 kotbah GCC.
Berikut kutipannya: “Buat teachers yang kemaren gak
ibadah jangan sampe gak denger mp3 kotbahnya ya,
tadi barusan beres denger firman, sepanjang kotbah
banyak tertegur dan terharu sama kebaikan Tuhan dan
sepanjang doa tangan kesetrum, air mata ngalir dan ada
damai yang luar biasa.”

457. Kesaksian dari Ibu Trivena akan pengalaman
kuasa Tuhan yang nyata dalam ibadah raya GCC. Ibu
Trivena rajin beribadah dan menerima rhema di ibadah
raya GCC. di dalam salah satu pertemuan ibadah raya
GCC, ia dilawat dan dijamah luar biasa oleh hadirat Roh
Kudus ketika lagu “Manis Kau dengar” dinyanyikan.
Terpujilah Tuhan Yesus.
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458. Kesaksian dari Siska akan pengalaman kuasa
Tuhan yang nyata dalam ibadah raya GCC . Berikut
kutipannya: Di ibadah GCC, aku mengalami lawatan
yang

sungguh

luar

biasa

dan

dahsyat,

sejak

penyampaian rhema firman, dan puncaknya saat Ps
membawakan lagu penyembahan manis Kau dengar,
rhema itu berputar putar dipikiran & hati, mataku melihat
cahaya terang putih bersinar kayak awan, lawatan itu
terjadi terus sampai solitude di malam hari aku terus
berdoa menyembah berjam2 lamanya. Terimakasih
Tuhan Yesus & Roh Kudus.

459. Kesaksian dari Hendra akan pengalaman kuasa
Tuhan yang nyata dalam ibadah raya GCC.
Berikut kutipannya: Kemaren waktu ibadah pengurapan
Roh Kudus sungguh luar biasa. Waktu Ps.Cahya mulai
nyanyi, saya terasa kesetrum dari kepala, dada, tangan,
paha, kaki sampe 3x (seperti gelombang), lalu sing in the
spirit, nangis, terus udah ngga kuat lagi langsung duduk.
Pulang ibadah terasa segar sekali seperti habis bangun
tidur.
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460. Kesaksian dari Zico akan pengalaman kuasa
Tuhan yang nyata dalam ibadah raya GCC. Berikut
kutipannya: Ibadah kemarin, rasanya didalam dada
campur aduk, saya bahagia dan damai tapi juga nangis
ga bisa berenti, tiap kali bilang Tuhan aku mau jadi
relationship, nangisnya makin menjadi, Hampir rebah.

461. Kesaksian dari Sintu akan pengalaman kuasa
Tuhan yang nyata dalam ibadah raya GCC. Berikut
kutipannya: Pas ibadah kemarin, urapan sudah terasa
saat Pastor meminta jemaat berdiri. Tak lama kemudian
saya mengalami holy laughter, hati ini dipenuhi kekuatan
baru. Yang luar biasa, tangan merasa ada tiupan angin
sepoi2, hati damai banget.

462. Kesaksian dari Bona akan Lawatan kuasa Tuhan
yang

nyata

dalam

ibadah

raya

GCC.

Berikut

kutipannya: Saya hampir resting tadi, kaya duduk
didepan AC.

Anginnya kenceng banget.. karena gak

kuat berlutut, terus duduk. barulah resting (haha) Gak
kuat juga akhirnya.
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463. Kesaksian dari
yang

nyata

Winnie Lawatan kuasa Tuhan

dalam

ibadah

raya

GCC.

Berikut

kutipannya: Pas penyembahan lagu manis Kau dengar,
kedua tanganku kaya kesetrum lama banget. hadirat
Tuhan kenceng banget tadi.

464. Kesaksian dari Fahrul Lawatan kuasa Tuhan
yang

nyata

dalam

ibadah

raya

GCC.

Berikut

kutipannya: Wow, luar biasa ibadah tadi. Begitu dalam.
Saya seperti tersetrum dari kepala sampai kaki pas
Pastor awal masuk lagu 'manis Kau dengar', begitu
dalam lagunya. Saya pun menangis dan merasakan
damai saat menyembah.

465. Kesaksian dari Depi mujizat kesembuhan sakit
kepala melalui kuasa Tuhan di ibadah raya GCC.
Berikut kutipannya: Dari sabtu pulang kuliah sampe tadi
berangkat gereja, sakit kepala sebelah kanan dan kiri.
Sangat mengganggu pusingnya ga karuan. Sepanjang
ibadah

berangsur-angsur membaik. Selesai ibadah

sudah hilang seketika sakitnya. Terpujilah Tuhan.
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466.Kesaksian dari Linda akan Lawatan kuasa Tuhan
yang

nyata

dalam

ibadah

raya

GCC.

Berikut

kutipannya: Aku lihat kemuliaan Tuhan turun seperti
asap memenuhi mimbar bergerak ke arah jemaat. Roh
Kudus katakan, Aku mau bawa kamu lari bersama-Ku,
Tuhan mengangkat semua kekuatiranku. Relationship itu
komitmen, He is committed to me & I to Him. No more
relationshit. Let's run with Him.

467.Kesaksian dari Saskia akan Lawatan kuasa
Tuhan yang nyata dalam ibadah raya GCC. Berikut
kutipannya: Saya dijamah Roh Kudus ketika lagu 'Manis
Kau dengar' dinyanyikan. Roh Kudus ingatkan bahwa
Tuhan mau saya menjalin relationship denganNya.
Kadang saya berdoa karna pergumulan bukan karna
ingin menjalin hubungan yang dalam dengan Yesus.
Inginkan Dia bukan hanya kuasaNya.

468. Kesaksian dari Yola akan Lawatan kuasa Tuhan
yang

nyata

dalam

ibadah

raya

GCC.

Berikut

kutipannya: Saya sering baca firman renungin firman
berdoa tapi abis itu sibuk sama hal-hal dunia sehingga
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ga fokus bangun hubungan sama Tuhan. Thank God
bisa diteguhkan dengan kotbah hari ini, rhema hati &
pikiran tertuju pada Tuhan. Urapan Roh Kudus juga turun
dan dari pundak kanan sampai bawah (1/2 badan)
kesetrum ga berhenti2.

469. Kesaksian dari Sri Lawatan kuasa Tuhan yang
nyata dalam ibadah raya GCC. Berikut kutipannya:
Lawatan Tuhan luar biasa hari ini. Dari lagu pertama
sampe berkat perutusan rasain hadirat Tuhan kuat
banget. Rhema ibadah, Relationship = connect/ngobrol
sama Tuhan sepanjang hari, Giving our best. My life is
your ship and You are my captain.

470. Kesaksian dari Noviana Lawatan kuasa Tuhan
yang

nyata

dalam

ibadah

raya

GCC.

Berikut

kutipannya: Begitu lagu manis Kau dengar dimulai
langsung dapet holy laughter dan sepanjang lagu tangan
bergetar terus. hati damai banget dan turun sukacita.

471. Kesaksian dari Ide akan Lawatan kuasa Tuhan
yang nyata dalam ibadah raya GCC.

Berikut
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kutipannya: Ibadah kemarin saat urapan ngerasa damai
banget dan badan serasa sejuk.

472. Kesaksian dari Benny akan pesan Tuhan melalui
mimpi disampaikan oleh Ps. Cahya di ibadah raya
GCC. Benny rajin beribadah di ibadah raya GCC. Pastor
Cahya menyampaikan sabda pengetahuan di ibadah
raya, beberapa orang akan mendapatkan mimpi. Benny
bermimpi bertemu Yesus. Pesan yg dia dapat dari mimpi
tersebut adalah hati melekat dengan Tuhan, jangan
muram tapi bersukacita dan love others.

473. Kesaksian dari Sesilia akan Lawatan kuasa
Tuhan yang nyata dalam ibadah raya GCC disaksikan
Berikut kutipannya: Hari minggu kemarin damai sejahtera
banget

dan

ngerasa

bahwa

Tuhan

benar

hidup

menyertai dan nyata. Waktu bagiin firman pas pelajaran
bible di sekolah juga excited dan merinding dari kepala
sampai tangan.

474. Kesaksian dari Hunglie akan Lawatan kuasa
Tuhan yang nyata dalam ibadah raya GCC. Berikut
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kutipannya: Pas ibadah kerasa banget hadirat Tuhan,
damai banget. pulang-pulang jadi rindu banget buat
bahasa roh sama worship. Dari firman yang dibagi
dibukain pengertian relationship yang dipengen Tuhan
yang kaya gimana.

475. Kesaksian dari Yola akan mujizat kesembuhan
dari sakit perut melalui kuasa doa dalam nama
Yesus. Jadi pas mau LG, tiba-tiba perut perih banget
sampe susah napas. Turun dari motor ga bisa berdiri,
saat itu juga langsung didoain LGL / suamiku di tempat
pada saat LG. Setelah doa, beberapa menit kemudian
perih sudah hilang sama sekali & bisa LG dengan baik.
Tuhan penolongku.

476. Kesaksian dari Siska akan perluasan teritori
Jabesh berupa hikmat dalam pekerjaan. Berikut
kutipannya : Ada sebuah improvement untuk perusahaan
terkait sistem administrasi penomoran dan pengendalian
dokumen perusahaan. Berhari-hari tidak ada solusi.
Senin kemarin ide muncul, diselesaikan dalam hitungan
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jam, dan owner menyetujui inovasi baru ini. Terimakasih
Tuhan Yesus.

477. Kesaksian dari Betsy akan turunnya berkat
kreatif

bagi

jemaat

yang

setia

mengembalikan

perpuluhan dan menabur persembahan khusus yang
dinubuatkan oleh Ps Cahya GCC disaksikan oleh Betsy.
Berikut kutipannya :
2 minggu lalu di ibadah raya, Ps.Cahya bernubuat turun
berkat kreatif sampai bulan november. Saya percaya dan
menerimanya di dalam iman. Dalam 2 minggu ini saya
sekeluarga mendapatkan berkat kreatif berupa makanan,
produk fashion, mainan, buku untuk Lionnes. Segala
kemuliaan bagi Tuhan Yesus.

478. Kesaksian dari Friska & Roni akan turunnya
berkat kreatif bagi jemaat yang setia mengembalikan
perpuluhan dan menabur persembahan khusus yang
dinubuatkan oleh Ps.Cahya GCC. Beberapa minggu lalu
kita dapat berkat kreatif berupa produk fashion untuk
juan + helm buat Roni. Minggu kemarin kita dapat berkat
kreatif lagi, produk fasion & perlengkapan bayi, sama
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produk makanan. fyi, kita hampir ga pernah beli baju
buat juan, selalu ada yang ngasih, bahkan untuk
beberapa bulan ke depan juga sudah disediakan sama
Tuhan

479. Kesaksian dari Ari penggenapan nubuatan yang
disampaikan oleh Ps.Cahya di area pekerjaan. Ko Ari
rajin beribadah dan menerima rhema di GCC. Ps Cahya
bernubuat bahwa ko Ari akan menerima tangan kanan
dalam pekerjaan. Setelah mengamati dan menilai
pegawai baru yang masuk dalam beberapa bulan, orang
tersebut

akhirnya

menjadi

tangan

kanan

dalam

pekerjaan ko Ari. Terpujilah nama Tuhan.

480. Kesaksian dari Dhita akan jawaban Tuhan atas
penyapihan anak di pertemuan LG & meeting point.
Dhita rajin beribadah dan tertanam di LG. Dalam
pertemuan LG dan meeting point Dita didoakan untuk
proses penyapihan Cleo. Puji Tuhan prosesnya sangat
lancar, baru 1 minggu, sudah bisa disapih.
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481. Kesaksian dari Fahrul akan turunnya berkat
kreatif

bagi

jemaat

yang

setia

mengembalikan

perpuluhan dan menabur persembahan khusus yang
dinubuatkan

oleh

Ps

Cahya

GCC.

Fahrul

setia

mengembalikan perpuluhan dan menabur persembahan
khusus. Ia menerima berkat kreatif dalam bentuk uang
cash beberapa kali. Terpujilah nama Tuhan.

482. Kesaksian dari Ko Ari akan penggenapan
nubuatan yang disampaikan oleh Ps Cahya di area
pekerjaan. Ko Ari rajin beribadah dan menerima rhema
di GCC. Ps Cahya bernubuat bahwa ko Ari akan
mempunyai partner dan melakukan pekerjaan2 baru di
pekerjaaannya. Ari bertemu teman kuliahnya tanpa
sengaja,

dalam

kesepakatan

waktu

yang

singkat

mereka

menguntungkan

dalam

mencapai
sebuah

proyek. Puji Tuhan.

483. Kesaksian dari Airin akan turunnya berkat
kreatif,

bagi

jemaat

yang

setia

mengembalikan

perpuluhan dan menabur persembahan khusus yang
dinubuatkan oleh Ps Cahya GCC.
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Airin setia mengembalikan perpuluhan dan menabur
persembahan khusus di GCC. Ia mendapat orderan
ber-kali lipat, masih berlangsung sampai saat ini. Toko
onlinenya dinobatkan menjadi salah satu star seller dari
penjualan dan service yang baik

484. Kesaksian dari Nella akan turunnya berkat
kreatif

bagi

jemaat

yang

setia

mengembalikan

perpuluhan dan menabur persembahan khusus yang
dinubuatkan oleh Ps Cahya GCC. Berikut kutipannya:
Seminggu ini aku dapet berkat kreatif berupa makanan &
produk bayi buat Emi, lagi abis & pas beli kosong.
Malemnya ada yang ngasih produk tersebut dan pas
dengan kebutuhanku. Puji Tuhan Dia selalu tepat waktu.

485.

Kesaksian

dari

Hunglie

akan

mukjizat

kesembuhan akan sakit maag melalui nubuatan
mukjizat oleh Ps.Cahya di ibadah GCC. Berikut
kutipannya: Pas sebelum ibadah lagi sakit maag. Udah
sakit maag dari beberapa hari lalu.
mimbar

ada

nubuatan

mukjzat

Pas ibadah dari
kesembuhan.

Kesembuhan terjadi. Puji Tuhan.
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486. Kesaksian dari Yola akan mujizat kesembuhan
atas kelemahan tubuh melalui kuasa doa dalam nama
Yesus. Berikut kutipannya: Dari kecil aku saat bobo
malam pasti bisa buang air kecil berkali-kecil sampe
pernah cek apakah diabetes/ tidak. Akhir-akhir ini selalu
berdoa bersama suami agar kelemahan tubuh itu
dipulihkan. Sudah beberapa minggu saat bobo malam
aku hanya 1x buang air kecil alias udah ga berkali-kali,
bobo jadi nyenyak. Puji Tuhan.

487. Kesaksian dari Nella akan mujizat kesembuhan
melalui instrumen minyak urapan atas penyakit di
kulit kepala

Berikut kutipannya: Aku sembuh dari

penyakit di kulit kepala dengan keramas menggunakan
minyak urapan sambil berdoa semua kuman mati & oleh
bilur-bilur darah Yesus aku sudah sembuh, sekarang
penyakit itu sudah lenyap tanpa menggunakan obat
apapun, ajaib Tuhan Yesus penyembuhku.

488. Kesaksian dari Linda akan mujizat kesembuhan
melalui nubuatan oleh Ps Cahya atas kulit kepala
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rambut rontok. Berikut kutipannya: Di hari Koko
sampaikan nubuatan kesembuhan kulit kepala rambut
rontok/kebotakan, aku ga hadir ibadah. Tapi memang
sudah lama aku doain & kuoles minyak urapan. Luar
biasa, aku terima kesembuhan dari kerontokan rambut
tanpa tumpang tangan melalui mp3. Kuasa Tuhan tidak
dibatasi ruang & waktu. Dahsyat 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 jaman kisah para rasul
gereja perdana adalah dengan bersaksi, membagikan
kesaksian akan Tuhan Yesus yang hidup, Kuasa Roh
Kudus

yang

nyata

masih

terjadi,

Yesus

adalah

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

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 Cacministries

(World Outreach & Discipleship Ministry)

INFORMASI PELAYANAN:
Jikalau anda rindu untuk bertumbuh dalam iman,
dimuridkan

atau

ingin

mendapatkan

free

(gratis)

resources pengajaran, kotbah, juga pelayanan Program
siaran doa kesembuhan, mukjizat, profetik yang akan
kami siarkan setiap minggu via website, dan program
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siaran pemuridan rumah tangga bahagia, dan resources
lainnya. Anda dapat membuka website pelayanan
interdominasi

kami

menghubungi

email

cacministries.org

di

pelayanan

di

alamat

atau
e-mail

office@cacministries.org

Para pembaca juga dapat melihat program pemuridan di
cacministries.org , setiap hari Jumat setelah pukul 12.00
program

siaran

kotbah

dan

pengajaranan

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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Jika anda ingin didoakan dan menerima kuasa Mukjizat
Tuhan Yesus datanglah ke gereja Great Commission
Church, BTC Lantai 6 Blessing Room, ibadah raya setiap
minggu pukul 09.30

Atau anda juga dapat didoakan via website
cacministries.org, kirimkan pokok doa anda ke email
website kami (office@cacministries.org), kami akan
mendoakan anda via website dalam program siaran
kotbah yang akan mengudara setiap hari jumat , kami
percaya Tuhan Yesus akan menolong anda dan mukijzat
masih terjadi.
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