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BAB I
PENDAHULUAN
“Iman kepadaYesus yang Hidup, danKuasaRoh Kudus”
Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus dan
Roh Kudus, dalam 28 bulan terahkir gereja Great Commission
Church/GCC Bandung (gereja yang saya gembalakan), mengalami
lebih dari 800 kuasa Tuhan dan mukjizat, yang disaksikan oleh
jemaat, sungguh ajaib dan penuh Kuasa Tuhan kita Yesus dan Roh
Kudus, semua ini terjadi karena kasih karunia dan Anugerah
TuhanYesus atas jemaat GCC.
Dalam membaca buku kesaksian Mukjizat & Kuasa Tuhan Yesus
volume 8 ini, penting kita sadari bahwa, Kuasa Tuhan dan Mukjizat
adalah buah dari IMAN!, iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan
Kuasa Roh Kudus yang masih bekerja hingga jaman ini, bahkan
sampai akhir jaman nanti.
Satu hal yang sangat penting yang perlu diketahui para pembaca :
“YESUS KRISTUS adalah Tuhan Yang Hidup, Yesus masih
menolong umatNya, masih membuat mukjizat, masih memberkati
kita, Yesus Mengutus Roh Kudus ditengah-tengah umat-Nya untuk
melepaskan kuasa Allah di dunia”.
Penting disadari Roh Kudus bukan hanya berperan membawa
manusia menerima keselamatan dalam nama Yesus Tuhan, tetapi ia
pribadi yang hidup penuh kuasa, dan 9 karunia Roh Kudus masih
bekerja di gereja Tuhan di jaman ini, bukan hanya jaman dahulu di
kitab para rasul, tetapi sampai hari ini masih bekerja secara luar
`
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biasa, karena Roh Kudus adalah Tuhan yang tinggal dan diam di
dalam kita.
Iman hanya dapat datang atau timbul dari pendengaran,
pendengaran akan Rhema Firman Tuhan dari alkitab, bukan dari
pengetahuan ayat-ayat alkitab, tapi dari kuasa rhema Firman Tuhan
yang Tuhan karuniakan kepada orang percaya melalui pertolongan
Roh Kudus.
Para pembaca terkasih, jika anda menyimak kesaksian-kesaksian,
banyak sekali kesaksian terjadi karena pelayanan nubuatan, karunia
Roh Kudus, doa penumpang tangan – karunia kesembuhan Roh
Kudus, dan karunia mukjizat Roh Kudus, terimalah kabar baik bagi
para pembaca “Karunia Roh Kudus masih bekerja dalam gereja
Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan Pribadi yang hidup diutus Tuhan
Yesus“.
Saya berdoa, agar para pembaca, membaca kisah-kisah kesaksian
kuasa Tuhan dan Mukjizat dalam buku ini dengan rendah hati
sehingga imannya dikuatkan dan mulai mempercayai bahwa
“JESUS IS ALIVE” dan “HOLY SPIRIT IS REAL“

Pdt. Cahya Adi Candra, Sip.MA.
Founder & Senior pastor JKI-Great Commission Church
(Gembala Senior Jemaat GCC Bandung)
Founder & Senior Minister CACMinistries
(World Reachout& Discipleship Ministries)
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BAB II
Mukjizat dan kuasa Tuhan
KESEMBUHAN&
KESEMPURNAAN TUBUH

KESAKSIAN 1.SAKIT PERUT SEMBUH SELESAI
IBADAH - AIRIN
Kesaksian dari Airin akan mukjizat kesembuhan di ibadah raya GCC,
memberkati kita semua, Tuhan sungguh nyata ditengah gerejaNya
"Minggu lalu saya sakit perut selama hampir satu minggu.Sakitnya tidak
terus2an tapi mengganggu karena sudah berhari2. Dalam Ibadah Raya,
saat mendengar kotbah dan terasa sakit perut, saya perkataan bahwa
selesai Ibadah, mukjizat turun. Langsung sakit perut ini lenyap.saya
sudah tidak sakit perut lagi sejak selesai Ibadah. Puji Tuhan..Tuhan baik,
Dia hidup, dan mendengarkan kita".

`
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KESAKSIAN 2.ANAKKU SEMBUH DARI SAKIT
KERONGKONGAN KARENA DURI IKAN - BENNY
Kesaksian Benny td malam : Mau kesaksian neh barusan kejadian, Nathan
makan malam, makan ikan, duri nya nyangkut di kerongkongan,
kesakitan, udah di muntahin, udah minum n makan pisang bulet bulet biar
ketelen belom juga keluar. Dah gt doain pake minyak urapan minta
mujizat supaya keluar, tp masih sakit, dah gt minum lagi makan pisang
lagi, better.Terus bobo, ehhh dua jam bobo bangun kesakitan lagi dikira
dah beres, akhirnya suruh muntahin lagi.Akhirnya puji Tuhan keluar duri
nya, cukup gede.Tadinya mau ke ugd, puji Tuhan ga jadi, sungguh Tuhan
menolong.Tuhan Yesus baik sayang Nathan. Tq God

KESAKSIAN 3.SEMBUH DARI CIDERA KARENA
KUASA DOA DAN MINYAK URAPAN - PANDEGA
Kesaksian muljizat kesembuhan ilahi dialami oleh Pandega, berikut
kutipannya;
"Kamis kemarin pinggang belakang sakit cidera keseleo pas olah raga. Pas
acara pemuridan didoakan tumpang tangan pastor dan malamnya saya
berdoa juga sambil mengoles minyak urapan. Puji Tuhan besoknya sudah
sangat berkurang sakitnya dan hari ini sudah tidak sakit sama
sekali.,Tuhan Yesus sang penyembuh yang ajaib.

`
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KESAKSIAN 4.MUKJIZAT KESEMBUHAN PADA
ANJING YANG LUMPUH - SIDNEY
Kesaksian Sidney berdoa dengan papanya Ps. Cahya, bahkan hewan pun
yang timpang lumpuh didoakan dengan iman, turun mukjizat kesembuhan
bisa jalan bahkan berlari lagi:
"Chiko anjing di kompleks kakinya digilas mobil dan jadi cacad
timpang, lalu sembuh didoakan tumpang tangan demi nama Yesus oleh
papi, bareng ama Sidney dan mami". Ajaib Tuhan Yesus kita, segala
kemuliaan bagi Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 5. SEMBUH KARENA DOA DAN MINYAK
URAPAN – YULI
Kesaksian Yuli mengalami berkat2 dan pertolongan Tuhan yang luar biasa
saat ia harus rawat inap , dan juga kesembuhan ilahi terjadi didoakan
rekan rekan LG, demikian ringkasan kutipannya;
Saat mau pergi ke RS, saudara2 rohani langsung menawarkan untuk
mengantar, mendadak ada kamar kosong padahal sebelumnya dikatakan
penuh (bukan kebetulan, kuasa Tuhan menolong), Saudara2 rohani datang
dan berdoa bagi Yuli sambil mengoleskan minyak urapan. Saat dites darah
keesokan nya, terjadi kesembuhan semuanya normal dan Yuli diijinkan
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pulang, dan Biaya RS ditanggung penuh oleh asuransi, padahal
sebelumnya dikatakan bahwa asuransi hanya mengcover sebagian saja,
Saat sakit pun berkat berupa bantuan finansial maupun makanan tetap
mengalir, puji TUHAN... berkat dan kuasa TUHAN Yesus benar2 nyata.

KESAKSIAN 6.ANAKKU SEMBUH DARI GEJALA FLU HENDRA
Hendra membagikan kesaksian kesembuhan Anaknya, melalui instrumen
minyak urapan doa dan disembuhkan, demikian ringkasan pendek,
kesaksianya:
"Saya juga mau kesaksian nih, sepulang saya dari kantor sampe malam
Ionnes demam, lalu sebelum tidur, saya & istri doain kesembuhan + pake
minyak urapan...esoknya membaik tapi terjadi demam lagi, lalu malamnya
kita beriman doa lagi + pake minyak urapan supaya Ionnes ngga jadi
batuk / flu / pilek / lendir berlebih...dan hari ini (jumat) dari bangun pagi
sampe barusan tidur Ionnes sudah normal suhunya dan sehat tidak jadi
batuk ataupun dsb..dsb. AJAIB TUHAN KUASA ROH KUDUS dengan
iman bekerja lewat minyak urapan. Rhema Firman minggu lalu digenapi
dan kembali ke surga dengan tidak sia sia tetapi membawa kemuliaan
untuk nama TUHAN YESUS. Amin.

`
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KESAKSIAN 7.ANAKKU SEMBUH DARI SAKIT PANAS
- FAHRUL
Kesaksian Fahrul, ia dan istri mengoleskan minyak urapan berdoa dengan
iman, dan mukjizat kesembuhan terjadi, demikian ringkasannya ;
"Fahrul Bulan September lalu kami merencanakan pulang kampung.
Beberapa hari sebelum kami pulang ke Solo, putri kami (Cleona) sakit
panas yg membuat kami was-was untuk rencana kepergian kami. Kami
menduga mungkin karna sedang tumbuh gigi.Ditambah sekitar 2 bulan
berat badannya tidak bertambah-tambah.Kami berdoa sepakat &
mengoleskan minyak urapan.Puji Tuhan hari H kami berangkat sudah
tidak panas, Kami pulang karena ada agenda mengunjungi keluarga besar
kami yg belum sempat pada berkunjung sejak kelahiran putri kami. Tiga
kota yg kami agendakan kunjungi. Cleo yg baru pemulihan dari sakit
kurang bisa menikmati perjalanan, rewel, susah makan. Ini membuat kami
was-was lagi & berfikir apakah salah kami ambil timing pulang kampung.
Sedih rasanya banyak makanan tapi tidak mau makan.Kami menduga ciriciri kena TB, namun kami percaya & berdoa sambil mengoles minyak
urapan semuanya dalam kendali Tuhan yg terbaik.Sesampai di Bandung
kami cek lab dgn foto Rongent untuk memastikan kondisi anak kami, puji
Tuhan hasilnya negatif TB. (Cleo sungguh sungguh sudah sembuh
menerima mukjizat kesembuhan ketika

dengan iman orang tua

mengoleskan minyak urapan), kami belajar tentang tidak kuatir, beriman
kepada Tuhan Yesus."

`
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KESAKSIAN 8.ISTRIKU SEMBUH DARI SINUS –
ARIEF
Kesaksian Arief-Lita tentang mukjizat kesembuhan yang dialami Lita di
ibadah raya GCC, sungguh memberkati iman kita semua, Yesuslah Tuhan
penyembuh yang ajaib, demikian kutipannya;
"Kuasa Tuhan sungguh ajaib.Istri saya Lita mengalami sakit flu yang
cukup parah dan meski sudah minum obat masih juga belum benar2
sembuh tuntas,setelah ke 2 dokter didiagnosa ada masalah dengan
sinusitis.Seminggu berlalu dan obat sudah habis, flu membaik tapi
keadaan sinus memburuk. Saat datang ke ibadah Pastor menubuatkan
bahwa Tuhan menjamah orang yang sakit sinus. Istri saya percaya,
menerima dan bersepakat dalam iman untuk kesembuhan. Puji Tuhan dua
hari kemudian sinusnya berangsur - angsur membaik hingga akhirnya
sembuh total padahal sebelumnya dokter merekomendasikan pengobatan
lanjut. Jesus is real and alive !

KESAKSIAN 9. SEMBUH DARI SAKIT BISUL – TOMMI
SUSWANTO
Kesaksian Tommi Suswanto, akan mukjizat kesembuhan yang dialaminya
di ibadah raya gcc, menguatkan iman kita, demikian kutipannya;
"Hai gcom,kali ini saya mau bagi kesaksian lagi,waktu ibadah tgl 30 okt,

`
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Ps Cahya dpt pesan dr Tuhan bahwa di jemaat ada yg sakit bisul di
bag.bokong, ternyata pesan tsbt itu menunjuk ke saya,karna memang saya
lg bisul di bag bokong sesudah ibadah saya dtg ke pastor untuk di
doakan, ternyata hari ini tgl 31 bisulnya sembuh ngga kerasa sakit lg di
bagian itu. Ini kejadian entah yang keberapa kali saya di jamah Tuhan
dengan cara yang mustahil dan tidak masuk logika. Dalam setiap ibadah,
Tuhan hadir di GCC jd bener kata pastor, dtg ke ibadah itu penting sekali
karena Tuhan hadir di situ, saya saksi nya dari diciprat air waktu sakit gigi
(sembuh instan sakit gigi di ibadah gcc dengan hanya duduk manis
mendengar kotbah) sampai kemarin Tuhan tahu saya lg sakit bisul,
disembuhkan semuanya seketika.Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selalu
nyata dalam hidupku.

KESAKSIAN 10.
10.SEMBUH DARI SAKIT ULU HATI YOSI
Kesaksian mukjizat kesembuhan yang disaksikan Yosi melalui instrumen
minyak urapan (minyak urapan yg sudah didoakan di GCC), menguatkan
iman kita untuk berdoa dan menerima pertolongan Roh Kudus, demikian
kutipannnya;
"Beberapa bulan lalu uluh hati saya agak sakit dan tubuh terasa lemah lalu
saya ambil minyak urapan dan mengoles ke uluh hati dan dahi saya. Puji
Tuhan dengan instan kurang dr 5 menit uluh hati saya tdk sakit lg dan
badan lbh kuat sehingga bisa lanjut bekerja, ketika berdoa dan
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mengoleskan minyak urapan turunlah kekuatan yg baru, urapan yg baru
dalam nama Yesus segala kelemahan lenyap sakit penyakit sembuh amin.
5 menit kemudian tubuh saya menjadi sangat segar dan bs beraktivifas
bahkan hingga tengah malam". Segala pujian dan kemuliaan bagi
pekerjaan Roh Kudus.

KESAKSIAN 11.
11.MUKJIZAT KESEMBUHAN PADA KAKI
YANG SAKIT – Ps. CAHYA
Kesaksian dari Ps. Cahya, ia menerima mukjizat kesembuhan pada
kakinya, Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan;
"Di awal tahun ini, Karena suatu aktivitas pelayanan, tumit kaki dan
telapak kaki saya, cedera retak, cidera parah, rasanya sakit dan panas
berminggu minggu, berjalan pun sakit dan pincang - sulit berjalan, saya
langsung berdoa setiap hari dan melepaskan rhema firman Tuhan akan
Mat 8;17 juga mengoleskan minyak urapan, beberapa minggu berlalu dan
sepertinya belum terjadi apa- apa, (saya tidak di gips, atau perawatan
medis lainnya karena tau pasti bahwa Tuhan akan membangkitkan iman
saya melalui peristiwa ini), karena itu saya berjalan menahan rasa sakit
berminggu minggu, dan selalu memakai alas yang tebal dan empuk
dengan terseret seret, hingga suatu Hari Tuhan berfirman dalam doa saya
"kamu percaya aku telah menyembuhkanmu, lepasakan Alas kakimu, dan
berlarilah tanpa Alas, buktikanlah ayo berjalan berlari tanpa alas kaki"
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dan saya percaya, lalu bertindak, terjadilah mukjizat kesembuhan saat itu
juga, didalam nama Yesus saya sudah sembuh, terpujilah nama Tuhan
Yesus"

KESAKSIAN 12.
12.SEMBUH DARI SAKIT
SAKIT PERUT - DEPI
Kesaksian Depi, mengalami kesembuhan oleh Roh Kudus melalui
minyak urapan membangun iman kita, demikian kutipannya

"Dalam suatu perjalanan traveling saya sakit perut, terasa kembung. Jadi
susah tidur. Sudah dioles minyak kayu putih berkali-kali tetap tidak
sembuh. Puji Tuhan, setelah mengoles minyak urapan, oleh kuasa Roh
Kudus sembuh instan."

KESAKSIAN 13.
13. SEMBUH DARI ALERGI CUACA –
MIKI
Kesaksian Miki ia mengalami kesembuhan ilahi, ia Sembuh alergi cuaca,
Miki rajin beribadah di GCC, perjamuan kudus, dan secara spesifik
sepulang ibadah raya didoakan di meeting point life group, dan
kesembuhan terjadi. Haleluya.
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KESAKSIAN 14.
14.KUASA DOA SEORANG ANAK KECIL
MELALUI MINYAK URAPAN – ARI & AIRIN
Kesaksian Ari dan Airin sungguh membangkitkan iman kita, ia mengalami
mukjizat kesembuhan Roh Kudus melalui instrumen minyak urapan; Ari
sakit pusing dan diare, terbaring di ranjang, Angel (anak mereka umur 3
th) mengambil minyak urapan. Berdoa dan menyiramkan kepada ayahnya
dan mengatakan "masih ada Tuhan", Angel berdoa pakai minyak urapan,
dan Ari pun tertidur pulas dan sembuh seketika, segala pujian dan
kemuliaan bagi Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 15.
15.SEMBUH DARI SAKIT LUTUT - AIRIN
Kesaksian dari Airin mengalami mukjizat kesembuhan didoakan Ps.
Cahya di Ibadah raya, Airin mengalami lutut yang sakit (sudah cukup
lama sakit), sepulang ibadah didoakan Ps. Cahya, dan oleh kuasa Tuhan
Yesus yang ajaib, pulang ibadah sudah sembuh, puji nama Tuhan Yesus
penyembuh yang ajaib.
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KESAKSIAN 16.
16.SAKIT PINGGANG SEMBUH - BETSY
Kesaksian dari Hendra Betsy, akan kuasa Tuhan Yesus melaluai kotbah
Ps.Cahya yang direkam di mp3, iman timbul dan urapan Roh Kudus
mengalir, Yesus adalah Tuhan yang tidak terbatas; Betsy mengalami sakit
pinggang krn menggendong anak , lalu dia berdoa dan mendengarkan
khotbah Ps.Cahya di MP3, iman timbul, dan urapan Roh Kudus turun dan
terjadi mukjizat sakit pinggang sembuh.

KESAKSIAN 17.
17.LUKA DI KAKI KIRI TUHAN
SEMBUHKAN - MERLA
Kesaksian Merla mukjizat kesembuhan ilahi di ibadah raya, pekerjaan
Roh Kudus mukjizat terjadi di ibadah raya GCC, demikian kutipannya
Di ibadah raya GCC, Ps. Cahya bernubuat penglihatan akan mukjizat
yang terjadi, yakni ada mukjizat yg luka di kaki kiri, Tuhan akan
sembuhkan. Dan Puji Tuhan kaki kiri saya yg terkena eksim mengalami
kesembuhan secara progresif, dan tidak hanya kaki kiri saja tp yg di paha
kanan sudah menahun juga disembuhkan. Praise the Lord., Roh kudus
sungguh nyata di ibadah GCC dan Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib.
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KESAKSIAN 18.
18. ANAKKU SEMBUH DARI DEMAM –
HENDRA
Kesaksian dari Hendra akan kuasa Kesembuhan Tuhan dengan istrumen
minyak urapan, kuasa Tuhan nyata dalam doa orang beriman; Ionnes
(anak Hendra) sakit badannya demam dan panas... langsung aja qta doain
+ olesin minyak urapan dan kasih obat turun panas sisa yang dulu
beberapa bulan lalu, ionnes langsung tertidur dan puji TUHAN saat dia
terbangun malam harinya panasnya reda & aktif lagi, sampai baru mau
tidur lagi jam 12 malam... keesokan hari minggunya dia tetap sembuh
tidak panas lagi bahkan hari seninnya qta pergi lagi family time ke daerah
dago dari pagi sampe sore dia tetap aktif & sembuh tidak ada gejala panas
lagi, terpujilah nama Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 19.
19. TELAPAK KAKI BENGKAK SEMBUH –
SISKA GULTOM
Kesaksian Siska Gultom, akan mukjizat kesembuhan Tuhan Yesus,
sungguh memberkati iman kita, demikian kutipannya :

"Dua minggu yang lalu di Ibadah raya, Ps Cahya bernubuat bahwa Tuhan
akan sembuhkan telapak kaki yang mengalami pembengkakan. Kakiku
sudah beberapa lama ini terasa sakit sekali ( pagi itu sebelum ke gereja
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gcc sempat terpikir untuk tidak ibadah, tapi aku ingat rhema firman
Tuhan, jangan bolos dari ibadah raya, ) dan aku bersyukur hadir di ibadah
pagi itu , dan percaya bahwa aku akan mengalami kesembuhan. Lalu
Tuhan menjamah kakiku, kedua telapak kaki ku terasa panas sekali saat
ibadah

berlangsung.sepulang

ibadah

telapak

kaki

ku

sudah

membaik.Kemudian aku juga didoakan oleh Kakak LGL di meeting
point.Puji Tuhan kaki ku pulih total.Semua kemuliaan hanya buat Tuhan.

KESAKSIAN 20.
20. SEMBUH DARI KAKI KEPLITEK WILLY

Kesaksian Willy akan kuasa kesembuhan Tuhan Yesus mempermuliakan
Tuhan Yesus, demikian kutipannya; "saya mau kesaksian, wkt tgl 1 saya
minta didoain oleh ps Cahya buat kaki sy krn kaki sy kepelitek dan
kadang2 sakit walaupun udah digosok pake obat. Mukjizat kesembuhan
terjadi, sekarang kaki kiri yg didoain udah sembuh. Praise the Lord.
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KESAKSIAN 21.
21.TELINGA TIDAK BERDENGING LAGI –
SISKA GULTOM
Kesaksian dari Siska G, akan mukjizat kesembuhan Tuhan Yesus di
ibadah GCC, membangkitkan iman kita : "Tuhan Yesus sembuhkan
telingaku di Ibadah raya; Sudah lama telinga ku suka berdenging, dan itu
agak mengganggu, dan pendengaran ku beberapa waktu ini ga jelas. Dan
tadi di ibadah raya Ps Cahya bernubuat hari itu turun mukjizat bagi
telinga, dan pastor Cahya berdoa untuk telinga yang sakit. Aku percaya,
darah Yesus telah membayar lunas semua kelemahan kelemahan ku.Dan
Puji Tuhan telingaku sembuh, telinga ku tidak berdenging lagi.
Terimakasih Tuhan Yesus...

KESAKSIAN 22.
22. SEMBUH DARI SAKIT TELINGA –
ZIKO
Kesaksian Ziko akan mukjizat kesembuhan ilahi instan yang terjadi di
ibadah raya, menguatkan iman kita, Roh kudus sungguh hadir dan
menolong nyata dalam ibadah raya GCC;
"Guys mau kesaksian: minggu lalu gw sering banget pake earphone,
sampe akhirnya rada sakit kuping gw, dan sedikit susah mendengar,
ternyata pas ibadah ada kesembuhan kuping, ( Ps Cahya bernubuat
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mukjizat kesembuhan telinga yang sakit sedang terjadi ) gw berdoa dan
pas firman kuping gw jd linu dan pas pertengahan firman ilang ( tepat
seperti nubuatan kesembuhan yang disampaikan - terjadi mukjizat) dan
skrg kuping gw kembali normal, Praise God....

KESAKSIAN 23.
23. MATA MINUS DIPULIHKAN - MERLA
Kesaksian Merla akan kesembuhan mukjiat Tuhan Yesus di ibadah raya
gcc membangkitlan iman kita, Roh kudus memang nyata dan Yesus
sungguh hidup;
"Mau sharing juga mengenai pemulihan mata saya. Beberapa bulan lalu
waktu ibadah pernah didoain pastor Cahya (tumpang tangan sepulang
ibadah) utk mukjizat kesembuhan mata. Hari ini cek ke dokter mata
ternyata minus berkurang dari - 3 sekian jadi - 2 sekian, silindernya juga
berkurang beberapa poin. Praise the Lord." mukjizat kesembuhan oleh
kuasa Tuhan Yesus sungguh ajaib.

KESAKSIAN 24.
24. MUKJIZAT
MUKJIZAT KESEMBUHAN ATAS
IKAN PELIHARAAN - YUKI
Kesaksian Yuki, akan kuasa iman dan doa kepada Tuhan Yesus yang maha
kuasa, penolong ajaib, sungguh membangkitkan iman kita, demikian
kutipan dari share di LG
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"Ikan peliharaan Yuki mengalami sakit penyakit; Jadi kulitnya budug.
Yuki tergerak untuk mendoakannya karena terinspirasi dari pastor Cahya
yg berdoa utk anjing yg timpang. Lalu mereka pergi liburan tahun baru
sehingga kolam ya pun tidak diurus. Tidak dikasih obat, air tidak dikuras.
Dan puji Tuhan setelah mereka pulang, ikan itu sembuh ( telah terjadi
mukjizat iman dan doa). - sungguh Tuhan Yesus penolong yang ajaib,
haleluya.

KESAKSIAN 25.
25. DISEMBUHKAN DARI SAKIT BAB
BERDARAHBERDARAH- NELLA
Kesaksian Nella mukjizat kesembuhan dialaminnya, ia sakit buang air
besar berdarah, di ibadah raya ia didoakan tumpang tangan oleh pastor
Cahya, dan juga berdoa mengoleskan minyak urapan, ( tidak ke dokter
hanya doa iman ) dan oleh bilur darah Yesus ia sembuh, haleluya,
terpujilah Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib.

KESAKSIAN
KESAKSIAN 26.
26. ANAKKU SEMBUH DARI SAKIT
DEMAM - HENDRA
Kesaksian dari Hendra tentang mukjizat kuasa Tuhan Yesus kesembuhan
melalui minyak urapan membangun iman kita, demikian ringkasaannya;
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"Suatu hari Ionnes sakit demam, kami berdoa dalam nama Yesus dan
mengoleskan minyak urapan dan juga kami berikan pereda panas, Ionnes
langsung tertidur dan puji TUHAN saat dia terbangun malam harinya
panasnya reda & aktif lagi, keesokan hari minggunya dia tetap sembuh
tidak panas lagi bahkan hari seninnya qta pergi lagi family time ke daerah
dago dari pagi sampe sore dia tetap aktif dan sembuh tidak ada gejala
panas lagi"puji Tuhan.

KESAKSIAN 27.
27. CIDERA OTOT LEHER – PUNGGUNG
SEMBUH – BONA
Kesaksian dari Bona akan mukjizat kesembuhan Ilahi, melalui doa iman
yang dinaikannya dan juga penumpang tangan hamba Tuhan, memberkati
kita semua, berikut kutipannya;
Minggu lalu (akhr thn 2016), sy mengalami cidera otot leher punggung.sempat diurut, tp tdk sembuh. Pd hr minggu tsb sy melayani di
greja, sy mengangkut beberapa benda berat (speaker). Selesai ibdh sy
meminta ps. Cahya utk mendoakan, dlm doanya dia bernubuat ; berkata
sembuh, bapak anak sembuh bisa pergi berlibur dgn sehat (pdhl sy lupa
bilang doakan anak sy jg, dia lagi demam,mencret dan batuk). Sesampai
di rmh cedera sy tambah parah krn td mengangkat barang2 tsb..sy hanya
bs berbaring di ranjang dan utk melakukan beberapa hal termasuk makan
minum hrs dibantu anak istri. Namun sy percaya dan sepakat dgn
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doapastor. Keesokan harinya sy sembuh dan bangun dr ranjang, rasa sakit
berkurang. Hari ke 2 setelah didoakan sy sudah bisa

menyetir

kendaraan, puji Tuhan sy dan anak sy sembuh dan kami bisa berlibur dgn
sehat.

KESAKSIAN 28.
28. SEMBUH DARI SAKIT BENJOLAN DI
PAHA - ELIZABETH

Kesaksian dari Elisabeth mengalami kesembuhan progresif, datang ibadah
raya gcc, berdoa bersama-sama dengan iman, dan melalui minyak urapan;
"Minggu kmren ia sakit ada benjolan di paha kiri, bengkak lumayan gede.
Hingga ia sempet susah jalan karna sakit linu bgt.., sblm tidur ia berdoa
dan mengoleskan minyak urapan, ( dari gcc ), lalu besoknya ke gereja
ibadah raya,mendengarkan kotbah menerima urapan dan berdoa bersama
kakak PA, puji Tuhan Minggu mlm nya pecah itu benjolan dan gag kerasa
sakit.. sampe hr Selasa benjolan itu kempes dan kering. Puji Tuhan..

KESAKSIAN 29.
29. SEMBUH DARI SAKIT DI JARI KAKI NOVI
Novi membagikan kesaksian, mengalami mukjizat kesembuhan Ilahi
dalam ibadah raya GCC, demikian kutipannya :
"Semenjak ngelahirin kaki sempet bengkak dan jempol kaki kiri, kukunya
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numbuhnya selalu nusuk..tiap numbuh sakit bgt..dipotong sakit, ga
dipotong jg sakit.. sering kambuh sampe kesenggol dikit ajah
nanahan..lama2 kesenggol atau keteken dikit berdarah.. setahun lebih
kambuhan terus ga bs pake sepatu., pas ibadah ( ibadah Minggu gcc) ada
nubuatan ( pastor Cahya bernubuat) mukjizat bagi jari kaki..saya percaya
salah satunya buat saya.. dan kesembuhan progresif terjadi.. uda ga pernah
nanahan atau berdarah lagi..kemarin malem baru sadar kog jari kaki ga
sakit sama sekali yah padahal kmrn pake sepatu dan pelayanan pula
jingkrak2.. sembuh total", terpujilah Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 30.
30. PAMAN DISEMBUHKAN DARI
AMBEIEN – REGI & MAURIN
Kesaksian dari Regi dan Maurin akan kesembuhan dan mukjizat dari Pak
Jimmy

saudara

mereka,

yang

dialami

di

ibadah

GCC

akan

membangkitkan iman kita semua:
"Kami mau share Kuasa dan Mukjizat kesembuhan dari Tuhan yang
terjadi pada Paman kami, Pak Jimmy. Beliau menghadiri ibadah raya hari
minggu, 25 Desember 2016. Itu pertama kalinya beliau hadir di GCC dan
tidak

mengenal

sama

sekali

Ps.

Cahya

dan saya

pun

tidak

menginformasikan apapun kepada Ps. Cahya mengenai kedatangannya. Di
tengah ibadah sedang berlangsung, Ps. Cahya bernubuat bahwa ada yang
hadir yang menderita sakit ambeien dan Tuhan mau menyembuhkan
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penyakit itu, Paman kami ini meresponi dengan mengangkat tangannya
(saya baru tahu juga beliau menderita penyakit tsb sudah setahun,
kambuhan terus menerus). Beberapa hari lalu saya berkomunikasi lagi
dengan beliau, beliau menyatakan bahwa sejak didoakan, penyakit
ambeien nya sudah sembuh total, Puji Tuhan, kuasaNya tetap sama
dahulu, sekarang dan selamanya. To Him be the glory"

KESAKSIAN 31.
31. ANAKKU SEMBUH DARI DEMAM –
TATANG
Kesaksian dari Tatang akan kesembuhan dan mukjizat Roh Kudus,
melalui sapu tangan Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya; ( mukjizat
yang luar biasa-unusual miracle), berikut ringkasan kesaksiannya;

"Saya mau share kesaksian: Declan sempat panas selama 5 hari, dimana
panasnya naik turun, kemudian kami membawa Declan ke rs dan
dilakukan cek darah. Setelah diberi obat dokter, Declan tidak kunjung
sembuh dan membuat kami khawatir, karena setiap malam panas s/d 38.7.
Saat ibadah minggu di GCC , saya minta didoakan oleh pastor Cahya
melalui media tissue ( sapu tangan) . Dan saya memiliki keyakinan
dengan iman saya, Declan akan sembuh..puji tuhan, setelah didoakan dan
ditumpang tissue- sapu tangan , keesokan harinya panas hilang dan
sembuh..puji tuhan.
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KESAKSIAN 32.KUASA DOA DAN MINYAK URAPAN
MENYEMBUHKAN SAKIT LEHER - ELIZABETH
Kesaksian mukjizat kesembuhan Ilahi oleh Liza, mempermuliakan Tuhan
Yesus, Ia penyembuh yang ajaib, melalui instrumen minyak urapan
mukjizat terjadi!
"Dari hari senin aku sakit leher belakang. Rasanya pegel berat dan
tegang banget Sempet takut jg.. karena aku ada darah tinggi. Hari selasa
malem aku doa dalam nama Yesus Tuhan, dan oleskan minyak urapan,
puji Tuhan hari kamis pagi pas bangun udah tidak kerasa sakit apa".. gag
tegang lg lehernya sampe skrg. Segala pujian bagi Tuhan Yesus sang
penyembuh.."Yesus Tuhan yang masih menyembuhkan dan Roh Kudus
melalui minyak urapan sungguh nyata bekerja"

KESAKSIAN 33. ANAKKU SEMBUH DARI DEMAM BONA
Minggu lalu Gavin tiba2 muntah2 dlm wktu kurang dr 1 jam sdh muntah
5x. Kami berdoa agar dia tdk muntah dan bisa tidur tenang.Tengah malam
dia terbangun, puji Tuhan tdk muntah lagi namun demam tinggi.Kami
berdoa kembali utk tidak demam lagi... puji Tuhan bsk harinya kondisinya
tdk demam, namun nafsu makannya berkurang.Lalu kami berdoa lagi dan
puji Tuhan nafsu makannya dan kondisinya normal kembali. Kuasa doa
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org benar (perkataan kita dlm doa) punya kuasa. Terpujilah Tuhan.

KESAKSIAN 34. CIDERA KAKI SEMBUH - LINDA
Kesaksian dari Linda akan mukjizat kesembuhan Tuhan Yesus, dialami di
KKR GCC bulan january, mempermuliakan nama Tuhan Yesus, demikian
kutipannya;
"di KKR GCC January aku sempet mengalami kesembuhan ilahi, kaki
kiri sempet cedera krn kelamaan berdiri & banyak jalan tiap hari berjamjam waktu ada event marathon di awal Jan. Tadi didoakan di tempat
duduk, langsung terasa sakit dari lutut sampai pangkal paha lalu langsung
dicoba berdiri dan jalan malah ga sakit lagi. Haleluya , terpujilah Tuhan
Yesus.

KESAKSIAN 35.DIARE SEMBUH - FAHRUL
Kesaksian dari Fahrul akan mukjizat kesembuhan Tuhan Yesus, melalui
instrumen minyak urapan, memberkati imah kita, demikian kutipannya;
" Hari minggu lalu makan siang terlalu pedas shg memgalami diare ..lalu
doa dalam nama Yesus dan juga mengokeskan minyak urapan , dan saya
sembuh , besoknya pun sudah normal. Belajar utk hati2 dlm memilih
makanan ... mengucap syukur diare telah disembuhkan Tuhan Yesus"
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KESAKSIAN 36. SEMBUH KARENA KUASA DOA DAN
MINYAK URAPAN – IDE
IDE
Kesaksian Ide akan mukjizat kesembuhan Tuhan Yesus melalui instrumen
minyak urapan, membangkitkan iman kita : beberapa waktu lalu Ide ga
enak badan alias sakit.
Sebelum tidur ga enak badan. Perut sakit tp ga bs bab. Biasanya ga
bstidur. Mereka segera berdoa dalam nama Yesus, dan dioleskan minyak
urapan bersama istri akhirnya malah bisa tidur nyenyak sembuh dan tidak
sakit.

KESAKSIAN 37. SEMBUH DARI SAKIT
TENGGOROKAN OLEH KUASA DOADOA- YOLA
Kesaksian Yola akan doa kuasa nama Yesus, memberkati iman kita nama
Yesus penuh kuasa, mendatangkan mukjizat kesembuhan; Kamis sebelum
KKR yola ga bs ngomong karena sakit tenggorokan dan demam. Bsoknya
di pekerjaan hrs menngajar dan teriak2. Malemnya latihan singer. Sehari
sebelum KKR berdoa dalam nama Yesus agar kesembuhan terjadi karena
mau melayani mukjizat terjadi . Minggu pagi sebelum melayani di KKR
ia sudah sembuh.haleluya.
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KESAKSIAN 38. SEMBUH DARI KETERGANTUNGAN
OBAT SAKIT TENGGOROKAN - SASKIA
Kesaksian mukjizat kesembuhan progresif di KKR gcc janauary dari
Saskia memberkati kita semua, Yesus Tuhan yang menyembuhkan,
demikian kutipannya;
"Minggu lalu saya sakit radang tenggorokan, Selama ini kalau sakit
tenggorokan, bisa dibilang saya ketergantungan dengan satu jenis obat
sehingga langsung saya minum obat tersebut. Tapi kali ini saya
berkata,"Tidak, kuasa Yesus lebih hebat daripada obat ini.Saya mau
memutuskan ketergantungan saya terhadap obat.Setelah mendengar
Firman di ibadah KKR 22 Januari, saya mengalami kesembuhan
progresif. 3 hari kemudian saya sembuh total tanpa minum obat. Haleluya
to the name of Jesus."

KESAKSIAN 39.
39. SEMBUH DARI SAKIT KELENJAR
TIROID – ANA MONIKA
Kesaksian atas kesembuhan ilahi kuasa Tuhan Yesus dari ibu saudari Ana
Monika , disaksikan oleh ibu Entin, demikian ringkasannya;
Ana datang ke ibadah gereja GCC dan minta didoakan tumpang tangan ps
Cahya bagi kesembuhan ibunya yang sakit kelenjar tiroid dan harus di
operasi, ps Cahya bernubuat kesembuhan akan terjadi ketika Ana
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mengoleskan minyak urapan dan berdoa nama Yesus ke ibunya, ia
melakukannya dan puji Tuhan ia sembuh, tidak jadi di operasi, bahkan
dokternya pun takjub, karena progresnya luar biasa, terpujilah nama
Tuhan Yesus ajaib kuasaNya.

KESAKSIAN 40. SEMBUH DARI SAKIT GIGI DAN
RAMBUT RONTOK – IBU ENTIN
Kesaksian ibu Entin akan mukjizat kesembuhan atas gigi sakit dan rambut
rontok dialaminya membangkitkan iman kita .
"pada bulan january di ibadah raya gcc, Ps Cahya bernubuat penglihatan
ada yang akan mengalami mukjizat bagi gigi yang sakit dan rambut
rontok, dan saya berseru dalam hati "itu saya Tuhan" , dan saya
menerimanya ,lalu pastor cahya berdoa menumpangkan tangan, Puji
Tuhan Yesus gigi saya tidak berdarah lagi dan sembuh sakitnya dan
rambut saya tidak rontok lagi, saya sudah sembu, sungguh Luar biasa
Tuhan Yesusku, terimakasih Tuhan Yesus."
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KESAKSIAN 41. SEMBUH DARI MIGRAIN - YESSY
Kesaksian dari Yessy mengalami mukjizat kesembuhan ilahi di KKR GCC
january, mempermuliakan nama Tuhan Yesus, demikian ringkasannya:
"dulu saya sering sakit kepala-migrain, karena AC/angin sedikit saja
langsung migrainnya kambuh dan berhari hari sakitnya, minum obat pun
sudah tidak ada pengaruhnya lagi, saya datang ke ke KKR GCC january,
ketika saya dengar kotbah Ps Cahya saya percaya firman yg dibagikan
Yesus sudah menanggung segala sakit penyakit & kesengsaraan kita,
lalunsaya didoakan dan menerima kesembuhan, Puji Tuhan saya sudah
sembuh, kena AC atau angin pun saya tidak kambuh Lagi, Yesus Tuhan
Yang luar biasa".

KESAKSIAN 42. SEMBUH DARI MIGRAIN KRONIS LIDWINA
Kesaksian dari Lidwina, mengalami mukjizat kesembuhan Tuhan Yesus,
ia mensharingkan, sejak datang ke ibadah gereja GCC imannya
bertumbuh, ia juga didoakan di doa profetik dan KKR tahun lalu oleh ps
Cahya, sakit migrain kronis menahan belasan Tahun yang dideritanya ,
sembuh progresif secara ajaib, setelah berbulan bulan ia tidak lagi sakit
kambuh, ia menyadari muljizat kesembuhan Ilahi progresif telah terjadi,
kuasa Tuhan Yesus sungguh nyata dia Tuhan yang hidup, haleluya
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KESAKSIAN 43. SEMBUH DARI SAKIT DI JARI
TANGAN – IBU ENTIN
Kesaksian mukjizat kesembuhan ilahi dialami ibu Entin, dengan rajin
datang Ibadah raya GCC rutin, terjadilah secara progresif Tuhan Yesus
menyembuhkan,demikian ringkasannya " jari jari tangan saya susah
digerakkan kaku dan sakit, secara progresif sakitnya sembuh secara ajaib,"
ajaib Tuhan kesembuhan terjadi secara ajaib di ibadah raya GCC.

KESAKSIAN 44. SEMBUH DARI SAKIT PUNGGUNG
DAN LEHER
Kesaksian dari abc ( nama inisial ), ia mengalami kuasa mukjizat
kesembuhan Tuhan Yesus di KKR GCC january , dan bersaksi melalui
line sms kesaksian mukjizat demikian kutipannya;
"Saya bersyukur saya sudah disembuhkan Tuhan Yesus dari sakit
punggung dan leher yg sudah saya derita sejak lama (kronis menahun) .
Terima kasih Tuhan Yesus .Terima kasih Pa Pdt Cahya Adi Candra",
terpujilah Tuhan Yesus Kristus penolong dan penyembuh.
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KESAKSIAN 45. SEMBUH DARI SAKIT DI DADA – IBU
IYAN
Kesaksian dari ibu Iyan (Soreang), ia disembuhkan Tuhan Yesus di KKR
GCC February 2017, demikian kutipannya:
"saya kemaren dtng ikt kkr sm suami sy, sy sbtulnya lg sakit dada dan
butuh mukjizat lainnya, tapi Tuhan baik ia nyembuhkan dulu sakit saya,
sakit di dada saya tiba -tiba hilang dan sembuh dalam perjalanan, saya
mengucap syukur kepada Tuhan Yesus allah yang baik yng tau
penderitaan sy trmkh jga kpda bp.pdt.Cahya Adi Candra yng sdah mau
berkorban mendoakan sy smga bp trus dpkai oleh Tuhan terimakasih
Tuhan Yesus memberkati amin"

KESAKSIAN 46. SEMBUH DARI SAKIT BENJOLAN DI
PAHA – IBU MEY
MEY
Kesaksian dari Ibu Merry Setelah mengikuti KKR pada Januari 2017, ia
disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan Yesus, demikian ringkasannya;
"saya mengalami benjolan di paha tak kunjung sembuh, dan setelah
didoakan di KKR GCC saya mengalami kesembuhan secara progresif
menjelang -2mgg setelah ditumpang tangan dan didoakan oleh PS. Cahya
di KKR tersebut. setelah mengikuti KKR itu benjolan saya membaik dan
yang tadinya terasa berdenyut dibarengi memerah seperti memar sakit
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hilang begitu saja, bahkan setiap hari benjolan tersebut yang tadinya
lumayan besar hampir sebesar kacang merah dan keras, mengecil secara
terus-menerus hingga hilang sembari saya olesin minyak urapan beberapa
kali meskipun tidak rutin, namun saya tetap percaya bahwa Tuhan akan
memberikan saya kesembuhan. Saya baru pertama kali mengikuti KKR
dalam hidup saya, namun disini saya merasakan kebaikan Tuhan Yesus
yang benar-benar nyata kasihnya serta ajaib kuasanya.Saya ucapkan
terima kasih juga kepada Ps. Cahya yang telah menumpang tangannya
kepada saya serta membantu menyampaikan berkat Tuhan kepada para
umatnya.“Terpujilah Tuhan Yesus Raja Dari Segala Raja”. Maka dengan
iman percayalah karena “Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya” ,
Amin..

KESAKSIAN 47. SEMBUH DARI EKSIM – MAMA LIZA
Kesaksian dari Mama Liza disembuhkan Tuhan Yesus di KKR GCC,
mempermuliakan nama Tuhan; " mamanya Liza mengalami eksim yang
cukup berat selama bertahun2 (kronis menahun) tiap hari harus pakai
salep buat mencegah eksim nya kambuh lagi. Di KKR bulan Juni
mamanya datang dan didoakan. Ia juga mengoleskan minyak urapan
beberapa hari, ajaib sekarang ini mama Liza tidak lagi memakai salep
kulit dan eksim nya tidak kambuh lagi, disembuhkan Tuhan Yesus"
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KESAKSIAN 48. SEMBUH DARI SAKIT PERUT - LIZA
Kesaksian Liza : Hari Jumat malam, Liza mengalami sakit perut yang
lumayan parah. Sebelum tidur, Liza mengoleskan minyak urapan dengan
iman. Keesokannya Hari Minggu Liza datang ke ibadah raya gcc dengan
iman akan sembuh. Dan benar, saat pastor berkotbah kesembuhan pun
langsung terjadi. Perut Liza pun sembuh., segala pujian dan kemuliaan
bagi Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 49.
49. SEMBUH DARI DIAREDIARE- ERICK
Kesaksian Erick akan mukjizat kesembuhan Tuhan Yesus ketika datang ke
ibadah GCC memberkati kita semua, demikian kutipannya;
"sabtu pagi pas bangun mau sarapan sebelum ke gereja, perut ane sakit,
ternyata kelihatannya masuk angin, mules2 gt, bolak balik ke wc. Alhasil
berpikir ga ke ibadah dulu bisi tar ke wc lg. Tp akhirnya mutusin tetep ke
ibadah, dan yakin pasti sembuh. Di ibadah raya gcc ternyata iman menjadi
kenyataam saya disembuhkan Tuhan, Puji Tuhan Yesus.
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KESAKSIAN 50. SEMBUH DARI ALERGI DI KULIT SINTUNATA
Kesaksian

dari

Sintunata

tentang

kesembuhan

yang

dialami

mempermuliakan nama Tuhan, demikian kutipannya; "sudah sekian lama
(menahun) ini aku punya masalah dengan kulit, tepatnya alergi- iritasi dan
gatal-gatal (sangat sangat gatal) kalau memakai benda2 logam. Karena
aku pakai sabuk, maka daerah pinggang yang paling sering kena iritasi.
Pada pertemuan leader, saya meminta pastor cahya untuk mendoakan
kesembuhan bagi alergi tersebut dan ia bernubuat bahwa penyakit
tersebut akan disembuhkan dengan tindakan iman nya adalah mandi 3X.
Sepulang pertemuan, dengan iman saya mandi 3X walaupun sebenarnya
sudah malam sekali.Dan besoknya rasa gatal di pinggang berkurang jauh
dan beberapa hari kemudian gatal2 hilang.Sekarang saya sudah sembuh
dari alergi tersebut, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus."

KESAKSIAN 51. SEMBUH DARI SAKIT PUNGGUNG SRI
Kesaksian

dari

Sri

disembuhkan

ketika

beribadah

di

GCC

mempermuliakan Tuhan, demikian kutipannya:
"Punggungku dari hari kamis minggu lalu sakit banget.Sampe minum obat
penahan sakit.
Hari minggu ampir ga ke gereja karena sakit banget.Aku paksain bangun
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karena aku percaya ada kesembuhan di rumah Tuhan dan juga Pulang
ibadah aku didoakan bersama pas meeting point Life group.Puji Tuhan
besoknya langsung sembuh, saya disembuhkan Tuhan Yesus".

KESAKSIAN 52. SEMBUH DARI SAKIT FLU BATUK –
WINNIE
Kesaksian Winnie ia mengalami mukjizat kesembuhan progresif,
memberkati iman kita, demikian ringkasannya;
"saya mengalami kesembuhan dari penyakit flu batuk yg sampai 2 bulan
tidak pernah sembuh, akhirnya di kotbah ibadah raya gcc saya menerima
rhema " Tuhan Yesus yg sudah menanggung semua penderitaan kita",
saya juga terberkati kesaksian pastor ttg kesembuhan progresif lalu saya
juga melakukannya , dimana saya berdoa untuk kesembuhannya setiap
hari , dan mukjizat kesembuhan sungguh terjadi, saya sudah sembuh,
Thanks Jesus.

KESAKSIAN 53. SEMBUH DARI ALERGI – YUAN
Yuan membagikan kesaksian kesembuhan progresif yg ia terima di
ibadah raya GCC berikut ringkasanya;
"saya mengalami alergi gatal2 seperti kaligata, sudah diperiksa ke dokter
bbrp kali, dan setiap kali periksa, dosis obatnya selalu ditambah sampai
akhirnya dosisnya sdh maksimal, tp sy tidak sembuh juga, lalu di ibadah

`

44
raya GCC Pastor Cahya berdoa dan bernubuat buat kesembuhan utk
alergi yg diakibatkan oleh kekuatiran, pd saat itu sy tau pesan itu utk saya,
dan merespon nubuatan dengan menaruh tangan di dada, saya mau terima
kesembuhan dari Tuhan & menyerahkan kekuatiran sy pd Tuhan. Puji
Tuhan mukjizat kesembuhan progresif terjadi; sejak saat itu alerginya
makin lama makin sedikit & jarang kambuh dan ahkirnya sembuh"
terpujilah Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus.

KESAKSIAN 54.
54. ANAKKU SEMBUH DARI SUSAH BAB
- YOSEP
Kesaksian Yosep akan mukjizat kesembuhan melalui instrumen minyak
urapan, membangkitkan iman kita, demikian kutipannya;
"Setelah hampir 2 minggu bayi kami kesulitan buang air besar, maka
kami putuskan berdoa bersama sambil Mengoleskan minyak urapan
diperutnya. Kita berdoa malam hari dan puji Tuhan barusan (keesokan
harinya sore hari) sudah sembuh" pekerjaan Roh Kudus sungguh nyata
melalui minyak urapan."
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KESAKSIAN 55. SEMBUH SAAT DIDOAKAN DI KKR YUDI
Yudi membagikan kesaksian di group bahwa ia mengalami mukjizat
Tuhan Yesus disembuhkan saat KKR bulan February, ”Setelah didoakan
oleh pastor Cahya di KKR Yudi sudah tidak merasakan sakit lagi karena
sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus sang
penyembuh”

KESAKSIAN 56. SEMBUH DARI SAKIT OTOT – VIVIN
HERLIANA
Kesaksian dari Vivin Herliana, ia disembuhkan di KKR GCC january
2017, demikian kutipannya " saya sembuh dari sakit fisik di bagian bagian
tubuh ; otot di belikat dan lengan kiri" segala kemuliaan bagi Tuhan
Yesus.
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KESAKSIAN 57. SEMBUH DARI KANKER USUS –
MAMA DARI LINDA
Kesaksian kesembuhan progresif dari Tuhan Yesus atas mama dari Linda,
sangat ,memberkati kita, demikian kutipannya;
"Sekitar 7 tahun lalu mama saya didiagnosa kanker usus.Harus dioperasi,
radioterapi dan kemoterapi.Sekitar 1 tahun dia bergumul karena kanker
yang diangkat berulang kali tetap tumbuh lagi.Pada acara KKR, Pastor
Cahya berdoa tumpang tangan dan mama saya membawa pulang minyak
urapan, dengan taat berdoa mengoleskan minyak urapan.Dokter masih
mendesak operasi mengangkat sebagian dari usus, jadi operasi tetap
berjalan.Namun kami sekeluarga beriman kesembuhan sudah diterima
melalui kuasa darah Yesus.Sungguh Tuhan penyembuh, kanker mama
saya hilang dan bersih total, tidak jadi kemoterapi.Dokter spesialis di
Singapore pun meneguhkan secara medis bahwa mama saya disembuhkan
oleh kuasa Tuhan tanpa kemoterapi."
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KESAKSIAN 58. SEMBUH DARI KERUSAKAN KULIT –
Ps. CAHYA
Kesaksian ps Cahya mengalami kesembuhan instan melalui iman kepada
Tuhan Yesus, ia mengalami tersiram minyak goreng saat memasak, dan
tangannya melepuh, lalu kulitnya rusak dan tidak pernah pulih, pecah
terus menerus, berdarah setiap kena air sabun, sudah ke dokter spesialist
kulit di obati sebulan tidak bisa sembuh, ahkirnya pastor cahya melihat
website program doa kesembuhan, dan ia sepakat dalam iman menerima
mukjizat, dan kuasa Tuhan keluar dari gagdet,ia terhempas seperti
tersengat listrik dan sembuh secara instan, bagi Tuhan Yesus tidak ada
yang mustahil, puji Tuhan"

KESAKSIAN 59.
59. SEMBUH DARI TANGAN YANG
RETAK - RONI
Kesaksian Roni akan kesembuhan ilahi yang dialaminya memberkati kita,
Roni mengalami kecelekaan kendaraan, dan tangannya retak, Roni tekun
berdoa dan mengoleskan minyak urapan, dan dalam suatu ibadah raya di
gcc bulan maret, Ps Cahya bernubuat akan mukjizat kesembuhan yang
turun pada Roni dan keluarganya , dan keesokam hariny Roni bersaksi ia
sembuh dan dikonfirmasi oleh dokter kesembuhannya melalui hasil
rotgen, segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus.
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KESAKSIAN 60. KESEMBUHAN ILAHI ATAS ANAKKU
- AIRIN
Kesaksian Airin di Life Group memberkati iman kita, Ia bertumbuh
imannya melalui pengajaran para rasul di ibadah raya GCC, dan ia
melepaskan iman dalam doa nya sepakat dengan Ari , dan mengalami
kesembuhan Ilahi atas anaknya ;
Angel anak mereka, mengalami permasalahan pada telinganya karena
tersumbat kotoran kuping salurannya, Ari dan Airin berdoa, dan dengan
kuasa Tuhan , kotoran itu keluar dengan mudahnya, dan juga terdapat
bintil putih di bawah mata Angel yang sudah ada berminggu-minggu
lamanya. Setelah melepaskan iman dalam doa mukjizat kesembuhan
terjadi bintilnya sudah hilang, haleluya.

KESAKSIAN 61. MUKJIZAT KESEMBUHAN DARI
BINTIK DI TUBUH – FRISKA G
Kesaksian Friska G mengalami mukjizat istimewa ( unusual miracle),
melalui nubuatan yang diterima suaminya di ibadah raya dengan iman, di
rumah Friska menerima mukjizat kesembuhan, “Bulan February di
ibadah raya GCC, pastor Cahya bernubuat akan kesembuhan untuk
pasangan suami istri, yang istrinya mengalami sakit tubuhnya dipenuhi
bintik bintik berwarna, Roni menerima dengan iman dan memberitahukan
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pada Friska, yang dirumah karena sakit tidak bisa datang ibadah dan
mukjizat istimewa terjadi , bintik bintik merah yg di muka langsung
hilang, bersih spt ga pernah terjadi (sudah lama sakitnya dan belum
sempat ke dokter juga krn ujan terus - tanpa medis sama sekali), lanjut
kesembuhan terus bekerja dan dalam beberapa hari bintik" merah yg di
badan juga hilang sempurna seluruh tubuh. Segala kemuliaan dan pujian
bagi Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 62. SEMBUH
SEMBUH DARI SAKIT GIGI - HANDI
Kesaksian Handi mengalami mukjizat kesembuhan di Ibadah raya
menguatkan iman kita, dalam ibadah raya GCC, Ps Cahya bernubuat akan
mukjizat orang yang sakit gigi akan menerima mukjizat kesembuhan,
Handi percaya dan menerimanya dalam iman dan doa, halleuya mukjizat
gigi gusi sakit sembuh instan terjadi, segala pujian dan kemuliaan bagi
Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 63. SEMBUH DARI JERAWAT BESAR
YANG BENGKAK - VANIA
Kesaksian Vania mengalami mukjizat kesembuhan di Ibadah Raya,
memberkati iman kita semua, dalam ibadah raya GCC ,Ps Cahya melihat
penglihatan sabda pengetahunan tentang turunnya mukjizat bagi
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seseorang yang ada jerawat besar, pada saat itu Vania merespon dengan
percaya dan iman, ia menerimanya dan seketika secara ajaib jerawat besar
yang bengkak di daerah kelopak mata copot seketika dan ia sembuh,
Tuhan Yesus maha kuasa , Ajaib perbuatannya.

KESAKSIAN 64.
64.MATA MINUS BERKURANG - VANIA
Kesaksian

kesembuhan

progresif

yang

dialami

Vania,

sungguh

mempermuliakan nama Tuhan Vania rajin ke ibadah raya GCC, menerima
perjamuan kudus, dan tekun berdoa pribadi dengan iman, suatu hari
setelah beribadah di GCC ia merasakan sesuatu dan memeriksakan mata ,
dan terbukti minus mata vania berkurang 1, penglihatanya jadi lebih baik,
terpujilah Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 65. ANAKKU SEMBUH DARI SAKIT
PERUT - YUKI
Yuki bertumbuh dalam pengajaran iman mendengarkan

kotbah

pengajaran iman di gerja GCC, ia mengaplikasikan iman dalam rumah
tangganya, berdoa dalam nama Yesus dan mengoleskan minyak urapan
mempercayai kuasa Roh kudus, ia bersaksi di pertemuan LG bahwa
Gween anaknya sembuh secara instan dari sakit perut setelah berdoa dan
mengoleskan minyak urapan dengan iman percaya, heleluya.
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KESAKSIAN 66. SEMBUH DARI ALERGI TELUR DAN
KACANG - SRI
Kesaksian dari Sri, memberkati kita semua, Ia mengalami sakit alergi
telur dan kacang, dalam pertemuan ibadah raya GCC ia didoakan mukjizat
kesembuhan oleh ps Cahya, Sri beriman, mempercayai dan membawa
dalam doa nya, tak lama kemudian Sri menyadari bahwa Ia telah sembuh
dari sakit tersebut dan bersaksi, segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan
Yesus.

KESAKSIAN 67.
67. SEMBUH DARI KEDUTAN DI MATA YUKI
Yuki Rajin mendengarkan Firman Tuhan di ibadah raya GCC, dan
bertumbuh dalam imannya, ia mengaplikasikan iman dan mengalami
kuasa mukjizat kesembuhan, ia bersaksi sembuh dari sakit kedutan di
mata (mata terasa kayak ada cacing) setelah berdoa dan mengoleskan
minyak urapan, Kuasa Tuhan Yesus dan pekerjaan Roh Kudus nyata
terjadi, ia sembuh” halleuya.
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KESAKSIAN 68. SEMBUH DARI ALERGI GATAL –
ERNI
Kesaksian yang dikirimkan oleh Saudari Erni, sungguh mempermuliakan
Tuhan Yesus, ia mengalami mujizat kesembuhan ilahi di KKR Kuasa
Allah di GCC, bulan February 2017 ,demikian kutipanya: “Puji syukur
pada Tuhan, sy sdh diberi mujizat kesembuhan dari penyakit alergi gatal2
yg sejak tahun 2012 sy alami dan sudah berobat pada 7 dr spesialis .sdh
pakai obat2 tradisional dan sdh habis biaya besar. Stlh sy ikut KKR
mujizat kuasa Alah dan didoakan.sy sudah sembuh.Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Pdt Cahya.” Dari Erni- Cimahi.

KESAKSIAN 69.
69. SEMBUH DARI CIDERA KAKI – DION
& LINDA
Dion dan Linda rajin mendengarkan kotbah pengajaran iman di GCC, dan
iman bertumbuh, mereka mengaplikasikan iman kedalam keseharian,
sehingga terjadi mujizat kesembuhan, demikian kutipannya “Saat bekerja
sebagai Wedding organizer, kaki Dion cedera ankle karena jatuh, bengkak
& sulit berjalan. Padahal besoknya (Jumat & Sabtu) kami harus handle
konser dan wedding. Kami doakan hari itu sungguh-sungguh, beriman
darah Yesus sanggup sembuhkan, dan juga minta dukungan doa dari LG
dan grup para istri. Kami percaya doa orang-orang benar yang dengan
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yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jumat siang saat mulai bertugas,
Dion sudah berjalan normal dan terjadi kesembuhan secara progresif.Puji
Tuhan untuk iman yang bertumbuh terus dalam LG GCC.” Halleuya

KESAKSIAN 70. SEMBUH DARI SESAK DI DADA BETSY
Kesaksian Betsy Disembuhkan di KKR kuasa Allah, sungguh
mempermuliakan Tuhan, demikian kutipannya “saya mengalami mujizat
kesembuhan di kkr bulan februari, bbrp hr sebelum kkr sering mengalami
sesak di bagian dada ketika menggendong anak, pada saat kkr saya maju
didoakan oleh ps. cahya, saat itu saya terima kesembuhan itu.Puji Tuhan
bbrp hari kemudian sampai hari ini, saya sudah sembuh tidak merasa
sesak saat menggendong anak.Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus.”

`
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BAB III
Mukjizat dan kuasa Tuhan hal
KEUANGAN, PEKERJAAN,
RUMAH TANGGA, USAHA &
TANDA AJAIB LAINNYA
KESAKSIAN 71. JUMLAH CUSTOMER MENINGKAT –
AIRIN
Kesaksian Airin akan kuasa iman, ia mendapat rhema firman Tuhan dari
kotbah ibadah raya GCC, hal kuasa perkataan iman, dan ia mengalaminya,
terpujilah nama Tuhan Yesus.
"Saya memiliki suatu target yang menurut perkiraan baru tercapai di akhir
bulan. Tapi saya percaya dan perkatakan, customer saya datangnya dari
Tuhan dan sudah Tuhan sediakan. Beberapa hari kemudian, tanpa
disangka, jumlah customer meningkat lima kali lipat sejak perkataan tadi.
Dan targetnya sudah tercapai sekarang sebelum akhir bulan. Puji Tuhan!
Tuhan hidup dan memiliki kuasa dalam hal apapun".

`
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KESAKSIAN 72.KUASA IMAN DAN DOA UNTUK
TEMPAT PEMBERKATAN – TOMMI & CELLA
Kesaksian Tommy & Cella, hal kuasa iman dalam doa, dapat
mengubahkan segala sesuatu, Haleluya;
"Sejak beberapa bulan lalu kami mencari tempat untuk pemberkatan
pernikahan.Kami sudah dapat rekomendasi dan mengajukan ke salah satu
gereja yg biasa dipakai untuk tempat pemberkatan. Setelah satu bulan
lebih berlalu, tidak ada kabar sama sekali. Kami bingung apakah kami
harus mencari tempat pemberkatan lain atau menunggu, krn waktu terus
berjalan, dan jika kami mencari tempat lain, takutnya tempat tsb diacc.
Akhirnya kami sepakat untuk menunggu dan berdoa untuk tempat
pemberkatan, dan keesokan harinya Tommy berinisiatif menghubungi
pengurus Gereja tsb. Kami pun mendapat kabar baik, Puji Tuhan kami
diperbolehkan menggunakannya untuk tempat pemberkatan kami.Saat
kami bertemu dengan pengurus Gereja tsb, dia mengatakan bahwa
sebenarnya mereka memutuskan tidak lagi menyewakan Gereja tsb
beberapa tahun terakhir.Tp kami diizinkan untuk menggunakannya.Tuhan
yg menyediakannya bagi kami. Praise The Lord
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KESAKSIAN 73. BERKAT KEUANGAN KREATIF –
CELLA
Share kesaksian Cella, mengalami berkat finansial kreatif, nubuatan bulan
- bulan penuaian finansial bagi jemaat gcc digenapi, terpujilah Tuhan
Yesus, sungguh tidak lazim, dengan tiba - tiba ia dapat berkat uang dari
temennya. Pas ditanya, katanya "buat beli pulsa", segala kekaguman bagi
Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 74. BERKAT KEUANGAN YANG
MELIMPAH – DEPI
Kesaksian dari Depi di LG akan berkat finansial datang berlimpah dari
Tuhan, sungguh nubuatan masa penuaian finansial jemaat GCC digenapi,
"Berkat finansial, penjualan produk kecantikan terus bertambah dan capai
target" haleluya.

KESAKSIAN 75. YESUS SUMBER BERKAT YANG
AJAIB – PANDEGA
Kesaksian Pandega, akan Tuhan Yesus sumber berkat yang ajaib,
nubuatan masa penuaian finansial digenapi, "sungguh aneh, tau - tau
dikasi sekian juta sama seseorang dengan alasan yang kurang jelas,
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Jugaberkat finansial beberapa bulan terakhir sangat melimpah sampai bisa
bantu orang tua dan adik, traktir anak bimbingan, dan masih sisa banyak"
haleluya..

KESAKSIAN 76. BERKAT KREATIF BERUPA
UPGRADE FREE KAMAR HOTEL - LINDA
Linda share kesaksian, akan berkat keuangan kreatif melimpah dari Tuhan
Yesus, nubuatan masa bulan - bulan penuaian financial bagi jemaat gcc
digenapi.
"Oleh anugerah berkat kreatif Tuhan Yesus kamar hotel tempat menginap
baru diupgrade free ke suite & juga dpt ekstra limpahan 2 kamar lg free di
hotel berbintang, Haleluya Tuhan melimpahkan berkat untuk kru dan
team kerja kami"

KESAKSIAN 77. BERKAT BERUPA PRODUK
FASHION – BETSY
Kesaksian dari Besty akan berkat Tuhan Yesus yang kreatif, dan
penggenapan nubuatan masa bulan - bulan tuaian keuangan, sungguh
terjadi, "saya dan Ionnes mau kesaksian, kami mengalami tuaian finansial
secara kreatif, Tuhan Yesus sumber berkat, dalam minggu ini kami
mendapatkan beberapa produk fashion. Puji Tuhan segala kemuliaan bagi
Tuhan Yesus."
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KESAKSIAN 78. BERKAT MELEBIHI UPAH - TOMMI
Kesaksian Tommy akan penggenapan nubuatan masa bulan-bulan tuaian
keuangan bagi jemaat gcc terjadi, sungguh BERKAT Tuhan MELEBIHI
UPAH dan TUHAN TAU APA YANG KITA PERLUKAN, demikian
kutipannya:
"Apa yang pastor nubuatkan kemarin pas ibadah dan setiap doa
persembahan tentang menuai berkat bagi orang yang setia persembahan
dan perpuluhan, gw dalam bulan ini full dengan berkat keuangan"
terpujilah Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 79.
79. BERKAT BERUPA MESIN CUCI HELLES
Kesaksian dari Helles, tentang berkat keuangan kreatif dari Tuhan
memberkati kita, nubuatan bulan-bulan masa penuaian jemaat gcc
dialami;
"Pada tanggal 17 Nov 2016 tepatnya hari Kamis, saya berangkat menuju
Bali untuk menghadiri acara yg di gelar oleh PT. Haier se Indonesia, di
situ banyak sekali acara yg termasuk salah satu nya undian hadiah paket
+ door prize, saya sampai berkecil hati melihat banyak sekali kupon dan
undian yg dimasukkan ke dalam kotak undian dan kotak doorprize, apa
mungkin saya dpt tapi saya sambil duduk terus berdoa dan percaya tidak
ada yg mustahil buat Tuhan dan ternyata saya gak dpt di undian paket
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tapi puji Tuhan saya dapat di door prize nya yaitu 1 unit mesin cuci. Puji
Tuhan saya sangat bersyukur karena dari sekian byk org saya di beri
hadiah oleh Tuhan. Amien

KESAKSIAN 80. KUASA TUHAN DALAM PEKERJAAN
– ARI SUSANTO
Kesaksian Airin Susanto, tentang kuasa Tuhan yang nyata dalam
pekerjaan dan kuasa Tuhan akan berkat finansial, disaksikan, berikut
kutipannya yang telah diringkas ;
"Saat saya baru memulai usaha baru, ada beberapa pesaing yang mulai
menjual barang yang sama. Padahal itu produk unggulan. Saya sempat
khawatir dan minta didoakan dalam Meeting Point dan LG. Tapi saya
mendapat pesan profetik yang disampaikan Pastor Cahya, Jangan
Khawatir! Saya berusaha untuk tidak khawatir lagi dan iman saya semakin
bertumbuh.Sejak itu, customer lebih banyak membeli produk unggulan
tsb. Barang yang selama ini tidak terjual, di samping itu, ada beberapa
barang yang habis terjual dalam waktu yang hampir bersamaan. Tuhan
benar2 peduli, bahkan di saat kita baru memikirkannya.Pikiran Tuhan jauh
melampaui pikiran kita.
Tuhan memang luar biasa.Saat kita mengandalkan Tuhan dengan
sungguh2, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya."
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KESAKSIAN 81. BERKAT BERUPA PRODUK
FASHION DAN KECANTIKAN – MEGA
Kesaksian nubuatan yg disampaikan Ps. Cahya bahwa bulan Okt 2016 –
Januari 2017 akan terjadi tuaian berkat finansial kreatif, disaksikan oleh
Mega: mau share kebaikan Tuhan, saya diberkati dengan ada yang
memberi produk-produk fashion dan kecantikan, ( yg lumayan besar nilai
nominalnya).
Terimakasih Tuhan, dan juga terus mengalami ditraktir dan diberikan
makanan, (kejadian ini sudah terus terjadi berbulan bulan lamanya)
helaleluya.

KESAKSIAN 82. KUASA TUHAN DALAM PEKERJAAN
- TATANG
Kesaksian dari Tatang , tentang kuasa Tuhan Yesus nyata sungguh
menyertai pekerjaan kaum profesi, akan memberkati iman para pekerja
profesional, demikian kutipannya;.
Segala kemuliaan buat Tuhan Yesus, cabang yang saya pimpin, (sebuah
bank swasta) menjadi perwakilan Bandung untuk berkompetisi menjadi
cabang terbaik senasional. Dimana hanya 3 cabang saja yg terpilih untuk
berkompetisi dalam event bergengsi Service Award (ONSA), sungguh
kuasa Tuhan Yesus nyata dalam pekerjaan, puji Tuhan.
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KESAKSIAN 83. KUASA TUHAN YESUS
MENGALAHKAN
MENGALAHKAN JIMAT – WULAN
Kesaksian dari Wulan, bahwa kuasa Tuhan Yesus mengalahkan jimatjimat, usaha diberkati oleh Tuhan Yesus, berikut ringkasan dari kutipan
kesaksiannya:
"Saya mau kesaksian ni teman2..kmrn itu papa didatengin 'orang pintar'
yg suka kasih jimat (selama ini usaha pakai jimat) lalu saya tolak dan
beritahu ga perlu jimat, ga perlu apa2. Tangan kuasa Tuhan dapat
menjangkau segala hal.Dia menunjukkan kalo Dia itu tetap hadir dan
selalu diluar pemikiran kita. (dan kuasa Tuhan sungguh nyata terjadi) Hari
ini toko jauh lebih rame dari biasanya, dapet omset lebih dari omset yg
biasa didapatkan, Puji Tuhan, kuasa Dia itu memang besar, kuasa Roh
kudus memang nyata menyertai anak-anak Tuhan.

KESAKSIAN 84. MUKJIZAT KEUANGAN DARI
PENJUALAN ANJING – TATANG
TATANG
Tatang memberikan kesaksian tentang penggenapan nubuatan tuaian
finansial sungguh dialami , secara kreatif anak-anak anjing peliharaan
Tatang dibeli dengan harga yang sangat istimewa (diluar kewajaran),
demikian kutipannya;
"Anjing gw laku dengan harga per ekor xx juta rupiah..hehhee, langsung
diborong 2 anakannya...udah di DP in..tinggal tunggu pelunasannya dan
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tunggu waktu umur anakannya 2 bulan...setelah di DPin, malah ada lagi
customer yg mau lebihin 2 jt supaya anjingnya dikasih kedia..luar biasa
nih mujizat keuangan dari Tuhan.., terpujilah nama Tuhan Yesus,

KESAKSIAN 85. BERKAT KREATIF DALAM
KELUARGA – BONA &dr. FRISKA

Bona dan Friska memberikan kesaksian nubuatan bulan-bulan tuaian
finansial yang disampaikan Ps. Cahya sungguh dialami, berikut
ringkasannya :
"Berkat kreatif yg dinubuatkan pastor..yg sdh terjadi di keluarga kami di
bulan Okt - Nov. GOD is so real... sejak bln okt kami banyak sekali
mendpt kiriman makanan (kue, masakan, sembako, buah2an, krupuk,
rempeyek, dll), ditraktir makan, fashion, tas (Gavin punya 4 tas baru), dpt
voucher belanja, mainan utk anak, dan alkitab NIV. Bahkan ada 1 minggu
di bulan Nov tdk ada 1haripun terlewat dr berkat kreatif tsb (hal yang
sungguh aneh dan terlalu ajaib untuk kebetulan) Puji Tuhan kami boleh
mengalami sesuatu yg baru lagi di dlm Tuhan.
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KESAKSIAN 86. TUAIAN FINANCIAL DALAM
PEKERJAAN - HANDI
Kesaksian dari Handi, tentang penggenapan nubuatan bulan bulan
penuaian finansial yang disampaikan Ps. Cahya sungguh dialami, tanpa
usaha susah payah (bahkan menawarkan, atau beriklan pun tidak) tiba
tiba Handi mendapat order terakhir Januari 2015 pesen xxxx nominalnya
...Praise The Lord... ( padahal usaha ini bukan pekerjaan Handi, ia terus
menerus mendapat order, hal yang aneh ) segala kemuliaan bagi Tuhan
pemberi berkat kreatif.

KESAKSIAN 87.BERKAT HADIAH JAM TANGAN WILLY
Kesaksian Willy: ia mengalami penggenapan nubuatan bulan bulan tuaian
finansial bagi yg setia menabur seperti yang dinubuatkan Ps. Cahya, ia
mendapat berkat hadiah produk fashion tertentu (harga nominalnya
lumayan besar) berupa jam tangan (bukan kebetulan, dan peristiwa
mendapat berkat kreatif ini sudah dialami berkali kali - bukan hal biasa,
sungguh berkat Tuhan Yesus).
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KESAKSIAN 88. BERKAT BERUPA PRODUK
FASHION - MERRY
Merry membagikan kesaksian, nubuatan yang disampaikan Ps. Cahya,
bulan bulan masa penuaian sedang terjadi bagi yang menabur selama ini,
sungguh digenapi, berikut kutipannya;
"Berkat kreatif Tuhan terus mengalir,Tuhan peduli sekali bahkan melebihi
yg saya rencanakan, ceritanya waktu doa pagi saya berdoa untuk rencana
memberi produk produk fashion lalu saya mulai merencanakan, entah
mengapa slalu gagal. Ternyata rencana saya slalu gagal karna Tuhan
punya rencana lain. Puji Tuhan dari kemarin saya dapet beberapa berkat
gift yang isinya produk produk fashion tsb, dan setelah itu kembali lagi
mendapatkan hal serupa berulang, segala pujian bagi Tuhan Yesus,
barangsiapa menabur pasti menuai firman Tuhan digenapi.

KESAKSIAN 89. BERKAT BERUPA BONUS NATAL MERRY
Kesaksian dari Merry tentang berkat keuangan yang turun, nubuatan Ps.
Cahya bulan bulan penuaian, bagi yang setia menabur digenapi, "Tuhan
menyediakan benih untuk saya menabur persembahan sulung 2017.
Beberapa bulan lalu saat ibadah saya berdoa minta benih untuk saya
menabur persembahan sulung, Puji Tuhan saya mendapatkan bonus natal
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yang seharusnya blm saya dapatkan karna saya masih dalam masa
probation jadi saya bisa menabur benih sulung saya "terpujilah Tuhan
Yesus pemberi berkat yang ajaib.

KESAKSIAN 90.
90. BERKAT KREATIF DALAM
PEKERJAAN – MAURIN
Kesaksian dari Maurin, akan berkat finansial, nubuatan Ps. Cahya tentang
bulan bulan penuaian finansial bagi yang setia menabur terjadi, demikian
ringkasan kutipannya;
Shallom... Mau kesaksian.. Bulan Juli lalu.. Saya diundang sebagai juri
sebuah acara bambu di Solo.. Akibat panitia kekurangan/kesimpang siuran
dana.. Maka tidak ada janji kompensasi apapun.. Akhirnya saya pergi atas
dukungan kmpus tempat saya bekerja... Krn buat saya, sebagai "pemain
baru di dunia bambu" terlibat sebagai juri bersama dengan arsitek dan
peneliti kelas nasional saja sudah sebuah kepercayaan dan kebanggaan.
Seluruh rangkaian acara tersebut sudah berakhir bulan oktober lalu... Dan
tiba2 salah satu panitia (yg tdk saya kenal sebelumnya) mengkontak dan
meminta no acc.. Dan katanya mau transfer untuk kompensasi akomodasi
dll... Dan beberapa hari lalu, saya cek.. Sudah masuk dari rekening
pemilik acara (berarti benar dari kegiatan tersebut)... Puji Tuhan... Ini
bukan berkat yg tertahan (krn ada perjanjian di awal yg tdk diberi
kompensasi) tapi berkat yg kreatif. Dan besarnya lumayan, jauh di atas

`

66
standar kampus saya.. Tuhan Yesus memang kreatif!

KESAKSIAN 91. TUAIAN FINANCIAL MELIMPAH ATAS
KAMI – FAHRUL & DHYTA

Kesaksian dari Fahrul & Dhyta, nubuatan Ps Cahya tentang bulan bulan
penuaian finansial bagi yang setia menabur dan mengelola keuangaan
sungguh digenapi, firman Tuhan hal barangsiapa menabur akan menuai
sungguh dialaminya, demikian kutipan ringkasannya;
"Kami pun mengalami berkat penyediaan keuangan untuk kami pulang
kampung.Dhytha mendapatkan arisan di Rumah Sakit tepat sebelum kami
pulang, sehingga bisa menambah uang saku buat kami pulang kampung.
Hal lain akhir bulan Oktober 2016 kemarin LG keluarga muda
mengadakan rekre LG ke IP, H-1 kami bergumul terkait ikut atau
tidaknya, terkait sudah tidak ada alokasi dana untuk budget makan diluar,
kami berdoa sepakat ingin ikut & bisa rekre sekalian family time, puji
Tuhan paginya saya mendapat sejumlah uang yg cukup untuk ikut rekre
bahkan bisa mencukupi kebutuhan kami beberapa hari. Praise God.
Tak berhenti disitu saja setelah kami ingat & cek, dari awal tahun 2016 s/d
November 2016 kami selalu terima berkat keuangan yg kreatif dari Tuhan,
tiap bulan pasti ada-ada saja berkat financial yg kami terima. Kalo
dihitung perkiraan sekitar 10-20% dari gaji saya tiap bulan, bahkan pernah
lebih." Kami percaya bahwa rhema Firman Tuhan tentang "musim
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menabur dan menuai secara berkelimpahan sedang terjadi, dan tuaian
financial sedang terjadi dengan IMAN." Amin!!

KESAKSIAN 92. BERKAT BERUPA PRODUK
FASHION - BETSY
Kesaksian dari Besty, sudah berbulan bulan ia mengalami tuain finansial
berkat finansial yang kreatif, nubuatan Ps Cahya tentang bulan bulan
penuaian keuangan kreatif bagi yang setia menabur sungguh terjadi, dan
hal terjadi lagi, demikian kutipannya;
"Saya Betsy mau kesaksian, kami mengalami tuaian finansial secara
kreatif lagi. Tuhan Yesus sumber berkat, dalam minggu lalu saya
mendapatkan produk fashion (beberapa baju, beberapa pasang sepatu dan
tas) Puji Tuhan segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 93. TEROBOSAN KEUANGAN DALAM
KELUARGA – ARIEF & LITA
Kesaksian Arief-Lita tentang mukjizat terobosan keuangan yang mereka
alami, sungguh memberkati iman kita, tentang kuasa mukjizat Tuhan
Yesus pemberi berkat yang kreatif, dalam hal keuangan ia sanggup
melakukan segala perkara, dan tidak terbatas, demikian kutipannya ;
"Shalom Saya mau kesaksian tentang penyertaan Tuhan dalam hal

`

68
finansial.Mulai tahun ini kami diharuskan mengencangkan ikat pinggang
dalam hal keuangan karena beban KPR.Seiring waktu berjalan kami pun
sempat dalam keadaan pas-pasan bahkan terbilang sulit. Dalam situasi
demikian kami bertekun doa pada Tuhan Yesus, kami juga menghadiri
KKR kuasa Allah di GCC dan memohon anugerah Tuhan dalam hal
keuangan. Puji Tuhan meski tidak langsung ada perubahan terjadi tapi
beberapa waktu kemudian istri saya mendapatkan kenaikan gaji yang
lumayan signifikan, saya juga lolos seleksi sertifikasi dosen dan berhak
mendapat tunjangan pemerintah mulai tahun depan.
Selain itu Saya juga mulai membuka toko online untuk menjual barangbarang koleksi yang saya simpan, setelah 1 bulan tidak ada yang membeli
namun kami tetap berharap dan berdoa pada Tuhan.Akhirnya ada satu
orang yang membeli barang saya, kami sepakat memberikan hasilnya
untuk persembahan sulung.Puji Tuhan setelah itu order-order lain pun
berdatangan dan memberikan kontribusi yang lumayan untuk income
keluarga kami.Tuhan Yesus sungguh ajaib, dia peliharakan anak-anakNya
senantiasa.
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KESAKSIAN 94.
94. KUASA TUHAN MELINDUNGI DAN
MELUPUTKAN DARI MUSIBAH - KRISTIAN
Kristian membagikan kesaksian kuasa Tuhan melindungi dan meluputkan
ia dari musibah, demikian kutipannya ; "Pulang dari makan perkedel
bondon di tempat makan, saya bertemu begal motor. Puji Tuhan, ada
mobil patroli polisi lewat, jadi batal dibegal. Tuhan menjaga dan
melindungi, segala pujian bagi Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 95.TUHAN MENJAWAB
MENJAWAB KEBUTUHAN KU
- SANNY
Sanny, membagikan kesaksian mengalami berkat keuangan kreatif,
nubuatan Ps.Cahya tentang masa penuaian berkat kreatif digenapi, ia
mendapat berkat keuangan sehingga bisa membeli HP baru, persis
menjawab kebutuhan karena HP lama sudah rusak, tepat pada waktunya,
puji Tuhan.
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KESAKSIAN 96.BERKAT FINANCIAL DALAM BISNIS –
MIKI&
MIKI& NOVITA
Miki, membagikan kesaskian mengalami kuasa Tuhan dalam usahanya,
nubuatan Ps Cahya tentang bulan-bulan masa penuaian keuangan
digenapi, "Miki dan Novi mengalami berkat financial, dlm bisnis ada
kenaikan omzet dan profit increase (repeat order dan dpt langganan baru).
Clien2 mslh pajak dan banyak berkat kreatif lainnya, Tuhan Yesus sang
pemberi berkat yang ajaib. Haleluya,

KESAKSIAN 97.BERKAT BERUPA INCREASE
PENJUALAN - AIRIN

Kesaskian Airin tentang kuasa Tuham dalam hal usaha dan keuangan,
nubuatan ps Cahya tentang masa bulan bulan penuaian keuangan
digenapi, Airin bersaksi bahwa ia sungguh mengalami berkat financial.
Omzet penjualan bln november sampai xx jt, increase lbh dr bln sblmnya
dan perluasan market langganan hampir seluruh indonesia sungguh terjadi

`

71

KESAKSIAN 98.TUHAN SANG PENYEDIA - FAHRUL
Kesaksian dari Fahrul akan kuasa Tuhan dalam hal penyediaan keuangan,
membangun iman kita semua ; " selama di tahun 2016 dari Januari Desember setelah disadari & dihitung2 ternyata setiap bulannya selalu ada
berkat kreatif finansial sekitar 5-20% dari penghasilannya di pekerjaan,
luar biasanya bukan dari pekerjaan tapi dari orang2 lain sekitar dia, Tuhan
Yesus kuasanya tidak terbatas, ajaib Yesus".

KESAKSIAN 99.
99.TUHAN YESUS PERLINDUNGANKU SINTU
Kesaksian Sintu akan perlindungan Tuhan Yesus atas musibah
menguatkan iman kita, pada hari senin malam kebakaran hebat terjadi di
toko sebelah toko Sintu, Sintu pun berdoa dengan iman didalam nama
Yesus, dan juga meminta dukungan doa ps Laura dan jemaat lain, kuasa
iman atas nama Yesus Tuhan dalam doa besar kuasanya, toko Sintu sama
sekali tidak tersentuh api, dan api padam beberapa jam kemudian,
terpujilah Tuhan Yesus.
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KESAKSIAN 100
100.BERKAT TUHAN MELIMPAH
ATASKU - SISKA
Kesaskian dari Siska akan mukjizat berkat keuangan disaksikan Siska,
nubuatan dari Ps. Cahya akan masa bulan - bulan tuaian finansial
digenapi, demikian kutipannya " Sejak Bulan Oktober sampai hari ini
berkat Tuhan atasku sangat melimpah. Mulai dari makanan yang tidak
pernah berhenti sampai kemarin. Kemudian mamah kasih kalung yang
persis sama dengan apa yang pernah aku minta dalam hati ama Tuhan, dan
tidak pernah kepikiran bakal dikasih. Kemudian Tuhan juga kasih aku
pakaian pesta, lewat mamah sampai 3 pasang, dan aku juga dapat songket
lombok dari mamah Tommy. Dan itupun tidak terpikir akan memperoleh
nya...
Sungguh benar firman Tuhan. Bahwa Tuhan pasti memberkati kita lewat
cara yang kreatif. Dan sungguh semua itu adalah penambahan..."Segala
pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus.
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KESAKSIAN 101
101.TUHAN MEMULIHKAN
HUBUNGANKU
HUBUNGANKU DENGAN KELUARGA - SISKA
Kesaksian

Siska

akan

mukjizat

pemulihan

hubungan

keluarga

menguatkan iman kita semua, berikut kutipannya "Empat bulan terakhir
aku mengalami masa masa yang berat dalam keluarga. Namun Tuhan
memberiku kekuatan.Papaku sakit DBD disertai Sesak Nafas sampai
dirawat di rumah sakit tapi Tuhan jamah papa dan sembuh.Lewat kejadian
ini aku bisa menceritakan kebaikan Tuhan.
Lalu di masa berat itu, Tuhan kasih keberanian untuk bicara kepada
Mamah bahwa aku sudah jadi Kristen Dan Ibadah di Gereja Kristen
Kharismatik.Selama ini aku menutupi kekristenan aku dan berbohong
pada orang tua.

Puji Tuhan setelah aku mengatakan ini, ada terobosan kelepasan dan
kelegaan yang teramat sangat luar biasa dihatiku.Aku pun terus bersaksi
dalam keluarga.Orang tua kaget sekali sampai hubungan aku dan orang
tua rusak.
Namun Tuhan memberiku kekuatan untuk selalu ingat bahwa Kasih itu
mengampuni dan sabar dan belajar selalu mengasihi mereka.Rhema
firman Tuhan setiap minggu di Ibadah Raya memberiku kekuatan dan
penghiburan.Dan Puji Tuhan di awal januari 2017 hubunganku dengan
keluargaku
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pulih.Dan

mamah

papah

tidak
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mempertentangkan hal itu.
Aku tetap percaya satu hal. Satu orang diselamatkan maka seiisi rumah
akan diselamatkan.
Terimakasih Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 102
102.BERKAT KEUANGAN ATAS KAMI
SEKELUARGA - MERLA
Kesaksian dari Merla, akan berkat keuangan kreatif, nubuatan Ps Cahya
masa tuaian financial kreatif digenapi, Yesus Tuhan yang kreatif dan
pemberi berkat yang ajaib;
"Mau sharing juga, selama bulan Desember kami sekeluarga mendapatkan
berbagai berkat kreatif yg tidak disangka2, dan jumlahnya cukup utk
kehidupan sehari2 dan utk membayar pajak mobil," Tuhan memberkati
secara ajaib dan kreatif, haleluya"

KESAKSIAN 103
103.MUKJIZAT KEUANGAN KREATIF
KREATIF
DAN INCREASE - YUDI
Kesaksian dari Yudi akan kuasa Tuhan Yesus hal keuangan, dan nubuatan
ps Cahya akan bulan -bulan tuaian keuangan bagi yang setia menabur
persembahan digenapi, kesaksian ini memberkati kita semua, "Selama
tahun 2016 Yudi mengalami increase. dan juga terjadi mukjizat kreatif.

`
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Di

akhir

Desember

mendapat

berkat

sejumlah

increase

untuk

persembahan sulung, sungguh Tuhan Yesus pemberi berkat yang ajaib,
haleluya"

KESAKSIAN 104
104.BERKAT BERUPA SEPATU - YUAN
Kesaksian dari Yuan mengalami kuasa Tuhan berkat keuangan kreatif
mempermuliakan Tuhan, ia mendapat berkat kreatif produk fashion (
sepatu) dan timingnya pas banget pas Yuan mau beli, berkat kreatif ini
turun, puji Tuhan

KESAKSIAN 105
105.BERKAT KEUANGAN KREATIF MERLA
Kesaksian Merla akan kuasa Tuhan, berkat kreatif keuangan dialaminya,
nubuatan Ps. Cahya bulan-bulan tuaian kreatif bagi yang setia menabur
digenapi: Merla dapet berkat tiba2 dr saudara yg dikenalkan ke temannya
untuk urusan pekerjaan. Secara ajaib, tidak disangka,

Tiba2 ia

mendapatkan berkat keuangan kreatif, segala pujian bagi Tuhan Yesus.

`
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KESAKSIAN 106
106.BERKAT BERUPA PAKET PRODUK
KITCHEN - YOSEP
Kesaksian kuasa Tuhan akan berkat kreatif keuangan dialami Yosep,
nubuatan Ps. Cahya tentang masa penuaian berkat kreatif digenapi, Yosep
mendapatkan berkat di bulan Desember, dapet paket produk-produk
kitchen yang banyak, haleluya"

KESAKSIAN 107
107.BERKAT BERUPA TUNJANGAN
DARI DINAS PENDIDIKAN - SESILIA
Kesaksian Sesil akan berkat kreatif keuangan mempermuliakan Tuhan,
nubuatan Ps. Cahya tentang masa penuaian finansial kreatif digenapi;
Sesil mendapat berkat tunjangan dari dinas pendidikan untuk guru TK,
padahal Sesil sendiri tidak mengurus perijinan atau isi formulir pencairan.
Mendadak dana turun dan ditransfer ke rekening Sesil, ini sungguh kuasa
Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan Yesus

`
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KESAKSIAN 108
108.PENYERTAAN ROH KUDUS NYATA MERRY
Merry memberikan kesaksian akan kuasa Tuhan, pertolongan nyata
dalam keadaan genting, Tuhan bekerja secara ajaib lewat orang-orang,
demikian kutipannya;
"Saya mau share kesaksian. Penyertaan roh kudus sungguh nyata, waktu
bulan Desember saya ke primarasa mau beli kue, karna barang bawaan
cukup banyak tanpa sadar tas kecil saya jatuh. Di tas kecil itu semua
barang berharga saya (dompet, hp, dll). Saya sempat panik bolak balik
tanya satpam dan tukang parkir, sampe cek cctv tapi gak ketemu.
Akhirnya saya mencoba tenang dan mulai berdoa bahasa roh, gak lama
setelah saya doa ada anak remaja datengin saya dan bilang kalau tadi dia
liat tas kecil saya dan dia amankan di mobilnya, puji Tuhan pertolongan
Tuhan selalu tepat pada waktunya"

KESAKSIAN 109.
09.PERTOLONGAN TUHAN ATASKU –
ERICK & MERLA
Kesaksian Eric & Merla, kuasa pertolongan Tuhan Yesus bekerja, secara
ajaib dan kreatif dalam setiap perkara Tuhan menolong, demikian
kutipannya:
"Mau kesaksian..Minggu lalu kami kehilangan kunci motor.Sudah dicari

`

78
di tempat biasa simpen kunci, bahkan sampai ke tempat2 yg aneh2 tapi
tetep gak ketemu.Kami berdoa supaya kunci bisa ditemukan di rumah dan
bukan terjatuh ataupun hilang diambil orang. Seminggu kemudian mertua
sedang bersih2 tas dan ternyata kunci motornya ditemukan di tasnya
tersebut. Puji Tuhan kunci motornya ditemukan kembali"

KESAKSIAN 110
110.KUASA TUHAN DALAM
KELUARGAKU – BONA &dr. FRISKA
Kesaksian Bona & dr.Friska tentang kuasa Tuhan yang nyata bagi anakanak Tuhan yang sungguh rajin beribadah kepada Tuhan, dan
penggenapan pesan profetik akan kenaikan berkat keuangan digenapi,
mukjizat kuasa Tuhan pada keluarga Kristen memang nyata,demikian
kutipannya:

"Pada 2015 dpt pesan profetik dr Ps. Cahya krn kami menabur pd hamba
Tuhan. Pesannya adl jangan membolos ibadah raya di thn 2016 (sengaja
absen utk sesuatu yg tdk terlalu urgent), krn bila membolos akan
kehilangan RHEMA firman Tuhan. Kami berusaha taat dan puji Tuhan utk
pertama kalinya sy bs 100%, 52x ibdh raya, tdk terlewat 1 pun.
Dampaknya sangat luar biasa bagi keluarga kami.
Pertama, bejana rohani melimpah dgn rhema... kelimpahan dlm hidup
(jiwa,fisik, financial, begitu BAHAGIA, diawali dr kehidupan rohani yg
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sehat... doa pagi n Rhema ibadah raya). Rhema yg sy terima
mengubahkan hdp sy dan kmdian mempengaruhi sktr sy seperti
RADIASI,
memperoleh

kel.Sy
anggur

diubahkan
yg

baru

(karakter
dan

kami
sangat

diubahkan),
menikmati

kami
hidup.

Kedua, dlm pesannya pastor berkata bhwa 2016 adl thn tuaian financial
bagi kami ... dan ternyata benar..kami mengalami increase..

KESAKSIAN 111
111.MUKJIZAT HUTANG LUNAS - RUDI
Kesaksian Rudi akan mukjizat kuasa Tuhan nyata dalam hal keuangan,
memberkati secara ajaib anak-anak Tuhan yang percaya membangun
iman kita, Rudi mengikuti KKR kuasa Allah GCC dan minta didoakan
mukjizat keuangan oleh Ps. Cahya, dan kuasa Tuhan nyata terjadi,
mukjizat lunas hutang terjadi, ia mendapat berkat finacial dan bisa
melunasi utang. Dan mulai bisa saving kembali.

KESAKSIAN 112
112. MUKJIZAT DOA LOLOS SELEKSI
JABATAN – SISKA INGGRID
Kesaksian ibu dosen Siska, tentang mukjizat doa, memberkati kita,
demikian kutipannya:
"Doa saya untuk punya jabatan fungsional (kepangkatan bagi dosen dari
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pemerintah) terjawab. Saya lolos seleksi pengajuan jabatan fungsional di
level asisten ahli. Saat pengajuan, saya sempat ragu dengan ke sah an
penelitian saya karena ketika di publikasikan ke sebuah website,
websitenya tidak bisa dibuka. Padahal website tersebut satu2nya harapan
saya

untuk

membuktikan

saya

membuat

penelitian

dan

mempublikasikannya. Jika penelitian tidak terbukti dipublikasikan, maka
saya harus mengulang proses publikasinya yang akan memakan waktu
antara 3-5 bulan. Dua minggu setelah berkas pengajuan masuk ke
pemerintah saya minta didoakan oleh pastor Cahya agar pengajuan
berjalan lancar. Akhirnya, tiga hari yang lalu saya dinyatakan lolos
seleksi. Puji Tuhan."

KESAKSIAN 113
113. MUKJIZAT PERTUMBUHAN
RAMBUT ALINSKA – HERICH & SASKIA
Kesaksian dari Herich dan Saskia, tentang mukjizat pertumbuhan rambut
anaknya, membangun iman kita berapa waktu lalu, rambut di kepala
Alinska sangat sedikit, Udah dikasih minyak kemiri, seledri tapi blom
banyak juga (sudah melakukan segala upaya perbuatan) Kurang lebih 1
Bulan yang lalu, aku dan istri berdoa bersepakat tumpang tangan supaya
rambutnya segera tumbuh, Dan terbukti Tuhan menjawab doa kami. Tanpa
disadari secara langsung, rambut di kepala Alinska mulai banyak.( dalam
waktu 1 bulan tsb) " ajaib nama Yesus, puji Tuhan
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KESAKSIAN 114
114. MUKJIZAT MENDAPAT PEKERJAAN
- FANDY
Kesaksian dari Fandy tentang mukjizat pertolongan Tuhan Yesus yang
nyata,akan memberkati iman kita semua, berikut kutipannya:
"Akhir tahun 2016 sblum sya berangkat ke Australia pastor bernubuat
orang yg masih menganggur akn dapat pekerjaan sblum natal, lalu sya
angkat tangan dan berserah serta beriman akan nubuatan Tuhan dan 2 hari
sebelum natal kuasa mujizat Tuhan terjadi, sya langsung diterima
pekerjaan yg sesuai dengan keinginan dikala krisis perkerjaan di
Melbourne City Australia Tidak hanya mendapat pekerjaan yang sangat
layak di Melbourne, tapi berkat finansial tak luput dari jamahan tangan
Tuhan, sya mendapatkan salary yang sangat diluar akal pikiran sya waktu
pertama diterima bekerja, "berkat melampaui upah" itu yang sya rasakan,
sya mendapat tempat bekerja terbaik di kota Melbourne dengan salary
yang berlebih dari orang kebanyakan. Kuasa Tuhan sungguh nyata
dimanapun sya berada."

KESAKSIAN 115
115. BERKAT BERUPA PRODUK
FASHION - HERICH
Kesaksian Herich, akan pengenapan nubuatan Ps. Cahya tentang bulan
Okt- Januari adalah masa penuaian keuangan, dan juga berkat kreatif
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terjadi, ia mendapatkan beberapa produk fashion dari kenalannya, ( dalam
meeting bussines ) tanpa disangka-sangka, berkat kreatif Tuhan terus
mengalir.

KESAKSIAN 116
116. TEROBOSAN KEUANGAN DALAM
USAHA - LINDA
Kesaksian dari Linda akan mukjizat terobosan keuangan dalam usaha,
memberkati iman kita semua, nubuatan bulan-bulan penuaian financial
bulan Sept 2016 - Jan 2017 yang disampaikan Ps. Cahya digenapi, firman
akan menabur dan menuai sunguh digenapi, demikian kutipannya:
"Biasanya order wedding invitation & wedding organiser, mulai sepi di
awal tahun sampai pertengahan. Tapi di 2017 terus ada event sepanjang
tahun, bulan demi bulan.Order untuk invitation pun terus masuk padahal
tidak ikut pameran. Thank you Jesus for the increase!"

KESAKSIAN 117
117. BERKAT BERUPA HP BARU SASKIA
Kesaksian Saskia akan mengalami berkat keuangan kreatif, nubuatan Ps.
Cahya tentang bulan- bulan masa menuai secara kreatif digenapi,
terpujilah Tuhan Yesus.
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"Bulan Desember kemarin tiba2 ada seseorang yang memberikan saya
gadget hp baru merk yang saya inginkan kualitas fotonya tersebut begitu
saja, Puji Tuhan. Saya percaya itu rencana Tuhan.Berkat finansial
mengalir secara kreatif, Yesus memberkati saya.Haleluya!"

KESAKSIAN 118
118.BERKAT ATAS USAHA BARU - AIRIN
Kesaksian dari Airin akan mukjizat terobosan keuangan, akan
membangkitkan iman kita, bahwa berkat sungguh datang dari Tuhan
Yesus;
"Di awal tahun 2016, saya mendapat pesan profetik dari Pastor Cahya
bahwa Tuhan akan membukakan pintu usaha yang baru.Beberapa bulan
kemudian, setelah melalui berbagai pergumulan, saya bisa membuka
usaha yang baru dengan dukungan suami.Dari situ, saya merasakan berkat
Tuhan dan kasih karunia Tuhan turun atas usaha yang baru.Bahkan tepat
di akhir tahun dan awal tahun pun, Tuhan memberikan beberapa orderan.
Tanpa usaha yang baru ini, saya tidak akan mengalami increase. Tapi
dengan adanya usaha yang baru ini, saya mengalami increase dan bisa
memberikan persembahan sulung dengan jumlah berlipat. Puji Tuhan.
Kebaikan Tuhan membuat saya merasakan peningkatan dalam spiritual
dan financial secara nyata"
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KESAKSIAN 119.
19. PENGHARGAAN DAN HADIAH
DALAM PEKERJAAN – MAURIN
Kesaksian dari Maurin akan kuasa Tuhan Yesus yang nyata dalam
pekerjaan, dan penggenapan nubuatan Ps. Cahya hal berkat kreatif
keuangan sedang terjadi digenapi, terpujilah Tuhan Yesus, demikian
ringkasan kesaksianya;
"Setelah mendapatkan hibah untuk riset dan abdimas dari luar negeri...
Saya dan tim melaporkan akhir tahun lalu ke universitas berupa laporan
dan poster.. Setiap dies (ultah) universitas.. Hasil riset dan abdimas dosen2
yg berupa poster itu dipamerkan dan direview.. Dan pada dies kmrn,
poster kami mendapatkan penghargaan dalam kategori substansi...
Disertai hadiah untuk kami... Puji Tuhan.."

KESAKSIAN 120. INCREASE PROFIT USAHA BENNY
Kesaksian Benny tentang kuasa Tuhan yang nyata dalam hal keuangan,
juga penggenapan nubuatan Ps.Cahya tentang masa tuaian finansial
digenapi "puji Tuhan Benny share mengalami increase profit usaha
sekitar 20% dan mendapat kehormatan kembali memberi persembahan
sulung" mukjizat terobosan keuangan sungguh nyata terjadi, puji
keagungan Tuhan Yesus.
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KESAKSIAN 121
121. INCREASE FINANCIAL - FAHRUL
Kesaksian dari Fahrul akan mukjizat terobosan keuangan dari Tuhan
Yesus, sunguh membangun iman kita semua "ia mengalami increase
financial, dan mengalami banyak mengalami berkat financial kreatif"
sungguh ajaib dan besar Tuhan kita Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 122
122. INCREASE FINANCIAL DALAM
KELUARGA - BONA
Kesaksian dari Bona tentang mukjizat terobosan keuangan, penggenapan
nubuatan yang disampaikan ps Cahya, sungguh membangun iman kita,
akan Tuhan Yesus maha kuasa,"Keluarga kami mengalami increase
keuangan 50%, bermula dari kami dpt nubuatan (yg disampaikan ps
Cahya)

di

akhir

2015

bahwa

2016

adalah

tahun

tuaian

financial. (Nubuatan mukjizat Tuhan digenapi) bagian kami adalah tetap
percaya tidak membolos ibdh (terima rhema firman Tuhan tiap minggu)
dan doa pagi. Puji Tuhan kami bs melakukan bagian kami dgn baik dan
janji Tuhan digenapi kt mengalami increase., terpujilah Tuhan Yesus.
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KESAKSIAN 123
123. PERGUMULAN FINANCIAL
TERJAWAB - SISCA
Kesaksian dari Sisca akan mukjizat terobosan finansial, menguatkan iman
kita, sungguh mukjzat itu masih nyata dalam segala hal, berikut
kutipannya;
"Hari minggu pagi kemarin saya mendapat berkat finansial dgn jumlah yg
tdk saya sangka.saya memang sedang bergumul untuk sebuah kebutuhan.
secara finansial, dana yg sy miliki untuk memenuhi kebutuhan itu
terbatas. sy sempat doa dan puasa kira2 tiga atau empat hari sebelum
berkat itu datang. doa terjawab dalam waktu singkat. terima kasih Tuhan
Yesus.."

KESAKSIAN 124
124. DISPENSER SEMBUH DARI
KERUSAKAN TANPA SERVIS – HENDRA & BETSY
Kesaksian dari Hendra-Betsy , akan kuasa Nama Yesus yang ajaib. Dalam
segala hal, termasuk hal kecil, dengan iman kepada nama Yesus dapat
terjadi, berikut kutipannya:
"Ini perkara kecil tapi kuasa TUHAN tetap nyata., hari senin lalu,
dispenser air minum dirumah tiba2 rusak , kami berdoa dalam nama Yesus
(walaupun beli juga ngga mahal sih) tapi mau beriman belajar andalkan
TUHAN terlebih dahulu ( lewat doa dalam nama Yesus) lalu waktu hari
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kamisnya waktu ganti galon air yang baru ternyata dispensernya sembuh
(tanpa di servis) TUHAN mengabulkan doa kita yang sederhana ini.
TUHAN baik dan iman mendatangkan kuasa.

KESAKSIAN 125
125.KUASA DOA MENDATANGKAN
TEROBOSAN DALAM USAHA - BENNY
Kesaksian dari Benny akan kesepakatan doa dalam nama Yesus,
mendatangkan kuasa terobosan usaha, kuasa doa orang beriman besar
kuasaNya, ajaib Tuhan kita;
"thanks buat doanya kemarin (selasa) di pertemuan LG. Sepakat
mendoakan utk proyek2 baru, dan hari ini (minggu), doa dikabulkan
Tuhan, 2 proyek deal, gak pake lama n gk pake nawar2 ... rabu ngobrol2
dgn klien, minggu proyek deal. Bukan proyek yg sdh lama di follow up,
ttp proyek yg tiba2 di nongol setelah didoakan ... proyek perdana d thn
2017. Puji Tuhan , haleluya.

KESAKSIAN 126
126.KUASA TUHAN DALAM USAHAKU AIRIN
Kesaksian dari Airin akan kuasa Tuhan nyata dalam usaha, membuka
jalan

dan

kesaksiannya ;
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menurunkan

berkatnya,

demikian

ringkasan
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Terjadi terobosan luar biasa (ada satu produk yg murah dan biasanya
customer membeli di kisaran 20-50 bh). Minggu kemarin ada yang
berminat membelinya di jumlah ribuan.Sempat mengira tidak serius tapi
tetap saya layani dengan baik.Ternyata dia bersedia memberikan DP
hampir 50% dan begitu barang siap kirim, langsung dilunasi.Orang tsb
pun puas dengan produknya.Produk dengan harga kurang dari seribu bisa
mendatangkan omzet jutaan dan semuanya begitu lancar (diluar pikiran
manusia). Terpujilah Tuhan. Tahun kuasa Tuhan yang luar biasa boleh
saya rasakan.Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang hidup.

KESAKSIAN 127
127. ANUGERAH TUHAN ATAS
PEKERJAANKU – DION & LINDA
Kuasa Tuhan yang nyata juga dialami oleh Linda dan Dion dalam usaha
mereka, demikian kutipannya:
"Dengan pekerjaan lintas kota dan negara dan kesulitan yang sangat
tinggi, sulit tercapai bagi manusia.Namun Tuhan buat mukjizat, tiba-tiba
membangkitkan orang-orang perkasa dalam tim kami. Hal yang dicuri
iblis tidak mempengaruhi kesuksesan acara. Pertolongan Tuhan sungguh
nyata, dan anugrahNya membawaku ke bangsa-bangsa" terpujilah nama
Tuhan Yesus.
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KESAKSIAN 128
128. PERLINDUNGAN TUHAN
MELUPUTKAN DARI BAHAYA - HANSEN
Kesaksian dari Hansen, akan perlindungan kuasa darah Yesus,
meluputkannya dari bahaya, demikian ringkasannya;
" tgl 19 Jan lalu, saya ada urusan ke Jkt bersama bbrp org teman, via tol
Cikarang, yg nyetir mobil adalah teman saya, tiba2 mobil di depan
berhenti cukup mendadak, alhasil mobil kita nabrak mobil di depan. Puji
Tuhan tdk mencederai penumpang dlm mobil kita maupun mobil yg di
depan kita. Pulang nya gantian saya yg ambil alih jadi sopir, ketika di tol
arah ke bdg, tiba2 mesin mobil mati padahal sedang di jalur cepat, rekan
saya panik. Pada saat itu sy berdoa di dalam hati & berusaha tdk panik
sambil berusaha menepikan kendaraan dari jalur cepat ke bahu jalan (pd
saat itu di jalur lambat banyak truk, bus dan mrk jg dlm kondisi cepat).
Puji Tuhan bisa & setelah dicek ternyata karena radiator bocor akibat
tabrakan di siang hari nya.Singkat cerita akhir nya sy bisa tiba di bdg dgn
keadaan selamat. Saya percaya, hal ini karena kuasa Doa (tiap pagi saya
selalu Berdoa agar Tuhan tutup bungkus dalam kuasa Darah Nya & minta
perlindungan malaikat2nya) & sy percaya bisa selamat krn ada
perlindungan tangan Tuhan & malaikat2.
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KESAKSIAN 129.
29. BERKAT FINANCIAL TERUS
MENGALIR – TOMMI SUSWANTO
Kesaksian Tommy akan mukjizat berkat finansial, nubuatan ps Cahya
tentang masa penuaian finansial bagi yang setia hal keuangan digenapi;
berikut kutipannya " berkat finansial terus mengalir Sampai hr kmaren
masi banyak yg kasi angpao dan berkat padahal dah lewat kawinannya
juga. Masih banyak berkat yg mengalir sampe skrg. .pesta pernikana pun
juga ga ada hutang. Menikah dijalani dengan iman Tuhan mencukupkan
semuanya. Bahkan honeymoon ke bali juga sangat diberkati karena dapat
paket liburan yg sangat murah oleh anugerah Tuhan".

KESAKSIAN 130
130. MUKJIZAT PASANGAN HIDUP –
CELLA
Kesaksian Cella, Nubuatan ps Cahya tentang Tuhan menyediakan
pasangan hidup bagi Cella digenapi, "secara ajaib dan spesifik Cella
mendapatkan pasangan hidup, hal ini sudah dinubuatkan oleh pastor
Cahya bertahun tahun Lalu, demikian ringkasannya:
"ada seseorang teman sekolah yg sedang mendoakan Marcella untuk
menjadi pasangan hidupnya”. Ternyata Tommi lah yg selalu mendoakan
Marcella

untuk

menjadi

pasangan

hidup,

secara

ajaib

mereka

dipertemukan dan menikah, suatu tanda ajaib dan perjumpaan profetik,
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mukjizat pasangan hidup dalam nama Tuhan Yesus telah terjadi, terpujilah
nama Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 131
131. TUHAN MELUPUTKAN DARI
KECELAKAAN – ERICK & MERLA
Kesaksian Erick dan Merla oleh kuasa darah Yesus, perlindungan Tuhan
nyata terjadi, Erick dan Merla diluputkan dari kecelakaan dalam
berkendara, terpujilah nama Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 132. TUHAN MENYEDIAKAN
KEBUTUHAN ANAK KAMI – SASKIA
Kesaksian dari Saskia, akan mukjizat berkat keuangan kreatif,
membangun iman kita, firman Tuhan digenapi hal barangsiapa menabur
pasti menuai, Saskia menerima berkat finansial kreatif bagi anak ke 2 nya,
demikian kutipannya;
"anak ke 2 kami lahir, Tuhan sangat memberkatinya dengan menyediakan
semua kebutuhan pakaian anak kami. Sampai umur 9 bulan hari ini saya
bahkan bisa dibilang sangat jarang membeli pakaian dan produl fashion
bagi anak kami, Tuhan sungguh kreatif ajaib, Ia melimpahi anak
perempuan kami ini dengan begitu banyak pakaian & asesoris. Haleluya,
Ia lah sumber segala berkat."
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KESAKSIAN 133
133. BERKAT KEUANGAN DAN
BONUS DILUAR DUGAAN – PANDEGA
Kesaksian Pandega akan mukjizat berkat keuangan kreatif memberkati
iman kita, nubuatan ps Cahya tentang bulan masa penuaian keuangan
digenapi,

Pandega

menerima

mukjizat

berkat

kretif,

demikian

ringkasannya;
"Puji Tuhan hari ini dapet berkat keuangan untuk suatu aktivitas yang saya
tidak berharap mendapatkan imbalan ( pas dulu mengajukan diri untuk
kegiatan ini nggak mikirin honor sama sekali, cuma biar lebih aktif aja di
unpar selain sekedar jd dosen). Puji Tuhan diluar dugaan saya
mendapatkan berkat keuangan, dan bonusnya pun jauh dari perkiraan
saya. ternyata sampe xx juta praise God.

KESAKSIAN 134
134. MUKJIZAT FINANSIAL TERJADI
DALAM PEKERJAAN – SISKA GULTOM
Kesaksian Siska akan mukjizat finansial yang terjadi, nubuatan ps Cahya
tentang bulan bulan masa penuaian finansial digenapi, Tuhan Yesus
sungguh nyata dalam hal finansial dan pekerjaan, berikut kutipannya;
"puji Tuhan kontrak ku diperpanjang kembali. Bukan hanya itu saja aku
mengalami kenaikan gaji +/- 30% yang akan di akumulasikan di Februari
2017. Dan jumlah nya sama persis seperti yang aku minta dalam doa
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selama ini.(Padahal sikon di kantor bg karyawan lain jauh berbeda
dengan yang saya alami), Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus.

KESAKSIAN 135
135. BERKAT KREATIF SENANTIASA
MELIMPAH DALAM KELUARGAKU – BONA
Kesaksian kel. Bona akan mukjizat berkat finansial kreatif yang dialami
mempermuliakan Tuhan Yesus, demikian ringkasannya;
"Ps. Cahya bernubuat mengenai berkat kreatif kpd jemaat dibulan oktjan... kami sdh bersaksi ttg yg kmi alami okt-nov, berkut yg kami alami d
bln des-jan.Kami kembali mengalami berkat makanan dalam berbagai
bentuk, sembako, buah2an, kue, dll. Bahkan dlm 1 waktu kami
mengalami kelimpahan kue ..dan kami membagikannya lagi, berkat tsb bs
dinikmati 4 keluarga. Kmi mendptkan potongan harga yg besar (60%) dr
hotell, Kami jg dpt berkat produk fashion, jg berkat dana cash, sebuah
aquarium yg besar (kebetulan kami sekeluarga hobi piara ikan), sebuah
pena yg mahal (merk tertentu), dan ditraktir makan beberapa kali.
Sbgmana

yg

dsampaikan

hambaNya

..puji

Tuhan

kami

mengalaminya.. dan dgn ucapan syukur membagi kesaksian ini. Gb

`
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KESAKSIAN 136
136. BERKAT TUAIAN FINANCIAL
BERKALI – KALI LIPAT – FRISKA G
Kesaksian Friska Gunawan akan mukjizat keuangan bagi yang menabur
persembahan memberkati kita semua, demikian kutipannya
" thn kmrn di ibadah ps Cahya bernubuat bahwa bln juni sampai awal
january 2017 adl thn utk menuai berkat finansial bagi yg menabur.
Ternyata firman Tuhan benar digenapi, kami menuai berkat finansial
berkali" lipat dr jumlah yg kami tabur (biaya melahirkan, perawatan Juan
slama di rs, sampai biaya laser mata juan bsa lunas dibayar mll berkat
finansial dr org", bahkan dr org yg tdk kami kenal skalipun sehingga kami
tdk berhutang) thanks God"

KESAKSIAN 137
137. HUBUNGAN KELUARGA KAMI
DIPULIHKAN – RUDI & SUSI
Kesaksian Rudi dan Susi akan mukjizat rumah tangga, memberkati kita
semua, mereka datang ke ibadah raya gcc dan juga didoakan secara
profetik oleh ps. Cahya, selain itu mereka mulai beriman, demikian
ringksannya;
"Kami mengalami pergumulan besar dalam rumah tangga sehubungan
dengan masalah dengan keluarga besar, Mukjizat terjadi , Yssus maha
Kuasa dan ajaib saat ini hubungan keluarga kami sudah pulih, Tuhan
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maha dahsyat, pembela sejati dan maha baik. Segala kemuliaan hanya
bagi Tuhan saja. Amin

KESAKSIAN 138
138. BERKAT TIDAK TERDUGA - AIRIN
Kesaksian dari Airin akan penyertaan Tuhan yang nyata menurunkan
berkat dalam usahanya secara ajiab, memberkati iman kita, demikian
ringkasannya:
"Puji Tuhan Yesus beberapa kali berturut turut saya mengalami peristiwa
ajaib, aaya mendapat berkat yang tidak disangka dari beberapa Supplier.
(padahal hal ini seharusnya tidak mungkin terjadi) Berkat Tuhan bisa
datang dari hal yang tidak terduga."

KESAKSIAN 139.
39. BERKAT FINANCIAL YANG
MELIMPAH – TEGUH
Kesaksian dari Teguh,ia mengalami mukjizat berkat keuangan kreatif,
nubuatan ps Cahya tentang masa tuaian kreatif keuangan digenapi dalam
hidup Teguh, Tuhan Yesus sungguh pemberi berkat kreatif, demikian
ringkasannya;
"Akhir tahun 2016 sampai januari 2017, menjadi momen di mana Tuhan
melimpahkan berkat-berkat finansialnya untuk saya.Saya mendapatkan
proyek-proyek freelance, dari yang sekelas Bandung sampai hajatan
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nasional, Karnaval Kemerdekaan Danau Toba.Selain itu, saya juga
mendapat

banyak

permintaan jasa

pembuatan

itinerary

(agenda

perjalanan) dan kerjasama-kerjasama advertorial di blog saya.Saya juga
memenangkan undian liburan ke Kuala Lumpur dari Coca Cola dan
berangkat bulan Februari ini.Saya juga menjadi Juara 2 dalam sebuah
kompetisi blog dengan hadiah gratis menginap selama 2 malam. Belum
lagi dengan THR tahunan yang kantor berikan pada bulan Desember,
Tuhan sungguh ajaib.

KESAKSIAN 140
140. BERKAT FINANCIAL YANG AJAIB –
YUDI
Yudi membagikan kesaksian firman Tuhan sungguh digenapi, Tuhan
melipatgandakan benih keuangan persembahan sulung yang ditabur,
Tuhan menepati janjiNya, demikian ringkasanya;
"Di awal tahun 2016 sekitar 2 bulan setelah memberi persembahan sulung
saya mendapat berkat keuangan dr orang tua yg jumlahnya bbrp kali lipat
dr persembahan sulung saya.
Dan berkat keuangan juga terjadi secara ajaib kembali Pada akhir bulan
November 2016, saya mendapat berkat dr perusahaan tempat sy bekerja
dulu (hal ini diluar dugaan dan sungguh ajaib) " Terpujilah Tuhan Yesus
Kristus.
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KESAKSIAN 141
141. MUKJIZAT FINANCIAL KARENA
SETIA DALAM PERSEMBAHAN DAN PERPULUHAN YUDI
Kesaksian dari Yudi akan mujizat berkat keuangan finansial terjadi,
melalui penggenapan pesan nubuatan , dan tindakan iman setia dalam hal
pesembahan dan perpuluhan, sangat memberkati kita semua, demikian
kutipannya :
"Pd bln November 2016 sy menerima nubuatan dr Pastor Cahya bahwa
akan ada berkat Tuhan yg membuat sy mampu memberikan persembahan
sulung di awal tahun 2017, krn hanya org2 yg mengalami increase yg
mampu utk memberi, pd bln Desember sy mendapat THR & bebrapa
berkat lain, dan pd hr terakhir bln Desember (tgl 31), dr pekerjaan sy, sy
mendapat berkat yg jumlahnya kurang lebih sama dgn persembahan
sulung yg akan sy berikan di awal thn 2017, Puji Tuhan, Dia tdk hanya
memberi roti utk dimakan, tp jg benih utk ditabur supaya kt semua bs
mengalami hidup yg berkelimpahan".

KESAKSIAN 142
142. TUHAN MELINDUNGI DARI
KECELAKAAN - INDRA
Kesaksian Indra akan perlindungan kuasa darah Yesus, memberikan
keselamatan dan Indra diluputkan dari kecelakaan, memberkati iman kita
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semua, demikian kutipannya;
“kemarin mlm saya diluputkan dari dua buah kejadian kecelakaan motor:
pertama ketika berangkat LG dan kedua kalinya ketika pulang ke rumah,
Tuhan

maha

kuasa,

secara

ajaib

saya

diselamatkan,

Dialah

perlindunganku, Dialah yg selalu berjaga atas keselamatan hidupku.
amin”

KESAKSIAN 143
143. MUKJIZAT TURUN BERAT BADAN IDE
Ide membagikan kesaksian di group bahwa ia telah mengalami mukjizat
tanda ajaib, penurunan berat badan oleh kuasa Tuhan (bukan karena diet
hebat yang sangat ketat atau ke gym tapi tanda ajaib) setelah beberapa kali
datang KKR dan didoakan oleh pastor Cahya, dan Ide juga beriman terus
berdoa dan mempercayainya, terjadi kuasa Tuhan turun berat badan 4 kg
dengan segera” terpujilah kausa Roh Kudus dalam nama Yesus.

KESAKSIAN 144.
144. TEROBOSAN DALAM PEKERJAAN YUDI
Yudi membagikan kesaksiannya di group bahwa ia mengalami
pertolongan kuasa Tuhan dalam pekerjaanya, ia mendapat terobosan
pekerjaan baru, “sesuai pesan dari ps. Cahya untuk bertindak dalam iman
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atas keputusan mereka, maka sebelum melamar pekerjaan tsb Yudi dan
istri berdoa tumpang tangan dalam nama Yesus diatas surat lamaran.
Karena percaya akan diterima di tempat kerja baru ia langsung keluar dari
tempat

lama,

dan

sungguh

iman

kepada

Tuhan

Yesus

tidak

mengecewakan, iman digenapi”

KESAKSIAN 145
145. TUHAN MENCUKUPKAN SEGALA
KEPERLUAN KAMI – FAHRUL & DHYTA
Sharing kesaksian Fahrul dan Dhyta, kuasa Tuhan Yesus sungguh nyata
dalam hal berkat finansial, "secara kreatif kuasa Tuhan Yesus
mendatangkan berkat diluar pikiran manusia, Tuhan Yesus mencukupkan
segala keperluan mereka; membantu biaya kuliah adik mereka, segala
kebutuhan keluarga, dan tidak hanya hal tersebut bahkan Puji Tuhan juga
Fahrul dan istrinya, Dhyta mendapatkan kenaikan salary dalam pekerjaan
"Kuasa Tuhan Yesus nyata dalam segala hal.

KESAKSIAN 146
146.BISNIS KAMI SUNGGUH DIBERKATI
– YOSEP & NELLA
Kesaksian Yoseph Nella, Kuasa Tuhan Yesus dalam usaha sungguh nyata
rhema firman Tuhan yang diajarkan di gcc sungguh terjadi, digenapi.
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Bahwa berkat Tuhan yang menjadikan orang berhasil dalam usaha
melampaui upah kerja, demikian kutipannya;
"Setelah tahun 2016 kita bisnis sungguh diberkati Tuhan dengan luar
biasa. Sehingga di tahun 2016 kita mengalami increase 4 kali lipat dr
tahun sebelumnya. Dan masi luar biasa lagi.Di bulan februari 2017 ini
rekor omset penjualan per hari dipecahkan 2 kali dalam bulan ini. Puji
Tuhan. Berkat Tuhanlah yg membuat kita kaya dan tidak ada kesusahan di
dalamnya".

KESAKSIAN 147
147. TUHAN MENJAWAB
KEBUTUHANKU – ZIKO
Kesaksian tentang berkat kreatif kuasa Tuhan disharingkan Ziko, ia
bergumul akan kebutuhan produk furniture, dengan rhema tentang iman
ia terima dari pengajaran kotbah iman di gcc, ia berdoa dengan iman,
Tuhan akan menjawab kebutuhannya, dan satu hari berikutnya, Tuhan
bekerja, produk tersebut datang secara ajaib-seseorang memberikannya,
jauh lebih dari ia harapkan segala pujian bagi Tuhan Yesus.
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KESAKSIAN 148
148.KUASA TUHAN NYATA DALAM
PEKERJAAN - BONA
Kesaksian Bona, akan rhema firman Tuhan tentang iman, yang
dikotbahkan di ibadah raya GCC, ia mengaplikasikan iman dalam
pekerjaanya, dan kuasa Tuhan nyata terjadi, demikian kutipannya;
"Bulan lalu ada insiden kecil disekolah tmpt sy bekerja. Ada buku yg
hilang disekolah (buku ini milik sekolah, harganya cukup mahal sktr 1jt
rupiah). Sudah dicari 2 minggu hilang, Sy percaya doa org benar bila
yakin diperkatakan sungguh besar kuasanya ( firman Yak 5:16). Puji
Tuhan apa yg sy doakan tsb terjadi..kami doa hari senin, lalu stp pagi sy
perkatan (selasa - jumat). Ajaib Tuhan hari sabtu pagi, saat tdk ada
kegiatan apapun disekolah, buku tsb ditemukan ditempat yg tdk disangkasangka. Puji Tuhan."

KESAKSIAN 149.
49. BAGI TUHAN TAK ADA YANG
MUSTAHIL – DION
Kesaksian dari Dion di LG, membangun Iman kita semua, “ Beberapa
tahun lalu Ps Cahya pernah menubuatkan bahwa Dion akan mempunyai
usaha yang juga akan mengorganizer konser artis, Dion dengan iman
percaya, dan melangkah menjadi pengusaha, dan ajaibTuhan nubuatan
itu tergenapi, pada awal tahun, “The Moffat” melakukan konser di jakarta
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dan bali, Dion turut bekerja mengkoordinasi konsernya, sungguh bagi
Tuhan dan bagi orang Percaya, tidak ada yang mustahil”.

KESAKSIAN 150
150. IMAN DALAM PEKERJAAN - AIRIN
Kesaksian Airin, ia bertumbuh dalam iman dalam pengajaran kotbah di
ibadah GCC, ia mengaplikasikan iman dalam pekerjaan dan kuasa Tuhan
nyata terjadi, berikut kutipannya; Sejak dua bulan lalu saya berharap bisa
balik modal dalam usaha saya, dalam Doa Puasa 21 hari, saya doakan
supaya itu terjadi di bulan Febuari. Walau ada yang mengatakan sulit
untuk balik modal tapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang
mustahil.Ternyata modal benar-benar balik dan tidak hanya itu saja.Di
bulan yang hanya 28 hari, Tuhan berikan omzet, profit, dan jumlah Buyer
yang lebih dibanding bulan-bulan sebelumnya.

KESAKSIAN 151
151. MUKJIZAT PIUTANG DIBAYAR MERRY
Kesaksian Merry akan kuasa Tuhan dalam doa, pertolongan Tuhan yang
nyata terjadi, sudah sekian lamanya ada piutang dari seseorang yang tidak
dibayar sejumlah x jt rupiah, dan sulit ditagih ,dalam pertemuan
Pemuridan bersama pastor cahya, didoakan sepakat orang tersebut akan
segere membayar hutangnya, Merry menerima dalam iman dan mukjizat
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terjadi, dengan segera piutang itu dibayarkan , haleluya.

KESAKSIAN 152
152. MUKJIZAT DOKUMEN HILANG
DIKETEMUKAN – YUDI & SUSAN
Kesaksian Yudi di LG menguatkan iman kita semua, bertumbuh dalam
pengajaran kotbah tentang iman di ibadah raya GCC, Yudi dan Susan
mengaplikasikan iman mereka, ketika mereka kehilangan suatu dokumen
sangat berharga, mereka sepakat berdoa dalam nama Yesus, mempercayai
kuasa Tuhan dan hikmat akan turun dan kemuliaan Tuhan dinyatakan:
dokumen akte tanah yang hilang ditemukan, puji Tuhan, Allah maha kuasa
atas segala perkara.

KESAKSIAN 153
153. PESAN NUBUATAN
(MENGANDUNG) DIGENAPI - YOSI
Kesakian Yosi di LG ,menjadi berkat bagi kita semua, Yosi beberapa
bulan sebelumnya diberikan pesan nubuatan oleh ps Cahya, bahwa ia akan
mengandung –hamil, dan ia bersaksi mengalami kehamilan yang telah
dinubuatkan itu, sungguh rencana Tuhan selalu jadi dan bagi orang
percaya, Tuhan Yesus maha Kuasa.
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KESAKSIAN 154
154. MUKJIZAT NAIK GAJI 3x DALAM 3
BULAN - AYU
Ayu mendengarkan kotbah pengajaran iman di GCC tentang ikat janji
berkat , dan ia menerima dan bertumbuh dalam iman, ia bertindak setia
dalam hal perpuluhan dan pesembahan dan mujizat financial terjadi
dialami ayu: dalam 3 bulan ini naik gaji 3 kali.( ini peristiwa yang sangat
langka dalam dunia profesi), ia mengalami penggenapan rhema firman
Tuhan,

Berkat

ikat

janji

Tuhan-Abraham

termanifestasi

dalam

kehidupannya, segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan.

KESAKSIAN 155
155. PELIPATGANDAAN BENIH
FINANCIAL TERJADI - HERICH
Herich rajin mendengarkan kotbah pengajaran rasul di ibadah raya, dan
imannya bertumbuh, ia mengaplikasikan dalam pekerjaannya, ia bersaksi
karna meminta order baru dalam doa pagi (yang ia lakukan setiap hari doa
pagi), dan kuasa Tuhan nyata terjadi, ia menerima order 4x lipat dari
perpuluhan yang ia setorkan, hanya 1 hari setelah memberikan perpuluhan
dan persembahan, sungguh barangsiapa setia dalam hal persembahan dan
persepuluhan akan mengalami penggenapan firman Tuhan, pelipat
gandaan benih finansial terjadi, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus”.
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BAB IV
PENUTUP
Warta Kesaksian Vol 8 adalah kesaksian dari jemaat gereja GCC, dan dan
juga ada kesaksian umat gereja gereja lain yang dilayani, dan dimuridkan
oleh Ps. Cahya Adi Candra (gembala senior GCC Bandung-Indonesia).
Warta volume 8 mengambil setting kejadian mukjizat dan kuasa Tuhan
yang disaksikan selama 2,5 bulan (January ahkir 2017- Maret
2017),dengan total

ratusan

kesaksian kuasa Tuhan dan mukjizat

disaksikan, adapun masing banyak umat yang mengalami Kuasa Tuhan
dan mukjizat tetapi tidak mengirimkan kesaksian tertulis, sehingga tidak
dimasukkan dalam warta kesaksian (contoh dari pelayanan radio, atau
pada pelayanan kotbah Ps. Cahya Adi di gereja lainnya)

Segala kesaksian Kuasa Tuhan dan mukjizat dari yang terkecil (sembuh
sakit gigi atau bisul), hingga yang dianggap besar (tuli mendengar, buta
melihat, tulang dan bagian badan bertumbuh instan, mukjizat hamil punya
anak, dll) dan juga hal mukjizat terobosan keuangan dan tanda ajaib
lainnya adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus, didalam nama Tuhan
Yesus, ketika firman Tuhan diberitakan, dan umat mendapatkan Rhema
firman Tuhan, maka Roh Kudus menyertai dengan tanda-tanda mukjizat
dan karunia Roh Kudus.
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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, di
produksi oleh Gereja Great Commission Church Bandung, berpartner
dengan cacministries (world outreach& discipleship ministry)

INFORMASI PELAYANAN:
Jikalau anda rindu untuk bertumbuh dalam iman, dimuridkan atau ingin
mendapatkan free (gratis) resources pengajaran, kotbah, juga pelayanan
program siaran doa kesembuhan, mukjizat, profetik yang akan kami
siarkan setiap minggu via website,dan program siaran pemuridan rumah
tangga bahagia, dan resources lainnya, anda dapat membuka website
pelayanan interdominasi kami di : cacministries.orgatau menghubungi
email pelayanan di alamat e-mail;office@cacministries.org

Para pembaca juga dapat melihat program pemuridan di cacministries.org,
setiap hari Jumat setelah pk 12.00 program siaran kotbah dan pengajaran
akan mengudara, berikut jadwalnya:

-

Setiap Jumat pertama, Program “Jesus is Alive Holy spirit is
Real“, Program siaran
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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 berkemenagan dan berbahagia, menjadi keluarga yang
mengalami kelimpahan dalam segala hal dan memberkati banyak
orang.
-

Setiap Jumat Ketiga dan Jumat ke-empat, Program pemuridan
iman“Living in the Power of God” program siaran pemuridan
bagi pertumbuhan iman setiap murid Kristus agar mengalami
kehidupan di dalam kuasa Allah, mengalami Tuhan Yesus yang
nyata dan Roh kudus yang bekerja dalam keseharian”.

www.cacministries.org
`
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www.cacministries.org
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