
 



 

Daftar isi : 

Daftar isi           1-5 

Pendahuluan           6-7 

700. Kesembuhan dari sakit punggung ….…..……........8 

701. Berkat kreatif keuangan ………………...………..…8 

702. Berkat kreatif keuangan ………………...………..…9 

703. Berkat kreatif  keuangan ………………..………….10 

704. Kesembuhan atas kelemahan tubuh …………..…10 

705. Mukjizat tanda ajaib bagian tubuh bertumbuh ..…11 

706. Kesembuhan dari sakit kepala …………….….......11 

707. Kesembuhan dari mual ………………………….…12 

708. Kesembuhan dari sakit kepala ………………....…12 

709. Kesembuhan gusi bengkak ……………………….12 

710. Kesembuhan atas gatal - gatal di kulit ……...…...13 

711. Kesembuhan atas tangan yang sakit ………...….14 

712. Penyertaan Tuhan nyata dalam pekerjaan …..…14 

713. Berkat kreatif keuangan …………………….….…15 

714. Berkat kreatif keuangan ………………………..…15 

715. Penyertaan Tuhan nyata di dalam studi ……...…16 

716. Kesembuhan demam dan diare ………………....16 

717. Berkat kreatif keuangan ………………………..…17 

718. Perlindungan nyata dalam perjalanan liburan .....17 

1 



 

719. Berkat kreatif keuangan ……………………….…18 

720. Berkat kreatif keuangan ……………………….…18 

721. Perubahan karakter menjadi seperti Kristus …..19 

722. Kesembuhan syaraf lidah dan mulut …………...19 

723. Berkat kreatif keuangan …………………….……20 

724. Penggenapan nubuatan kelahiran seorang anak 

lebih awal …………………………………………….….20 

725. Penyertaan Tuhan dalam hal finansial ….…......21 

726. Berkat kreatif keuangan ………………….…...…21 

727. Berkat kreatif keuangan ………………….…...…22 

728 Penggenapan nubuatan masalah piutang….…..22 

729. Kesembuhan pendarahan …………………....…22 

730. Berkat kreatif keuangan …………………………23 

731. Berkat kreatif keuangan ……………………...….23 

732. Berkat kreatif keuangan …………………………24 

733. Penyertaan Tuhan nyata di dalam liburan …….24 

734. Berkat kreatif keuangan ……………………...…25 

735. Berkat kreatif keuangan ……………………...…25 

736. Mukjizat finansial keuangan …………………....26 

737. Mukjizat finansial keuangan ………………...….26 

738. Kesembuhan sakit mata ……………………......27 

739. Kuasa Tuhan dalam area pekerjaan …………..27 

2 



 

740. Berkat kreatif keuangan …………………..……27 

741. Kesembuhan dari diare ………………….…..…28 

742. Kesembuhan dari ambeien ………………..…..28 

743. Kesembuhan sakit perut …………………..…...29 

744. Kesembuhan atas sakit perut ………….….…..29 

745. Kesembuhan dari sakit gigi ……………….…...30 

746. Kesembuhan atas gula darah tinggi …….…....30 

747. Jawaban doa ketika mencari karyawan ….…...31 

748. berkat finansial keuangan……………………....31 

749. Berkat kreatif keuangan ………………….….…32 

750. Pertolongan Tuhan dalam rumah tangga ..…...32 

751. Berkat kreatif keuangan ……………………..…33 

752. Berkat kreatif keuangan ……………………..…33 

753. Berkat kreatif keuangan ……………………..…33 

754. Berkat kreatif keuangan ……………………..…34 

755. Kesembuhan seketika dari sakit mata …….....34 

756. Kesembuhan dari Impotensi ………………..…35 

757. Berkat kreatif keuangan …………………….…35 

758. Pertolongan Tuhan nyata dalam studi ……....36 

759. Terobosan dalam pekerjaan ……………….…36 

760. Berkat kreatif keuangan …………………....…37 

761. Kesembuhan dari alergi ………………………37 

3 



 

762. Berkat kreatif keuangan …………………….…….38 

763. Kesembuhan dari sakit kepala ……………….…..38 

764. Pertolongan Tuhan atas kebutuhan air di rumah.38 

765. Penyertaan Tuhan dalam alergi kutu ………...….39 

766. Kesembuhan progresif bahu …………………......39 

767. Berkat kreatif keuangan ………………………..…40 

768. Penggenapan janji Tuhan mengenai rumah ...….40 

769. Penggenapan janji Tuhan increase …………...…41 

770. Berkat kreatif keuangan ………………………...…41 

771. Berkat kreatif keuangan …………………….…..…42 

772. Penyertaan Tuhan atas kebutuhan rumah …...…42 

773. Berkat kreatif keuangan ……………………...…...42 

774. Mukjizat finansial keuangan ……………….….….43 

775. Mukjizat kesembuhan dari sakit lutut …….….….43 

776. Mukjizat Perubahan karakter …………………....44 

777. Penyertaan Tuhan dalam studi sekolah ………..44 

778. Berkat kreatif keuangan …………………….…...44 

779. Berkat kreatif keuangan …………………………45 

780. Berkat kreatif keuangan …………………………45 

781. Penyertaan Tuhan dalam studi kuliah …….…...45 

782. Berkat kreatif keuangan …………………………46 

783. Berkat kreatif keuangan …………………………46 

4 



 

784. Kesembuhan telinga budek ……………………….47 

785. Kesembuhan dari sakit mata ……………………...47 

786. Kesembuhan dari sakit demam dan pilek ……….48 

787. Berkat kreatif keuangan ……………………………48 

788. Berkat kreatif keuangan ……………………………49 

789. Kesembuhan atas demam ………………..……….49 

790. Perlindungan Yesus yang ajaib atas keluarga …..50 

791. Berkat kreatif keuangan ……………………………50 

792. Kesembuhan dari sakit demam …………………...51 

793. Berkat kreatif keuangan ……………………………51 

794. Berkat kreatif keuangan ……………………………52 

*795. Kesembuhan atas gangguan keseimbangan …..52 

796. Kesembuhan dari diare ………...………………….53 

797. Kesembuhan atas tumit kiri ………………………..54 

798. Berkat kreatif keuangan ……………………………54 

799. Kesembuhan dari sakit demam …………………...55 

800. Kesembuhan dari alergi secara instan …………..55 

801. Kesembuhan dari  sakit kepala …………………...56 

Penutup       57-59 

 

 

5 



 

Pendahuluan 
 

Shalom para pembaca warta kesaksian volume 15,  

dengan warta ini kami membagikan kesaksian dari orang        

orang yang mengalami kuasa Tuhan dalam pelayanan       

kami, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir lebih dari 2000          

kesaksian kuasa Tuhan dan mukjizat, baik berkat       

keuangan, kesembuhan, dan tanda ajaib, hingga      

pemulihan rumah tangga telah terjadi dan disaksikan       

oleh banyak orang. 

 

Dengan membaca warta kesaksian ini iman Anda akan        

dikuatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang        

hidup, Yesus masih menyembuhkan, membuat mukjizat,      

menolong umatnya, Ia bukan Tuhan yang mati tapi        

Tuhan yang hidup. Dengan membaca ratusan kesaksian       

ini maka Anda akan diteguhkan imannya bahwa Roh        

Kudus itu sungguh nyata dan kuasa Roh Kudus masih         

bekerja. 

 

Warta ini dibatasi maksimal 300 kesaksian agar tidak        

terlalu tebal, Anda dapat mendapatkan warta volume       
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lainnya dan juga majalah kesaksian lainnya di website        

kami  cacministries.org 

 

Selamat membaca , Tuhan memberkati  

Pdt Cahya Adi Candra, Sip, MA. 

Senior Pastor Great Commission Church 
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( Warta kesaksian volume 15 dimulai dari 700 ) 

*Lanjutan dari warta kesaksian volume 14 

 

700. Kesaksian dari Yemima akan kesembuhan dari       

sakit punggung, ketika mendengarkan khotbah di      

ibadah raya GCC, Ps.Cahya bernubuat di ibadah raya        

GCC bahwa ketika orang-orang mendengarkan khotbah      

akan disembuhkan Tuhan Yesus, kesembuhan pun      

terjadi, diantaranya dialami oleh Yemima, demikian      

kutipannya: 

Tadi pinggang sampai punggung aku sakit dari hari        

Jumat pasca latihan dance, udah minum obat ga        

sembuh2. Sebelum ke gereja di jalan udah mendingan        

begitu selesai ibadah udah ga sakit sama sekali padahal         

tadi paginya masih sakit, Puji Tuhan Yesus. 

 

701. Kesaksian dari Yosi akan kuasa Tuhan Yesus        

berkat kreatif keuangan, nubuatan Pastor Cahya      

tentang masa turunnya berkat kreatif bagi yang setia hal         

perpuluhan dan menabur persembahan digenapi dan      

disaksikan Yosi, berikut ringkasannya: 
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Sudah 10 bulan lebih saya cuti kerja tapi income melalui          

pekerjaan marketing property terus mengalir. Bulan ini       

Oktober 2017 untuk kesekian kalinya meskipun saya       

tidak kerja alias cuti total ( kehamilan dan melahirkan ),          

namun hal tersebut tidak menghambat keuangan      

mengalir berkali-kali bukan sekali tapi sangat sering       

melalui properti ke lumbung finansial keluarga saya.       

Terpujilah Tuhan Yesus. 

 

702. Kesaksian dari Siska akan kuasa Tuhan Yesus        

berkat kreatif keuangan, nubuatan Pastor Cahya      

tentang masa turunnya berkat kreatif keuangan bagi       

yang setia perpuluhan dan menabur persembahan      

digenapi dan disaksikan Siska, demikian ringkasannya:  

"Secara tiba-tiba ada dana tambahan yang aku terima        

sejumlah xx ternyata uang tersebut adalah bonus dari hal         

yang saya tidak duga, tapi sungguh ajaib Tuhan, berkat         

Tuhan terus mengalir sepanjang minggu ini. Nubuatan       

Pastor akan berkat kreatif telah digenapi. Terimakasih       

Tuhan Yesus. 
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703. Kesaksian dari Hungli akan kuasa Tuhan Yesus        

berkat kreatif keuangan nubuatan Pastor Cahya      

tentang masa turunnya berkat kreatif keuangan bagi       

yang setia perpuluhan dan menabur persembahan,      

demikian ringkasannya: 

"Di akhir November tiba-tiba ada yang memberikan       

berkat2 kreatif berupa produk2 makanan dan voucher       

dari orang2 yang tak terduga. Praise God" 

 

704. Kesaksian dari Hungli akan mukjizat      

kesembuhan atas kelemahan tubuh, melalui doa      

penumpangan tangan oleh Ps. Cahya, Hungli rajin       

beribadah dan tertanam di GCC. Ia mengalami       

kelemahan tubuh selama beberapa tahun, didoakan      

Ps.Cahya dan progresif akhirnya sembuh sempurna.      

Terpujilah Tuhan Yesus, berikut kutipannya: 

Sejak 2013 saya sering sakit 3x seminggu sampai diberi         

vitamin dan obat dari Dokter. 2016 saya didoakan oleh         

Pastor secara progresif saya sembuh. Sepanjang 2017       

saya sudah tidak sakit lagi. Apalagi yang namanya flu di          

pagi hari. Obat alergi dan vitamin yang dikasih Dokter         
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sudah tidak pernah saya pakai sama sekali. Tuhan telah         

membuat tubuh saya sehat kembali, Praise God. 

 

705. Kesaksian dari Hungli akan mukjizat tanda ajaib        

bagian tubuh bertumbuh melalui doa penumpangan      

tangan oleh Ps. Cahya Hungli rajin beribadah dan        

tertanam di GCC. Pulang dari ibadah kakinya didoakan        

dan secara ajaib bertumbuh langsung, berikut      

kutipannya: 

“Kaki kiri saya lebih pendek satu buku tangan daripada         

kaki kanan dengan mukjizat yang instan kaki kiri saya         

bertumbuh sama panjang, Praise God.” 

 

706. Kesaksian dari Tommy S akan Kuasa Tuhan        

Yesus disembuhkan dari sakit kepala, Tommy S rajin        

beribadah dan tertanam di GCC. Roh Kudus sungguh        

nyata, Tommy sembuh dari sakit kepala melalui ibadah        

perjamuan kudus, berikut kutipannya : 

Saya mengalami sakit kepala hebat dari hari Sabtu. Pada         

hari Minggu saya datang ke ibadah masih sakit kepala.         

Pas setelah minum perjamuan kudus, hilang sempurna       

sakitnya. Luar biasa ajaib Tuhan! 
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707. Kesaksian dari Pak Bambang akan mukjizat       

kesembuhan dari mual melalui instrumen minyak      

urapan yang sudah didoakan oleh Ps.Cahya GCC,       

berikut kisahnya: 

Pak Bambang mengalami sakit mual2, sudah dua hari        

masih belum sembuh. Pak Bambang meminta dukungan       

doa dari rekan2 di LG dan LGL. Lalu ia mengoleskan          

minyak urapan, keesokan harinya Pak Bambang bangun       

dengan tubuh segar dan mual2nya hilang. Puji Tuhan! 

 

708. Kesaksian dari Ibu Trivena akan mukjizat       

kesembuhan dari sakit kepala melalui minyak urapan       

yang sudah didoakan oleh Ps.Cahya GCC, berikut       

kisahnya: 

Ibu Trivena mengalami sakit kepala, sudah dicek ke        

dokter tapi tidak ada masalah apa2. Lalu ia mengoleskan         

minyak urapan dan keesokan harinya sakit kepalanya       

sembuh. Terpujilah Tuhan yang hidup. 

 

709. Kesaksian dari Pak Sugih akan mukjizat       

kesembuhan gusi bengkak melalui sabda pengetahuan      
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yang disampaikan oleh Ps Cahya di ibadah GCC, berikut         

kutipannya: 

Pak Sugih sudah beberapa hari mengalami bengkak       

parah di bagian gusi sehingga bentuk pipinya menjadi        

tidak beraturan. Di hari Minggu Istri nya mengajak dia ke          

gereja GCC untuk didoakan. Secara ajaib begitu Pak        

Sugih mengiyakan gusi yang membengkak langsung      

kempes. Pak Sugih pun mengikuti ibadah di GCC        

dengan mulut dan pipi yang normal. Sungguh pekerjaan        

Tuhan ajaib! 

 

710. Kesaksian dari Ziko akan mukjizat kesembuhan       

atas gatal - gatal di kulit melalui pengolesan minyak         

urapan yang sudah didoakan oleh Ps.Cahya GCC,       

berikut kutipannya: 

“Beberapa waktu yang lalu gw sakit gatal2 di bagian kaki,          

tangan dan sedikit di perut, awal2 minum obat dan salep          

tapi masih, akhirnya gw oles minyak urapan yang sudah         

didoakan oleh Ps.Cahya pada ibadah raya, beberapa       

saya oles badan dan kasur, Puji Tuhan sembuh total.” 
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711. Kesaksian dari Nella akan mukjizat kesembuhan       

atas tangan yang sakit melalui pengolesan minyak       

urapan yang sudah didoakan oleh Ps.Cahya GCC,       

berikut kisahnya: 

Ia mengalami sakit pada tangan kiri dari pergelangan        

tangan sampai ke pundak seperti terkilir & terasa sakit         

jika digerakan, lalu ia mengoleskan minyak urapan &        

berdoa oleh bilur2 darah Yesus ia sudah sembuh, dan         

ajaib tangan yang sakit sembuh seketika. Haleluya       

segala pujian bagi Tuhan Yesus. 

 

712. Kesaksian dari ABCD akan penyertaan Tuhan       

nyata dalam pekerjaan melalui doa dalam nama Tuhan        

Yesus, berikut kutipannya: Juli 2017 saya dapat orderan        

untuk pembukaan toko namun jangka waktu      

pembayarannya cukup lama yaitu 3 bulan. Saya berdoa        

dalam nama Yesus agar semua proses lancar. Tuhan        

bantu bukakan jalan untuk setiap proses produksi,       

pengiriman barang dan mencukupkan modal untuk PO       

reguler. Bulan ketiga seluruh piutang saya lunas dan        

terbayarkan. Haleluya Tuhan luar biasa. 
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713. Kesaksian dari Hungli akan turunnya berkat       

kreatif keuangan bagi mereka yang setia perpuluhan       

dan persembahan khusus, berikut kutipannya: 

Di 2017 akhir ada yang memberikan banyak berkat dari         

makanan , voucher yang dikirim ke rumah, uang cash,         

dan juga mendapat THR yang tahun2 lalu tidak pernah         

dapat. Saya juga mengalami increase sampai 50% tahun        

ini. Praise God! Tuhan menjamin kehidupan kita dan        

selalu berkecukupan. 

 

714. Kesaksian dari Chiara akan nubuatan Ps.Cahya       

tentang turunnya berkat kreatif bagi yang setia       

perpuluhan dan persembahan khusus, berikut kisahnya: 

Chiara setia memberi perpuluhan, persembahan khusus,      

mendadak ia mendapat berkat kreatif berupa uang tunai        

dalam bentuk tabungan dari Oma tetangga. Oma       

tersebut mendapat mimpi bahwa uang tunai tersebut       

harus diberikan berupa tabungan kepada Chiara.      

Terpujilah Tuhan Yesus yang kreatif. 
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715. Kesaksian dari Chiara akan penyertaan Tuhan       

nyata di dalam studinya menjelang lulus SMA, berikut        

kutipannya: 

Chiara rajin beribadah dan tertanam di GCC. Sebagai        

siswi kelas 12 dalam persiapan untuk masuk ke        

Universitas. Chiara mendapat privilege urutan 133      

paralel rangking kelas dari 369 teman-teman seangkatan       

sekolah. Ini menyebabkan ia bisa masuk ke jalur seleksi         

bertahap Universitas dengan lebih mudah. Puji Tuhan. 

 

716. Kesaksian dari Bona-Friska akan mukjizat      

kesembuhan demam dan diare yang dialami Charis       

melalui kesepakatan kuasa doa dalam nama Yesus,       

berikut kutipannya: Akhir Desember 2017, Anak kami       

yang ke-2 mengalami demam dan diare berhari2. Kami        

bersepakat berdoa dan mengoleskan minyak urapan,      

memperkatakan menolak sakit penyakit. Pada hari ke-3       

saat cek darah hasilnya baik. Ketika hari tersebut anak         

kami sudah tidak demam, diarenya berhenti. Terpujilah       

pekerjaan Tuhan Yesus. 
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717. Kesaksian dari Bona akan turunnya berkat       

kreatif finansial melalui nubuatan Ps.Cahya bagi yang       

setia perpuluhan dan persembahan khusus, berikut      

kutipannya: 

Nubuatan Ps.Cahya mengenai berkat2 kreatif kembali      

kami alami diawal tahun ini yaitu kiriman makanan,        

minuman, beberapa alat rumah tangga, dan produk       

fashion. Puji Tuhan apa yang disampaikan hamba-Nya       

digenapi. 

 

718. Kesaksian dari Edwin akan kuasa doa dalam        

nama Yesus membawa perlindungan nyata dalam      

perjalanan liburan, berikut kisahnya: Edwin rajin      

beribadah dan tertanam di GCC. Pada saat Connect        

Time, ia meminta didoakan LGL untuk perlindungan       

Tuhan dalam perjalanan selama liburan. Dalam      

perjalanan menuju tempat liburan Edwin hampir      

mengalami kecelakaan yang fatal, namun dalam      

perlindungan Tuhan dia dan keluarganya aman. Puji       

Tuhan. 
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719. Kesaksian dari keluarga Edwin akan nubuatan       

Ps.Cahya mengenai berkat kreatif bagi yang setia       

perpuluhan dan persembahan khusus digenapi, berikut      

kisahnya: Keluarga Edwin setia mengembalikan     

perpuluhan dan persembahan khusus di GCC. Nubuatan       

Ps.Cahya digenapi kembali dalam keluarga Edwin.      

Tuhan menggerakkan hati beberapa orang untuk      

memberkati Edwin, dia mendapatkan berkat uang cash       

untuk liburan dan juga mendapatkan berkat menginap       

gratis selama beberapa hari di Pangandaran. Praise       

God. 

 

720. Kesaksian dari Rudi akan nubuatan Ps.Cahya       

mengenai berkat kreatif bagi yang setia perpuluhan dan        

persembahan khusus digenapi, berikut kisahnya:     

Keluarga Rudi setia mengembalikan perpuluhan dan      

persembahan khusus di GCC. Rudi mendapat berkat       

kreatif berupa makanan dan menginap gratis selama       

beberapa hari di sebuah penginapan. Terpujilah Tuhan       

Yesus. 
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721. Kesaksian Rudi dan Susi akan kuasa       

kesepakatan doa dalam nama Yesus mengenai      

perubahan karakter menjadi seperti Kristus terjadi      

pada anak mereka, berikut kisahnya: Rudi dan Susi rajin         

beribadah dan tertanam di GCC. Mereka sepakat doa        

untuk anak pertamanya ( Kezia - 6tahun ), agar dia          

merubah kebiasaan dan karakter buruknya. Lewat kuasa       

doa, Kezia berubah dari kebiasaan buruknya, diubahkan       

menjadi anak yang lebih sabar dan tenang. Kezia juga         

mempraktekkan nilai2 yang diajarkan di sekolah minggu       

GCC dengan sukacita. Puji Tuhan. 

 

722. Kesaksian dari Silvia akan mukjizat kesembuhan       

melalui nubuatan yang disampaikan oleh Ps.Cahya di       

ibadah GCC tentang kesembuhan akan syaraf lidah       

dan mulut, berikut kisahnya: Silvia rajin beribadah dan        

menerima rhema di GCC. Ia menerima nubuatan di        

ibadah GCC dan didoakan oleh Ps.Cahya mengenai       

suatu penyakit yang menyebabkan syaraf lidah &       

mulutnya terganggu akan sembuh. Secara progresif      

sekarang Silvia sudah bisa makan dan minum dengan        
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lebih baik. Haleluya. Semua kemuliaan bagi nama       

Yesus. 

 

723. Kesaksian dari Herich & Saskia akan turunnya        

berkat kreatif bagi yang setia perpuluhan dan       

persembahan khusus, berikut kisahnya: Herich dan      

Saskia rajin datang ke ibadah raya dan mempercayai        

nubuatan yang disampaikan di ibadah bahwa dari       

November 2017 - Januari 2018 akan tercurah banyak        

berkat kreatif atas jemaat GCC. Herich mendapatkan       

berkat berupa produk makanan, voucher, uang cash,       

fashion anak dan dewasa, peralatan dapur dll. Terima        

kasih Tuhan Yesus. 

 

724. Kesaksian dari Tommy & Cella akan       

penggenapan nubuatan yang disampaikan Ps.Cahya     

kelahiran lebih awal, Cella menerima nubuatan dari Ps        

Cahya bahwa ia akan melahirkan lebih awal dari tanggal         

yang seharusnya & proses kelahiran lancar Ibu dan anak         

sehat, berikut kutipannya: 
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Puji Tuhan meskipun ada kendala ketika proses lahiran,        

tapi tergenapi yaitu Ibu dan anak sehat dan selamat.         

Terpujilah Tuhan Yesus sang penolong! 

 

725. Kesaksian dari Tommy & Cella akan penyertaan        

Tuhan dalam hal finansial yang setia dalam perpuluhan        

dan persembahan khusus, berikut kisahnya: 

Tommy secara tiba-tiba menerima berkat finansial yang       

jumlahnya sangat cukup untuk biaya kelahiran anaknya,       

dan juga ia menerima banyak barang untuk kebutuhan        

sang anak. Terpujilah Tuhan Yesus! 

 

726. Kesaksian dari Pak Sugiharto dan Bu Yuni akan         

berkat kreatif. Mereka setia dalam perpuluhan dan       

persembahan khusus dan menerima berkat kreatif sesuai       

nubuatan Ps Cahya di ibadah raya GCC, berikut        

kutipannya : 

Keluarga kami mendapat berkat finansial secara tak       

terduga. Sungguh kemuliaan bagi Tuhan Yesus! 
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727. Kesaksian dari Sintu & Yenni akan turunnya        

berkat kreatif keuangan bagi yang setia perpuluhan dan        

persembahan khusus mereka alami, berikut kutipannya: 

Berkat kreatif berupa makanan terus mengalir bagi       

keluarga kami. Dari traktiran sampai beberapa produk       

makanan berdatangan terus. Puji Tuhan. 

 

728. Kesaksian dari Ibu Evi mengenai penggenapan       

nubuatan Pastor Cahya di ibadah GCC tentang       

masalah piutang, berikut kisahnya: Bu Evi rajin       

beribadah dan menerima rhema di GCC. Bu Evi memiliki         

piutang sejumlah x rupiah dari 10 tahun yang lalu yang          

belum dibayar dan sudah direlakan. Di ibadah raya GCC         

Pastor Cahya bernubuat mengenai piutang yang akan       

segera dibayar. Bu Evi percaya dan menerimanya.       

Pertolongan Tuhan terjadi, piutang tersebut dibayar      

lunas. Puji Tuhan 

 

729. Kesaksian dari Dhyta akan mukjizat      

kesembuhan pendarahan melalui pengolesan minyak     

urapan yang sudah didoakan oleh Ps Cahya GCC,        

berikut kutipannya: 
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Sudah hampir 1 bulan saya pendarahan ( haid ) terus          

menerus. Saya sudah menghentikan kontrasepsi     

tertentu, namun pendarahan masih terjadi selama 1       

bulan, saya mengambil tindakan iman berdoa. Puji       

Tuhan dalam perjalanan di kereta pada saat pulang        

kampung pendarahan langsung berhenti dan saya bisa       

menikmati liburan bersama keluarga. 

 

730. Kesaksian dari Hansen & Sri akan Kuasa Tuhan         

Yesus, penggenapan nubuatan Ps.Cahya mengenai     

berkat kreatif keuangan turun bagi yang setia       

perpuluhan dan persembahan khusus, berikut     

kutipannya: 

Waktu check in Hotel kemarin saya terpilih sebagai guest         

of the day, jadi kami dapat upgrade room yang lebih          

mahal dan posisinya persis di pinggir kolam renang,        

tinggal buka pintu langsung bisa nyebur. Praise the Lord! 

 

731. Kesaksian dari Linda dan Dion, penggenapan       

nubuatan berkat kreatif yang disampaikan Ps.Cahya      

terus dialami dalam pekerjaan Dion dan Linda, berikut        

kutipannya: 
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Minggu lalu Dion dan Linda mencari villa 1 kamar di Bali,           

karna ingin fellowship dengan kru setelah selesai job        

wedding dan punya waktu pacaran. Harga dan lokasi        

belum ada yang ideal. Tapi melalui doa, Tuhan        

sabdakan, "Aku akan sediakan, jangan kuatir." Pada H-1        

Tuhan berikan melalui client Dion, free 1 villa dengan 3          

kamar. Haleluya, Jesus cares! 

 

732. Kesaksian dari Dhyta dan Fahrul akan turunnya        

berkat kreatif bagi yang setia perpuluhan dan       

persembahan khusus, berikut kutipannya: Seperti yang      

sudah disampaikan Pastor Cahya pada waktu ibadah       

raya bahwa banyak berkat kreatif akan terjadi sampai        

akhir tahun dan nubuatan tersebut terjadi pada keluarga        

saya. Saat liburan di kampung kami mendapatkan berkat        

finansial dari keluarga besar dan produk fashion untuk        

kami dan anak kami. Terpujilah Tuhan Yesus. 

 

733. Kesaksian dari Fahrul & Dhyta akan penyertaan        

Tuhan nyata di dalam liburan melalui kuasa doa dalam         

nama Yesus, berikut kutipannya: Saya dan suami       

merencanakan liburan bersama keluarga besar jauh-jauh      
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hari ke Jogjakarta. Pada hari H cuaca mendung, gelap,         

dan berpotensi untuk hujan. Kami sekeluarga berdoa       

supaya diberikan cuaca yang terbaik. Puji Tuhan, kami        

bisa menikmati liburan dengan baik dan hujan turun        

setelah kami berada dalam kendaraan menuju pulang. 

 

734. Kesaksian dari Bu Evi akan turunnya berkat        

kreatif sesuai nubuatan Pastor Cahya bagi yang setia        

perpuluhan dan persembahan khusus, berikut     

kutipannya: 

“Dari akhir bulan November ini berkat kreatif selalu        

berdatangan berupa kiriman makanan dan voucher      

telekomunikasi yang dikirim secara rutin tiap minggu. Puji        

Tuhan” 

 

735. Kesaksian dari Andreas akan kuasa Tuhan       

Yesus turun melalui berkat kreatif keuangan bagi       

yang setia perpuluhan dan persembahan khusus, berikut       

kutipannya: 

Satu minggu yang lalu saya memposting di google maps         

sebagai local guide, puji Tuhan saya mendapatkan       
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bonus voucher senilai x, sungguh kreatif berkat Tuhan        

Yesus. 

 

736. Kesaksian dari Bu Evi akan penyediaan finansial        

dari Tuhan untuk melunasi hutang - hutang, berikut        

kisahnya: 

Bu Evi rajin beribadah dan menerima rhema di GCC.         

Karena kesibukan ia lupa untuk membayar iuran bulanan        

BPJS dari beberapa tahun yang lalu. Bu Evi pun berdoa          

meminta pertolongan Tuhan. Lalu tetangganya     

mendadak membeli barang2 yang jumlahnya 3x lipat dari        

tagihan. Tagihan pun terbayarkan. Puji Tuhan! 

 

737. Kesaksian dari Dhyta akan turunnya berkat       

finansial bagi yang setia perpuluhan dan      

persembahan khusus, berikut kutipannya: Awal tahun      

biasanya ada kenaikan gaji untuk para pegawai di RS         

dimana saya bekerja. Pada akhir tahun 2017 saya sudah         

mengalami kenaikan gaji sebesar x%, anehnya pegawai       

lainnya tidak ada yg mengalami kenaikan gaji seperti        

saya. Puji Tuhan, Dia sungguh Allah yang kreatif. 
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738. Kesaksian dari Ko Hauw akan mukjizat       

kesembuhan sakit mata melalui penumpangan tangan      

oleh Ps Cahya di ibadah raya GCC, berikut kisahnya:         

Sudah sejak lama kalau bangun tidur pagi hari mata ko          

Hauw selalu merah baru hilang setelah siang hari dan itu          

pun setelah di tetesi obat mata. Waktu ibadah di GCC          

didoakan Ps.Cahya dan besoknya bangun pagi sudah       

normal tidak merah lagi tanpa di tetesi obat mata.         

Terpujilah Tuhan Yesus. 

 

739. Kesaksian dari Thow Gie, Kuasa Tuhan sungguh        

nyata dalam area pekerjaan, Roh Kudus mengalir       

dalam nubuatan Ps Cahya, berikut kisahnya: 

Thow Gie sedang bergumul dan berdoa mengenai       

pekerjaan, sepulang ibadah di GCC ia didoakan oleh Ps         

Cahya dan dinubuatkan serta menerima jawaban dari       

pergumulannya tentang pekerjaan untuk melangkah ke      

bidang yang baru. Terpujilah Tuhan Yesus! 

 

740. Kesaksian dari Yohan & Yosi akan berkat kreatif         

keuangan terus turun berlimpah bagi mereka yang setia        
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perpuluhan dan persembahan khusus, berikut     

kutipannya: 

“Puji Tuhan Januari 2018 baru jalan setengah bulan        

berkat sudah melimpah dari berbagai makanan yang       

terus menerus datang, voucher MAP senilai x, voucher        

restoran, produk fashion, bahkan hingga produk medis       

dari Singapura. Praise the Lord!” 

 

741. Kesaksian dari Dhyta & Fahrul akan mukjizat        

kesembuhan Cleo dari diare melalui pengolesan      

minyak urapan, berikut kutipannya: 

Cleo sakit demam, diare, dan muntah2 selama 3 hari.         

Jika 2 hari setelahnya masih demam harus cek lab dan          

rawat inap. Kami sekeluarga sepakat berdoa dan       

mengoleskan minyak urapan agar Cleo sembuh dan       

tidak perlu opname. Puji Tuhan di hari pertama observasi         

oleh Dokter, Cleo tidak demam, BAB sudah berbentuk        

ampas, dan tidak muntah lagi. Praise the Lord. 

 

742. Kesaksian dari Ko Hauw akan mukjizat       

kesembuhan dari ambeien melalui doa penumpangan      

tangan oleh Ps Cahya, berikut kisahnya: 
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Ko Hauw rajin beribadah dan tertanam di GCC. Ia         

mengalami sakit ambeien. Pada saat ibadah GCC       

didoakan dan pulangnya dimateraikan oleh Ps Cahya,       

kini secara progresif makin membaik/mengecil     

ambeiennya. Segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus! 

 

743. Kesaksian dari Ibu Trivena akan mukjizat       

kesembuhan sakit perut melalui doa penumpangan      

tangan oleh LGL di dalam Connect Time GCC, berikut         

kisahnya: 

Di hari Sabtu Ibu Trivena sakit perut hingga buang air          

beberapa kali. Minggu ia datang ke ibadah dan di akhir          

ibadah ia meminta didoakan kesembuhan pada LGL.       

LGL lalu mendoakan bersama Bu Trivena bersepakat       

kesembuhan terjadi. Keesokannya sakit perutnya sudah      

sembuh. Praise God! 

 

744. Kesaksian dari Sintu akan mukjizat kesembuhan       

atas sakit perut melalui penumpangan tangan oleh       

Pastor Cahya, berikut kisahnya: 

Sintu rajin beribadah dan menerima rhema di GCC. Pada         

hari Sabtu ia sakit perut hingga buang air beberapa kali.          
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Di akhir ibadah ia meminta Pastor Cahya mendoakan.        

Pastor mendoakan dan menyampaikan pesan Tuhan      

bahwa besok pasti sembuh. Besoknya, kesembuhan      

terjadi. Puji Tuhan. 

 

745. Kesaksian dari Thow Gie akan mukjizat       

kesembuhan dari sakit gigi melalui nubuatan yang       

disampaikan oleh Ps Cahya, berikut kisahnya: 

Thow Gie rajin beribadah dan tertanam di GCC. Pada         

hari Minggu ia didoakan kesembuhan dari sakit gigi.        

Pada Senin ia dinubuatkan akan menerima kesembuhan       

dari ujung kaki sampai kepala oleh Ps Cahya, ia percaya          

dan mengamini. Secara ajaib besoknya Thow Gie       

sembuh total dari sakit gigi yang dideritanya. Puji Tuhan. 

 

746. Kesaksian dari Ko Hauw akan mukjizat       

kesembuhan atas gula darah tinggi melalui doa       

penumpangan tangan oleh Ps Cahya, berikut kisahnya: 

Ko Hauw rajin beribadah dan menerima rhema di GCC.         

Hasil terakhir cek lab gula darah Ko Hauw tinggi, ia lalu           

didoakan oleh Ps Cahya. Setelah didoakan, gula       
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darahnya turun menjadi normal. Praise God. 

 

747. Kesaksian dari Airin akan jawaban doa ketika        

mencari karyawan kuasa Tuhan yang nyata dalam       

rumah tangga; Ia menerima jawaban doa melalui       

nubuatan Ps Cahya, berikut kutipannya: 

"Di Ibadah Raya GCC, Pastor bernubuat untuk orang        

yang sedang mencari karyawan/pekerja. Saat itu saya       

memang butuh dan setelah kebaktian didoakan Pastor       

dan LGL di Connect Time. Dalam waktu singkat,        

karyawan tersebut Tuhan sediakan sehingga lebih      

menghemat waktu pekerjaanku. Terpujilah nama Tuhan      

Yesus. 

 

748. Kesaksian dari Yola akan berkat finansial,       

dialami Ide dan Yola. Ide dan Yola setia mengembalikan         

persepuluhan dan menabur persembahan khusus,     

mereka menerima benih untuk ditabur kembali sesuai       

pesan doa persembahan dari Ps Cahya, berikut       

kutipannya: 

Kami menerima pesan doa persembahan dari Ps. Cahya        

untuk berdoa meminta benih kepada Tuhan, dan Ia akan         
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menyediakannya secara berlimpah. Puji Tuhan kami      

terima benih dengan nominal besar di luar pikiran kami         

dan dalam waktu cepat. 

Kami siap menabur benih tersebut, uang hanya alat bagi         

Tuhan. Thanks banget Tuhan Yesus! 

 

749. Kesaksian dari Merla akan turunnya berkat       

kreatif bagi mereka yang setia perpuluhan dan       

persembahan khusus, berikut kisahnya: 

Merla mendapatkan berkat kreatif berupa voucher untuk       

pembayaran transportasi dan voucher belanja di      

ecommerce online. Terpujilah Tuhan Yesus. 

 

750. Kesaksian dari Bene akan peristiwa ajaib WC        

tidak mampet melalui instrumen minyak urapan yang       

sudah didoakan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya: 

"Hari Minggu lalu tiba2 WC di rumah mampet, sudah di          

banjur air namun masih mampet. Saya percaya dan        

ambil tindakan menuangkan minyak urapan ke kloset       

dan keesokan paginya tiba2 sudah lancar kembali"       

Sungguh Tuhan Yesus ajaib! 
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751. Kesaksian dari Bona akan kuasa Tuhan Yesus        

melalui nubuatan Pastor Cahya perihal berkat kreatif       

keuangan digenapi bagi yang setia perpuluhan dan       

persembahan khusus, berikut kutipannya: 

Nubuatan Ps. Cahya mengenai berkat2 kreatif dalam       

ibadah raya kembali disaksikan di keluarga kami. Dalam        

bulan Januari ini kami terus mendapatkan berkat2 kreatif        

berupa kiriman makanan dan mainan anak. Praise God! 

 

752. Kesaksian dari Sintu dan Yenni akan turunnya        

berkat kreatif sesuai nubuatan Pastor Cahya di ibadah        

raya GCC, berikut kutipannya: 

Bulan ini lagi2 berkat kreatif mengalir. Dari produk2        

fashion sampai hadiah undian berupa model kit kami        

terima. Puji Tuhan. 

 

753. Kesaksian dari Rudi, kuasa Tuhan Yesus       

melalui nubuatan Pastor Cahya perihal berkat kreatif       

keuangan digenapi bagi yang setia perpuluhan dan       

persembahan khusus, berikut kisahnya: 

Nubuatan Ps. Cahya mengenai berkat2 kreatif dalam       

ibadah raya GCC kembali digenapi. Dalam bulan Januari        
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ini Rudi beberapa kali mendapatkan produk makanan       

dari murid2nya di sekolah. 

 

754. Kesaksian dari Ps Cahya dan Ps Laura akan         

kuasa berkat kreatif keuangan, nubuatan ps Cahya       

akan turunnya berkat kreatif keuangan bagi yang setia        

perpuluhan dan persembahan digenapi, berikut     

kutipannya: 

Keluarga kami di bulan Januari menerima banyak berkat        

kreatif dari produk makanan, fashion, voucher dan       

banyak hal lainnya, sungguh Tuhan Yesus menggenapi       

firmannya, Ia membukakan tingkap langit berkat kreatif       

bagi semua yang setia hal perpuluhan dan       

persembahan. Terpujilah Tuhan. 

 

755. Kesaksian dari Ibu Lili akan mukjizat       

kesembuhan seketika dari sakit mata di ibadah raya        

GCC, didoakan oleh Mr Caleb ( Team pelayanan dari         

Bethel Redding, California , Mission Trip Grace Place )         

berikut kisahnya: 

Ibu Lili rajin beribadah dan tertanam di GCC. Ketika         

memasak mata kanannya terkena minyak goreng dan       
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mengalami gangguan penglihatan - kabur , berwarna       

putih, tidak bisa melihat kabur pandangan sebelah       

matanya, di akhir ibadah raya Gereja Great Commission        

ada pelayanan doa, Mr Caleb mendoakan Ibu Lili dan         

seketika mata Ibu Lili sembuh dapat melihat jelas,        

terpujilah Tuhan Yesus. 

 

756. Kesaksian dari Bapak XYZ akan mukjizat       

kesembuhan dari Impotensi melalui doa penumpangan      

tangan oleh Ps Cahya, berikut kisahnya: 

Bapak XYZ mengalami sakit impotensi di area vitalnya,        

dalam kebaktian Mukjizat Natal yang diselenggarakan      

Gereja Great Commission 3 Desember, Pastor Cahya       

berdoa bagi mukjizat kesembuhan dan bapak XYZ       

bersaksi kepada Pastor bahwa ia telah disembuhkan dari        

impotensi, dan sudah sehat sempurna, segala kemuliaan       

bagi Tuhan Yesus! 

 

757. Kesaksian dari Valen akan pengenapan      

nubuatan Ps Cahya akan turunnya berkat kreatif bagi        

yang setia perpuluhan dan persembahan, berikut      

kutipannya: 
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Kemarin makan selesai makan diminta ambil lucky draw        

dan dapetnya ga nanggung" langsung dapetin potongan       

100%, berkat kreatif banget nihhh.. Praise the Lord        

banget!  

 

758. Kesaksian dari Sesilia akan kuasa Tuhan yang        

nyata di dalam studi S2 bagi mereka yang setia         

beribadah dan menerima rhema Firman Tuhan di GCC,        

berikut kutipannya: 

Sebenernya beberapa bulan kemarin waktu lagi khawatir       

tentang nilai kuliah. Aku dapet dalam hati jangan        

khawatir karena nilainya akan A semua. Ternyata bener        

nilai kuliahku semester kemarin juga A semua. Puji        

Tuhan, Thank you dukungan doanya. 

 

759. Kesaksian dari Hansen akan Kuasa Tuhan       

Yesus menyertai dan terjadi terobosan dalam      

pekerjaan bagi mereka yang setia beribadah dan       

tertanam di GCC, berikut kutipannya: 

Saya mendapatkan Reward Best Commision bulan      

Januari di tempat agen properti sekarang bekerja. Berkat        

kreatif menyertai, Praise the Lord! 
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760. Kesaksian dari Hansen akan berkat kreatif       

keuangan Tuhan Yesus turun di bulan Januari sesuai        

nubuatan Pastor Cahya, berikut kisahnya: 

Hansen rajin memberikan perpuluhan dan     

mengembalikan persembahan khusus, ia mendapatkan     

voucher senilai xxx sesuai nubuatan Ps Cahya.       

Terpujilah Tuhan Yesus! 

 

761. Kesaksian dari Rudi akan mukjizat kesembuhan       

dari alergi turun atas Kenken melalui pengolesan       

minyak urapan yang sudah didoakan oleh Ps Cahya,        

berikut kutipannya: 

Kenken dari sejak lahir memiliki banyak alergi, seperti        

telur, susu, dan produk turunannya, daging ayam,       

seafood, coklat, indikasinya kulitnya akan merah2      

langsung. Kami sering mendoakannya dan mengoleskan      

minyak urapan selama beberapa waktu, Puji Tuhan sejak        

pulang dari Pangandaran (awal tahun ini) Kenken sudah        

tidak alergi lagi, bahkan hampir tiap hari makan telur,         

kakinya tidak merah dan gatal lagi. Praise the Lord!  
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762. Kesaksian dari Yosep akan berkat kreatif       

keuangan Tuhan Yesus turun di bulan Januari sesuai        

nubuatan Pastor Cahya, berikut kisahnya: 

Hai aku dapat berkat kreatif yang tidak disangka begitu         

banyak produk makanan. Puji Tuhan! 

 

763. Kesaksian dari Ibu Entin akan mukjizat       

kesembuhan dari sakit kepala melalui perjamuan      

kudus yang diterima di ibadah raya GCC, berikut        

kisahnya: 

Ibu Entin rajin beribadah dan mengikuti perjamuan kudus        

di GCC. Ibu Entin sering sakit kepala tanpa diketahui         

penyebabnya dan mengalami ketergantungan pada obat      

paramex sehingga setiap minggu bisa 2-3x minum obat        

tersebut. Tanpa disadari, sakit kepala dipulihkan melalui       

perjamuan kudus. Dan ketergantungan pada obat pun       

hilang. Puji Tuhan 

 

764. Kesaksian dari Ibu Evi akan mukjizat       

pertolongan Tuhan atas kebutuhan air di rumah       

melalui doa dalam nama Yesus, berikut kisahnya: 

38 



 

Ibu Evi rajin beribadah dan tertanam di GCC. Sumur di          

rumah Bu Evi airnya jelek dan kehitaman sehingga dia         

meminta air di sumur tetangganya. Suatu hari sumur        

tetangganya kekeringan. Bu Evi pun panik karena tidak        

ada air lalu ia berdoa dalam nama Yesus meminta         

pertolongan Tuhan. Mukjizat terjadi, saat dicek oleh       

tukang air di sumur rumahnya sudah menjadi jernih. Puji         

Tuhan. 

 

765. Kesaksian dari Yohan Gouw & Herlin akan        

penyertaan Tuhan dalam alergi kutu bagi mereka yang        

setia beribadah dan tertanam di GCC, berikut kisahnya : 

Rumah Yohan dan Herlin terkena kutu kucing di rumah,         

mereka sudah mencoba segala cara, tetapi masih ada.        

Merekapun berdoa dalam nama Yesus dan melangkah       

iman dengan melakukan perbuatan- perbuatan mengusir      

kutu kucing tersebut lagi, Puji Tuhan kutu kucing hilang         

dan rumah bebas kutu. 

 

766. Kesaksian dari Yohan Gouw akan kesembuhan       

progresif bahunya sembuh melalui doa dalam nama       

Yesus, berikut kisahnya: 
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Yohan Gouw rajin beribadah dan menerima rhema di        

GCC. Bahu Yohan mengalami sakit ketika digerakkan       

dan berolahraga. Yohan berdoa dengan iman dalam       

nama Yesus dan melakukan perbuatan iman dengan       

terus menggerakkan bahunya, kesembuhan progresif     

terjadi dan sekarang bahunya semakin membaik. 

 

767. Kesaksian dari Tommy & Cella akan berkat        

kreatif bagi anak mereka terus turun bagi mereka yang         

setia perpuluhan dan persembahan khusus, berikut      

kisahnya: Tommy & Cella terus menerus menerima       

berkat kreatif bagi anak mereka walaupun sudah 2 bulan         

sejak kelahirannya, berkat tetap mengalir untuk Satya,       

baik itu fashion, voucher dsb. Terpujilah Tuhan Yesus        

yang hidup. 

 

768. Kesaksian dari Ide & Yola akan penggenapan        

janji Tuhan mengenai rumah, Pengenapan janji Tuhan       

bagi mereka yang setia beribadah dan menerima rhema        

di GCC, berikut kisahnya: 

Ide & Yola memegang teguh akan janji Tuhan bahwa         

semua anak-Nya tidak perlu khawatir akan apa yang        
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mereka makan dan dimana mereka tinggal. Ketika setia        

pada persembahan dan perpuluhan, Tuhan     

membukakan jalan sehingga mereka sekarang dapat      

memiliki rumah impian. Terpujilah Tuhan Yesus! 

 

769. Kesaksian dari Ide akan penggenapan janji       

Tuhan increase diberikan bagi mereka yang setia       

persembahan sulung, berikut kisahnya: 

Ketika menghitung persembahan sulung 2018, baru      

terlihat bahwa selama 2017 terjadi kenaikan gaji selama        

3 bulan berturut-turut (Juni - Agustus) Wow Tuhan        

menepati janji-Nya bahwa ketika kita memberikan      

persembahan sulung maka bejana kita akan diisi sampai        

meluap. Terpujilah Tuhan Yesus! 

 

770. Kesaksian dari Yosep akan turunnya berkat       

kreatif bagi mereka yang setia perpuluhan dan       

persembahan khusus, berikut kutipannya: 

Saya bergumul berminggu - minggu mau beli hp baru.         

Karena yang lama lemot dan suka ngehang. Eh akhirnya         

hari ini ada yang ngasih HP seri terbaru. Puji Tuhan! 
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771. Kesaksian dari Ibu Sutarmi akan berkat kreatif        

sesuai nubuatan Pastor Cahya bagi mereka yang setia        

perpuluhan dan mengembalikan persembahan khusus, 

Ibu Sutarmi mendapatkan berkat2 kreatif berupa uang       

cash, makanan dan produk2 fashion. Puji Tuhan Yesus! 

 

772. Kesaksian dari Ibu Lilik akan kuasa doa dalam         

nama Yesus oleh LGL di Connect Time menyertai        

kebutuhan rumah tangga keluarga Bu Lilik, berikut       

kutipannya: 

Ibu Lilik rajin beribadah dan tertanam di GCC. Ibu Lilik          

bergumul mengenai masalah anaknya yang     

membutuhkan asisten rumah tangga. Lalu pada saat       

Connect Time, ia meminta LGL mendoakan hal tersebut.        

LGL lalu bersepakat mendoakan hal tersebut. Tuhan pun        

menjawabnya dalam waktu singkat, anaknya     

mendapatkan asisten rumah tangga yang baru. Puji       

Tuhan 

 

773. Kesaksian dari Yosep akan berkat kreatif       

keuangan turun bagi mereka yang setia perpuluhan dan        

persembahan khusus, berikut kutipannya: 
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Puji Tuhan saya diberi produk fotografi digital oleh        

seseorang. Tuhan Yesus baik! 

 

774. Kesaksian dari Vennyna akan berkat finansial       

turun bagi mereka yang setia perpuluhan dan       

persembahan khusus, berikut kutipannya: 

Puji Tuhan, di awal tahun Tuhan Yesus menjawab doa         

saya, saya menerima kenaikan gaji pokok lebih dari 30%,         

sehingga bonus saya juga ikut naik dan ini jauh banget          

dari apa yang saya minta dalam doa. Thank you Jesus!          

Tuhan Yesus pasti menggenapi janjinya bagi yang setia        

dalam perpuluhan dan persembahan dengan benar. 

 

775. Kesaksian dari Daniel akan mukjizat      

kesembuhan dari sakit lutut, turun melalui kuasa doa        

dalam nama Yesus, berikut kisahnya: 

Daniel rajin beribadah dan menerima rhema di GCC.        

Ketika ia sedang liburan kakinya agak sakit di lutut dan          

nyut2an mau jalan nyeri linu, lalu didoain malem sebelum         

tidur. Paginya hilang, sisa sedikit rasa sakit. Didoain lagi,         

hilang dan sembuh total. Terpujilah Tuhan Yesus. 
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776. Kesaksian dari Valen akan kuasa Tuhan Yesus        

merubahkan karakter melalui rajin dan setia beribadah       

di GCC, berikut kutipannya: 

Valen rajin beribadah dan tertanam di GCC. Seiring        

waktu, lingkungan kerja gereja komsel membuat      

karakternya mulai berubah, ga suka gosip lagi       

dibandingkan di tempat kerja / lingkungan yg dulu.        

Terpujilah Tuhan Yesus. 

 

777. Kesaksian dari Chiara akan kuasa penyertaan       

Tuhan dalam doa puasa yang nyata di dalam studi         

sekolah, berikut kesaksiannya: 

Chiara sedang puasa dalam rangka mempersiapkan diri       

untuk musim pelipatgandaan mukjizat. Di sekolah ia       

sedang mengikuti ujian olahraga lari. Chiara      

dimampukan Tuhan untuk berlari 23 putaran yang       

jumlahnya tinggi sekali dibandingkan standar     

teman-temannya saat itu padahal sedang puasa.      

Terpujilah Tuhan Yesus. 

 

778. Kesaksian dari Mega akan turunnya masa berkat        

kreatif di bulan Januari sesuai nubuatan Ps Cahya,  
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Saya mendapat sepatu baru secara tiba-tiba dan       

ukurannya pas sesuai kaki saya, padahal orang tersebut        

tidak tahu ukuran kaki saya. Praise God 

 

779. Kesaksian dari Mega akan berkat kreatif       

penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan sehari-hari,       

berikut kutipannya: 

Selama di Taiwan 8 hari, kami mendapat berkat kreatif         

dalam mencari penginapan dengan mudah dan upgrade       

kamar juga , berkat kreatif sungguh kami rasakan. 

 

780. Kesaksian dari Mega akan berkat kreatif Tuhan        

Yesus, ia mendapatkan voucher untuk pengeluaran      

transportasi: 

"Puji Tuhan saya mendapatkan berkat kreatif keuangan       

dalam voucher untuk pembayaran transportasi, berkat      

Tuhan memang kreatif, Praise God.  

 

781. Kesaksian dari Kevin akan penyertaan Tuhan       

nyata di study kuliah melalui doa dalam nama Yesus,         

berikut kisahnya: 
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Kevin sedang mengerjakan laporan, ia stuck karena tidak        

mendapat data padahal besok sudah mau dikumpulkan.       

Kevin berdoa dalam nama Yesus, akhirnya pada saat        

subuh ia diberi hikmat dan mencari dengan keyword        

tersebut, dalam beberapa jam Kevin bisa menyelesaikan       

laporan di hari tersebut. Terpujilah Tuhan Yesus. 

 

782. Kesaksian dari Mega akan turunnya berkat       

kreatif sesuai nubuatan Ps.Cahya, berikut kutipannya: 

Selama bulan Februari ini mendapat kiriman      

buah-buahan banyak dan juga kue-kue produk makanan       

lain berlimpah. Terima kasih Yesus Allah yang       

memberkati :) 

 

783. Kesaksian dari Ps Cahya dan Ps Laura akan         

kuasa berkat kreatif keuangan, nubuatan Ps Cahya       

akan turunnya berkat kreatif keuangan bagi yang setia        

perpuluhan dan persembahan  digenapi: 

Keluarga kami di bulan Januari menerima banyak berkat        

kreatif dari begitu banyaknya produk-produk, makanan,      

fashion, voucher dan banyak hal lainnya, sungguh Tuhan        

Yesus menggenapi Firmannya, Ia membukakan tingkap      
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langit berkat kreatif bagi semua yang setia hal        

perpuluhan dan persembahan. 

 

784. Kesaksian dari Andreas akan kesembuhan      

telinga budek melalui perbuatan iman atas sabda       

pengetahuan yang disampaikan oleh Pastor Cahya di       

ibadah raya GCC, berikut kutipannya: 

Pada saat ibadah, saya mendapat sabda pengetahuan       

dari Ps. Cahya bahwa ada orang yang budek, dengan         

petunjuk marifat agar segera membersihkan kotoran      

telinga ke Dokter. Saya menerima sabda pengetahuan       

ini, dan langsung pergi ke THT. Dengan tepat sesuai         

sabda pengetahuan, ditemukan kotoran kuping sebesar      

1.5cm dan langsung dikeluarkan dari telinga. Puji Tuhan        

telinga saya sembuh dari budek. Praise God. 

 

785. Kesaksian dari Andreas akan mukjizat      

kesembuhan dari sakit mata melalui doa penumpangan       

tangan oleh Ps. Cahya, berikut kutipannya: 

Di Ibadah GCC 18 Feb, aku minta didoakan oleh Ps.          

Cahya untuk sakit mata di bagian otot mata. Saat itu aku           

rebah, dan Ps Cahya bernubuat bahwa hari Senin besok         
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hari kesembuhan akan terjadi. Puji Tuhan, besoknya       

proses kesembuhan sungguh terjadi, saya telah sembuh,       

Puji Tuhan. 

 

786. Kesaksian dari Maria akan mukjizat tanda ajaib        

kesembuhan melalui instrumen tisu yang telah      

didoakan Pastor Cahya pada anaknya, Max dari sakit        

demam dan pilek. Berikut kutipannya: 

Di Desember 2017, Max ( anak saya ) sakit batuk pilek           

disertai demam terus menerus selama 3 Minggu lebih.        

Kita sudah beberapa kali ke Dokter tapi tidak ada         

kemajuan. Melalui penumpangan tangan Ps.Cahya pada      

tissue di ibadah GCC, Saya mendoakan Max yang sakit         

dan menaruh tissue tersebut di atas kepala Max.        

Besoknya Max sehat, demam hilang dan batuk pileknya        

sembuh juga. Terpujilah nama Tuhan. 

 

787. Kesaksian dari Ps Cahya akan turunnya berkat        

kreatif sesuai nubuatan di bulan Januari, berikut       

kutipannya: 

Puji Tuhan, dapat berkat kreatif dari soy joy. Kami         

menabur dan menuai voucher. Beberapa hari terakhir       
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juga banjir hadiah kue, makanan, hingga barang barang        

berharga yang sangat tinggi harganya. Memang berkat       

Tuhan lah yang menjadikan murid Yesus makmur. 

 

788. Kesaksian dari Dhyta akan turunnya berkat       

kreatif bagi mereka yang setia perpuluhan dan       

persembahan khusus, berikut kutipannya: 

Puji Tuhan, berkat kreatif terjadi lagi untuk kesekian        

kalinya. Tuhan sediakan berkat untuk menginap di hotel        

secara gratis. Beberapa hari sebelumnya Tuhan juga       

kirimkan berkat kepada suami untuk pembelian tiket       

kereta serta dresscode acara pernikahan. Luar biasa       

Tuhan selalu sediakan apa yang kita butuhkan tanpa kita         

pikirkan sebelumnya. 

 

789. Kesaksian dari Dhyta akan mukjizat      

kesembuhan atas demam melalui pengolesan minyak      

urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya, berikut        

kutipannya: 

H-1 malam sebelum perjalanan ke Semarang saya       

demam tinggi. Saya dan suami sepakat dalam nama        

Tuhan Yesus berdoa dan sambil mengoleskan minyak       
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urapan supaya sembuh. Puji Tuhan saat subuh saya        

bangun demam sudah hilang dan saya langsung       

berangkat ke Semarang. Tuhan Yesus ajaib.  

 

790. Kesaksian dari Linda akan perlindungan Yesus       

yang ajaib atas keluarga kami, melalui doa tutup        

bungkus dalam darah Yesus, berikut kutipannya: 

Hari Minggu 18 Februari, di perjalanan ke Bandung, KM         

11, mobil kami ditabrak bus dengan keras hingga mobil         

rusak parah. Beberapa hari sebelumnya saya digerakkan       

untuk doain anak dengan minyak urapan & tutup        

bungkus darah Yesus. Roh Kudus berikan hikmat Dia        

pegang kendali & penyertaan-Nya pasti. Puji Tuhan       

untuk perlindungan-Nya yang ajaib, kami semua selamat,       

utuh, tidak ada luka lecet sedikitpun. Thank you Jesus,         

for the Power of Your name!  

 

791. Kesaksian dari Hansen akan turunnya berkat       

kreatif di bulan Januari sesuai nubuatan Ps Cahya,        

berikut kutipannya: 

Waktu awal tahun 2018, Ps.Cahya bernubuat bahwa       

berkat kreatif akan turun bagi jemaat GCC dan saya         
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mengaminkan nya. Di awal Maret ini saya kembali        

mengalaminya. Tanggal 2 Maret saya akan jual beli di         

notaris dan setelah selesai klien yang punya rumah yang         

saya jualkan memberikan bonus sejumlah xx juta diluar        

komisi standar, sungguh berkat kreatif Tuhan Yesus       

terjadi. 

 

792. Kesaksian dari Rudi akan mukjizat kesembuhan       

turun bagi Kei dari sakit demam melalui pengolesan        

minyak urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya,        

berikut kutipannya: 

Kemaren sore, Kei (6th) tiba2 anget dan murung terus         

saya doain dan olesin minyak urapan yang telah        

didoakan Ps.Cahya, setelah itu dia istirahat terus malem        

dia batuk2, ternyata radang tenggorokan setelah itu       

didoain lagi sama diolesin minyak urapan. Paginya dia        

sudah sehat ceria lagi puji Tuhan. 

 

793. Kesaksian dari Susi akan turunnya berkat kreatif        

di bulan Februari sesuai nubuatan Ps.Cahya, berikut       

kutipannya: 
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Kami juga mau bersaksi mengenai berkat kreatif pada        

bulan Februari, sebagaimana disampaikan Ps.Cahya di      

ibadah raya. Saya menerima berkat berupa voucher       

belanja dari tempat bekerja. Puji Tuhan, barang siapa        

menabur pasti menuai. 

 

794. Kesakisan dari Bona akan turunnya berkat       

kreatif di bulan Februari sesuai nubuatan Ps Cahya,        

berikut kutipannya: 

Puji Tuhan kami kembali mengalami berkat kreatif       

selama bulan Februari ini sebagaimana dinubuatkan      

Ps.Cahya dalam ibadah raya. Kami menerima banyak       

kiriman aneka produk makanan, produk fashion (untuk       

kami sekeluarga), perlengkapan sekolah anak, uang      

tunai, acc HP, dan produk lainnya. Puji Tuhan barang         

siapa setia menabur akan menuai.  

 

*795. Kesaksian dari Bona akan kesembuhan ilahi       

atas gangguan keseimbangan yang terjadi atas      

Gavin melalui sabda pengetahuan yang disampaikan      

oleh Ps.Cahya di ibadah GCC, berikut kutipannya: 
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Gavin anak kami mengalami gangguan keseimbangan,      

jadi dia sering sekali jatuh. Beberapa bulan lalu di ibadah          

GCC, Ps.Cahya mendapatkan sabda pengetahuan     

mengenai seseorang yang memiliki masalah     

keseimbangan. Sepulang ibadah Gavin didoakan. Puji      

Tuhan kesembuhan progresif terjadi pada Gavin,      

sekarang Gavin tidak mudah jatuh saat berjalan dan        

berlari, pekerjaan dan karunia Roh Kudus sungguh       

nyata. 

 

796. Kesaksian dari Bona akan kesembuhan Gavin       

dari diare melalui pengolesan minyak urapan yang telah        

didoakan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya: 

Kami juga mau bersaksi atas kesembuhan Gavin dari        

diare di awal Februari. Hari itu dia buang air besar          

sampai 6x (mencret), lalu kami berdoa dan mengoleskan        

minyak urapan yang sudah didoakan Ps Cahya,       

memperkatakan besok sembuh, pupnya hanya 2x dan       

padat. Puji Tuhan keesokan harinya, Gavin hanya pup 2x         

dan pup yang ke-2 sudah padat. Puji Tuhan. 
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797. Kesaksian dari Bona akan mukjizat kesembuhan       

atas tumit kiri melalui doa penumpangan tangan oleh        

Ps Cahya, berikut kutipannya: 

“Tahun lalu saya menderita sakit di tumit kiri (plantar         

fasciitis). Aktivitas saya sehari-hari sangat terganggu.      

Dokter memberi solusi menggunakan alas kaki yang       

empuk dan minum obat anti nyeri atau operasi. Saya         

berdoa dan mengoleskan minyak urapan pada tumit       

saya, beberapa kali Ps.Cahya mendoakan tumit saya,       

Secara progresif tumit kiri saya sekarang sudah sembuh.        

Puji Tuhan.” 

 

798. Kesaksian dari Tina akan berkat kreatif turun        

sesuai nubuatan Ps Cahya, bagi mereka yang setia        

menabur perpuluhan dan persembahan khusus. Mereka      

juga mempercayai pesan nubuatan yang disampaikan      

Ps.Cahya di ibadah raya mengenai berkat-berkat kreatif,       

berikut kutipannya: 

Dari pertengahan bulan Februari kami dapat berkat       

kreatif, bahan makanan, produk makanan, uang cash,       

produk fashion anak, padahal Minggu besok pulang       
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gereja kita mau beli tetapi Tuhan sudah menyediakan.        

Tuhan sungguh baik teramat baik  

 

799. Kesaksian dari Rudi & Nono akan kuasa Tuhan         

bekerja, kesembuhan dari sakit demam turun di dalam        

keluarga mereka melalui kuasa LGL yang berdoa dalam        

nama Yesus. Kel Rudi & Nono rajin beribadah dan         

tertanam di GCC. Pada LG family Bona minggu ke-3         

Februari, Bapak Rudi dan Nono datang pertemuan LG        

tanpa didampingi istri, karena menunggui anak mereka       

yang sedang sakit demam dirumah. pada pertemuan LG        

tersebut, pemimpin LG berdoa untuk kesembuhan untuk       

anak Rudi dan Nono, Puji Tuhan doa dikabulkan,        

keesokan harinya ke-2 anak tersebut sudah sehat dan        

tidak demam lagi.  

 

800. Kesaksian dari Ibu Lilik akan kesembuhan dari        

alergi instan di ibadah raya GCC, melalui doa dalam         

nama Yesus, berikut kisahnya: 

Ibu Lilik datang ke ibadah dengan kaki yang gatal2         

karena alergi. Saat ibadah dia berdoa minta       
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kesembuhan. Mukjizat terjadi dengan instan kakinya      

sembuh dan tidak gatal-gatal lagi. Puji Tuhan yang hidup. 

 

801. Kesaksian dari Winnie akan kuasa Roh Kudus        

bekerja dan menyembuhkan sakit kepala di tengah       

ibadah GCC, berikut kisahnya: 

Winnie rajin beribadah dan menerima lawatan di GCC.        

Winnie share bahwa dari tengah-tengah khotbah di GCC        

ia udah pengen nangis, pas penyembahan Winnie       

mengalami holy laughter dan dia sembuh dari sakit        

kepala padahal ketika berangkat ibadah ia dalam       

keadaan sakit kepala, sekarang sembuh. Terpujilah      

Tuhan Yesus. 
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 PENUTUP 

  

Misi Amanat Agung menjadikan murid Kristus adalah       

sebuah misi memberitakan kabar Injil tentang      

keselamatan, penebusan darah Yesus, Kesembuhan,     

pemulihan, dan juga akan baptisan Roh Kudus yang        

menjadikan kita anak-anak Allah. 

  

Pemberitaan Injil terbaik sejak zaman Kisah Para Rasul        

gereja perdana adalah dengan bersaksi, membagikan      

kesaksian akan Tuhan Yesus yang hidup, Kuasa Roh        

Kudus yang nyata masih terjadi, Yesus adalah       

penyembuh, penolong yang maha kuasa, dan iman       

kekristenan adalah nyata, Kuasa Tuhan Yesus sungguh       

nyata masih terjadi. 

  

Ketika Firman Tuhan diberitakan dan umat mendapatkan       

rhema Firman Tuhan, maka Roh Kudus menyertai       

dengan tanda-tanda mukjizat dan karunia Roh Kudus.       

Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus        

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

is Real! 
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Buku Warta Kesaksian ini gratis, UNTUK KALANGAN       

SENDIRI, diproduksi oleh Gereja Great Commission      

Church Bandung, berpartner dengan Cacministries     

(World Outreach & Discipleship Ministry) 

  

INFORMASI PELAYANAN: 

Jikalau Anda rindu untuk bertumbuh dalam iman, di        

muridkan atau ingin mendapatkan FREE (GRATIS)      

resources pengajaran, khotbah, juga pelayanan program      

siaran doa kesembuhan, mukjizat, profetik yang akan       

kami siarkan setiap minggu via website, dan program        

siaran pemuridan dan rumah tangga berbahagia, dan       

resources lainnya. Anda dapat membuka website      

pelayanan interdominasi kami di: cacministries.org atau      

menghubungi email pelayanan di alamat e-mail :       

office@cacministries.org 

  

Para pembaca juga dapat melihat program pemuridan di        

cacministries.org, setiap hari Jumat 

setelah pukul 12.00 program siaran kotbah dan       

pengajaran akan mengudara, berikut jadwalnya: 
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- Setiap Jumat pertama, Program Pemuridan iman       

“Jesus is Alive Holy Spirit is Real“ 

Program siaran yang didedikasikan khusus bagi      

kesembuhan Ilahi, mukjizat dan kuasa Roh Kudus,       

Pastor akan berdoa bagi kuasa kesembuhan dan kuasa        

Tuhan, penyertaan Roh Kudus melalui website 

 

- Setiap Jumat kedua, Program Pemuridan iman       

“Keluarga Berkemenangan dan Berbahagia“ 

program siaran yang didedikasikan khusus untuk murid       

Kristus dapat mengalami keluarga berkemenangan dan      

berbahagia, menjadi keluarga yang mengalami     

kelimpahan dalam segala hal dan memberkati banyak       

orang. 

 

- Setiap Jumat ketiga dan Jumat keempat, Program        

pemuridan iman “Living in the Power of God”        

program siaran pemuridan bagi pertumbuhan iman setiap       

murid Kristus agar mengalami kehidupan di dalam kuasa        

Allah, mengalami Tuhan Yesus yang nyata dan Roh 

Kudus yang bekerja dalam keseharian.” 
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