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1. Kesaksian dari Ps Cahya akan kuasa Tuhan Yesus, berkat kreatif keuangan,
nubuatan Pastor Cahya setiap doa persembahan di ibadah raya tentang berkat kreatif
akan turun digenapi: "Puji Tuhan Yesus, saya mendapatkan berkat kreatif dari perusahaan
otomotif voucher x juta untuk berbelanja di supermarket , Tuhan memberikan tuaian bagi
yang setia menabur persembahan."

2. Kesaksian dari Ps Cahya akan tanda ajaib mukjizat kesembuhan dari keracunan
makanan, Yesus adalah penolong dan penyembuh yang ajaib: "Karena satu dan lain hal
Ps Cahya sakit keracunan makanan, hingga kritis; mual, pusing, sakit kepala, sakit perut,
hingga black out. K
 arena berdoa dan yakin tidak usah ke UGD Rumah Sakit, ia hanya
berdoa di kamar tanpa minum obat apapun, bahkan obat panas dan pereda nyeri pun
tidak. Sesuai pesan doa dan keyakinan iman, dini hari keesokan harinya sosok Tuhan
Yesus hadir di kamar, dan seketika ia sembuh secara ajaib, segala kemuliaan bagi Tuhan
Yesus."

3. Kesaksian dari Yudi dan Yuan akan mukjizat mempunyai anak, Tuhan Yesus
adalah penolong dan penyembuh yang ajaib, berikut kutipannya:
Beberapa penyebab seperti kista endometriosis, penyumbatan di saluran tuba, dan
kesehatan suami menyebabkan kami sulit punya anak. Setelah menikah lebih dari 2 tahun
dan mengunjungi 9 Dokter, kehamilan belum terjadi. Iman kami bertumbuh melalui
nubuatan tentang anak beberapa kali oleh Ps Cahya. Ketika kami memutuskan untuk
berhenti berusaha ke Dokter, bayi tabung dll, Tuhan bekerja. Saya positif hamil, Dokter
pun mengakui bahwa anak ini adalah anugerah Tuhan. Terimakasih Tuhan Yesus.

4. Kesaksian dari Herlin akan kuasa Tuhan Yesus berkat finansial. Ia setia dalam
perpuluhan dan persembahan khusus, berkat kreatif turun sesuai nubuatan Ps Cahya di
ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Kami mendapatkan berkat pelipatgandaan finansial, berupa uang cash, dan closingan
pekerjaan yang menghasilkan banyak insentif sehingga kebutuhan untuk renovasi rumah
terpenuhi dan kami bisa mulai menabung untuk persiapan punya baby. Terpujilah Tuhan
Yesus.
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5. Kesaksian dari Hana dan Susi akan kuasa Tuhan Yesus dalam pekerjaan. Mereka
setia beribadah dan tertanam di GCC. Ketika LGL berdoa untuk mereka di dalam Connect
Time & LG, kuasa Tuhan bekerja dalam usaha properti mereka, berikut kutipannya:
Hana dan Susi berdoa bersama minta didoakan oleh pemimpin LG nya untuk closingan
dalam usaha property mereka. Puji Tuhan doa di jawab, di Minggu tersebut Hana
mendapatkan closingan dan minggu depannya Susi juga mendapatkannya. Terpujilah
Tuhan Yesus Allah yang hidup.

6. Kesaksian dari Bona akan kuasa Tuhan Yesus berkat kreatif keuangan, ia setia
dalam perpuluhan dan persembahan khusus, berkat kreatif turun seperti nubuatan Ps
Cahya di ibadah Raya GCC, berikut kutipannya: Dari awal bulan Mei sampai menjelang
akhir minggu demi minggu berkat kreatif terus mengalir berupa ragam produk makanan
dan minuman, hasil bumi, berkat fashion untuk saya dan anak-anak. Puji Tuhan,
barangsiapa menabur pasti menuai.

7. Kesaksian dari Edo akan kuasa Tuhan Yesus, mukjizat kesembuhan atas sakit
kepala, ia rajin beribadah dan tertanam di GCC, ketika di tengah ibadah, Tuhan melawat
dan Edo sembuh, berikut kutipannya: Pada akhir Mei, Edo datang ke ibadah GCC dengan
sakit kepala di bagian belakang. Pastor Cahya menyampaikan sabda pengetahuan
mengenai kesembuhan di sakit bagian kepala. Pada saat kothbah seperti ada tangan
yang kuat mendorong kepalanya Edo, dia pun kaget, ketika Edo menoleh kebelakang ia
sadar bahwa sakit kepalanya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus.
Kuasanya sungguh nyata.

8. Kesaksian dari Pak Bambang akan kuasa Tuhan Yesus, mukjizat kesembuhan
atas demam dan pusing, imannya bertumbuh melalui kesaksian orang percaya lainnya,
berikut kutipannya: Saya mengalami sakit demam dan pusing, saat berdoa untuk
kesembuhan seperti diingatkan terus menerus akan kesaksian Pastor Cahya. Di
kesaksian itu Pastor yang mengalami demam disembuhkan setelah disuruh lari keliling
kompleks. Dengan iman saya berdoa dan mengoleskan minyak urapan lalu lari di Gasibu,
secara ajaib saat berlari saya disembuhkan. Puji Tuhan.
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9. Kesaksian dari Teguh akan

kuasa Tuhan Yesus, turunnya berkat kreatif

keuangan, sesuai nubuatan Ps Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Beberapa minggu lalu, Pastor Cahya mendoakan bahwa berkat kreatif akan turun sampai
November. Puji Tuhan, bulan ini dapat berkat kreatif dari blog yang kalo di total jumlahnya
lebih dari 2x lipat gaji bulanan gue. Hanya oleh karena kasih-Nya gue boleh diberkati.

10. Kesaksian dari Siska akan kuasa Tuhan Yesus, mukjizat kesembuhan atas sakit
kepala dan suara serak melalui doa penumpangan tangan oleh Ps Cahya, berikut
kutipannya:
Sewaktu datang ke gereja saya mengalami sakit kepala dan suara hilang. Ketika didoakan
oleh Ps Cahya pulangnya sakit kepala hilang dan suara sudah mulai ada, dan pagi ini
sudah pulih. Terpujilah Tuhan Yesus.

11. Kesaksian dari Pandega akan kuasa Tuhan Yesus berkat kreatif keuangan,
berkat kreatif turun bagi mereka yang setia dalam perpuluhan dan persembahan khusus
,demikian ringkasan kesaksiannya:
Pandega setia dalam perpuluhan dan persembahan khusus, ia mendapatkan petunjuk
profetik untuk berdoa meminta benih keuangan, ia mendapatkan rhema untuk meminta
dan menerima, dan juga mendoakannya, dan beberapa hari kemudian mukjizat turun
benih terjadi, ia mendapatkan berkat kreatif x juta rupiah untuk Pandega menabur ke
rumah Tuhan, haleluya.

12. Kesaksian dari Ziko akan tanda ajaib kuasa Tuhan Yesus, disembuhkan seketika
dari insomnia,  ketika mendengarkan kothbah pastor Cahya di ibadah raya GCC:
"Ziko bersaksi di ibadah GCC, Pastor Cahya bernubuat akan seseorang yang sakit
insomnia, ketika mendengarkan kotbah akan sembuh dijamah Tuhan, dan Zico dijamah
Tuhan, ia disembuhkan dari insomnia.Terpujilah Tuhan Yesus."
13. Kesaksian dari Ibu Trivena akan mukjizat kesembuhan dari ambeien, imannya
bertumbuh melalui setia datang dan beribadah di GCC, berikut kutipannya:
" Saya disembuhkan Tuhan Yesus dari sakit ambeien, ketika beribadah di GCC saya
didoakan oleh Pastor Cahya sakit itu sembuh. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus.”
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14. Kesaksian dari Betsy akan kuasa Tuhan Yesus dalam berkat kreatif keuangan,
nubuatan Pastor Cahya dalam doa persembahan, bahwa yang menabur akan menuai
berkat kreatif digenap, berikut kutipannya:
"Di bulan April kami diberkati Tuhan Yesus dengan begitu banyak berkat kreatif keuangan
produk-produk fashion, dana cash dan pelbagai berkat lainnya yang berlimpah, Puji
Tuhan.

15. Kesaksian dari Yenni dan Sintu akan berkat kreatif keuangan yang mereka terima
di bulan April, nubuatan Pastor Cahya dalam doa persembahan, yang menabur akan
menuai berkat kreatif digenapi:
"Kami diberkati Tuhan Yesus dengan begitu banyak berkat kreatif keuangan berupa
produk fashion bagi ibu dan bayi, produk pangan, kendaraan mobil baru dan pelbagai
berkat lainnya yang berlimpah, Tuhan menyediakan berlimpah. Puji Tuhan.
16. Kesaksian dari Yola dan Ide akan kuasa Tuhan Yesus dalam hal berkat kreatif
keuangan bagi mereka yang setia dalam perpuluhan dan persembahan khusus, berikut
kutipannya: Yola dan Ide dengan iman rajin menabur persembahan, dan secara ajaib
mukjizat berkat kreatif dana senilai x turun atas mereka, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus
yang ajaib.

17. Kesaksian dari Fenny Y akan mukjizat kesembuhan telinga budeg melalui doa
penumpangan tangan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Minggu kemarin saya ke Dokter periksa telinga. Kata Dokter sudah tidak apa-apa. tapi
besoknya telinga kiri malah budge-budeg gitu kaya ada yang nyumbat. jadi udah budeg
seminggu lebih. Pas ibadah, saya mengimani Tuhan masih bikin mukjizat. pulang ibadah
saya didoain Pastor. Senin pagi ini udah ga budeg lagi. Tuhan Yesus terbaik.

18. Kesaksian dari Indra dan Novi akan terobosan usaha, sungguh barangsiapa
menabur banyak pasti menuai banyak, demikian kutipannya:
"Di bulan April kami diberkati Tuhan Yesus, rekor penjualan harian terpecahkan, berkat
Tuhan Yesus begitu nyata, Puji Tuhan.”
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19. Kesaksian dari Ps Cahya dan Ps Laura akan kuasa Tuhan Yesus dalam hal
keuangan, berkat kreatif, sungguh Firman Tuhan barangsiapa menabur banyak akan
menuai banyak, digenapi, demikian ringkasan kesaksiannya:
Ps Cahya dan Ps Laura dengan iman rajin menabur persembahan dan secara ajaib
mukjizat berkat kreatif pada bulan April turun sangat berlimpah; produk-produk fashion,
produk makanan, produk kecantikan , hingga undian , gift voucher berlimpah, bernilai
tinggi secara nominal, terpujilah Tuhan Yesus pemberi berkat.

20. Kesaksian dari Ps Cahya dan Ps Laura akan kuasa Tuhan Yesus dalam hal
keuangan, berkat kreatif keuangan turun bagi mereka yang setia dalam perpuluhan dan
persembahan khusus, disaksikan oleh Pastor Cahya dan Pastor Laura, demikian
ringkasan kesaksiannya:
saya

mendapatkan petunjuk profetik

menabur xx juta kepada gereja sebagai dana

pembangunan seketariat minsitry center Gereja GCC yang akan dibangun, berdoa
meminta benih keuangan dengan segera saya sepakat dan mempercayai pasti Tuhan
memberikan benih keuangan itu, beberapa hari kemudian mukjizat turun benih terjadi,
saya mendapatkan dana berkat kreatif untuk menabur ke gereja, sungguh Tuhan Yesus
pemberi berkat yang ajaib, penyedia benih bagi penabur.

21. Kesaksian dari Ps Cahya akan kuasa Tuhan Yesus, mukjizat kesembuhan dari
diare dan sakit perut, melalui doa Bahasa Roh, berikut kesaksiannya:
"Setelah makan takjil yang diberikan seseorang, saya sakit perut melilit dan diare, pagi
hari masih diare padahal sore hari ada pelayanan penting pemuridan khusus leader
gereja, berdoa dalam nama Yesus, berbahasa Roh (tidak ke Dokter atau minum antibiotik
apapun), hingga tertidur siang dan bangun sudah sembuh dan segar seketika, Segala
kemuliaan bagi Tuhan Yesus.

22. Kesaksian dari Bu Trivena akan kuasa Tuhan Yesus mukjizat perlindungan
Tuhan yang ajaib, ia rajin beribadah dan tertanam di GCC, demikian kutipannya:
Saya sedang membereskan lemari lalu kaca di pintu lemari saya copot untuk dibersihkan.
Waktu itu saya lupa kalau kaca tersebut sudah terbelah dua (atas dan bawah) sehingga
bagian atasnya menimpa kepala. Ajaibnya kepala saya tidak mengalami luka apapun,
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karena kaca seperti bergeser menimpa tangan. Dan tangan juga hanya tergores sedikit.
Puji Tuhan.

23. Kesaksian dari Lusiane akan kuasa Tuhan Yesus mukjizat kesembuhan atas
sakit kuping melalui doa penumpangan tangan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Jumat 25 Mei anak saya Charlene sakit telinga kanan dan kiri karena dikorek hingga
berdarah. Minggu sewaktu ibadah, Ps. Cahya bilang ada ibu yang mendoakan anaknya
sakit telinga, saya bawa ke Pastor untuk didoakan. Puji Tuhan sekarang sembuh total
tanpa cek ke Dokter. Terpujilah Tuhan Yesus.

24. Kesaksian dari Lucia akan kuasa Tuhan Yesus dalam hal keuangan, berkat
kreatif keuangan turun bagi mereka yang setia dalam perpuluhan dan persembahan
khusus, demikian ringkasan kesaksiannya:
Minggu lalu saya dapat berkat kreatif berupa uang cash. Thanks Jesus!
25. Kesaksian dari Bona akan kuasa Tuhan Yesus, berkat kreatif keuangan terus
mengalir seperti yang disampaikan oleh Ps Cahya di ibadah raya, berikut kutipannya:
Minggu akhir bulan Mei berkat makanan terus mengalir ke rumah, dan juga produk
fashion, dan juga berkat sepatu baru datang, persis seperti yang saya inginkan dan
butuhkan. Puji Tuhan, God shall provide.
26. Kesaksian dari Hansen akan kuasa Tuhan Yesus, berkat kreatif keuangan
mengalir sesuai nubuatan Ps Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Minggu lalu ada acara reuni SMPK, terus dapat berkat kreatif berupa voucher facial di
tempat langganan, dan kita memang sudah berencana mau ke sana pas liburan. Praise
God, Tuhan sungguh memperhatikan isi hati kita akan hal-hal yang sekecil ini pun.

27. Kesaksian dari Bene akan kuasa Tuhan Yesus, mukjizat kesembuhan progresif
dari sakit punggung melalui kesepakatan dalam doa oleh LGL di LifeGroup GCC, berikut
kutipannya:
Puji Tuhan sakit punggung akibat suntikan epidural sembuh, waktu didoain oleh LGL di LG
sepakat dan percaya menerima kesembuhan, sakitnya berangsur berkurang. Dan
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akhirnya sembuh secara progresif dan sampai sekarang sudah tidak pernah kambuh lagi
walau angkat yang berat-berat. Terpujilah nama Tuhan.

28. Kesaksian dari Ari akan berkat kreatif keuangan turun sesuai nubuatan Ps Cahya
di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Kami sekeluarga mendapatkan voucher hotel menginap di Bali pada bulan Mei selama 4
hari, dan disediakan transportasi mobil, makan siang, dan makan malam selama 2 hari
gratis. Puji Tuhan berkat yang tidak kami duga tetapi Tuhan curahkan. Terpujilah nama
Tuhan.

29. Kesaksian dari Ari akan jawaban doa untuk menjual motor melalui doa
kesepakatan bersama LGL di LG, berikut kutipannya:
Kami berdoa untuk bisa menjual sepeda motor karyawan di harga x juta (diatas harga
pasaran), didoakan oleh LGL di Lifegroup sepakat selama 2 minggu, doa kami terjawab di
hari Rabu motor karyawan kami terjual sesuai dengan doa kami, terimakasih Tuhan atas
jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan.
30. Kesaksian dari Ide akan kuasa perlindungan Tuhan sehingga terhindar dari
kecelakaan, berikut kutipannya:
Ketika sedang berhenti di pertigaan, tiba-tiba ada mobil dari arah berlawanan yang
kehilangan kendali dan hampir menabrak saya, tetapi Tuhan melindungi sehingga mobil
tertahan oleh mobil didepan dan terhenti. Terpujilah Tuhan Yesus yang melindungi.

31. Kesaksian dari Angel akan mukjizat kesembuhan atas rambut rontok melalui doa
penumpangan tangan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Sekitar sebulan yang lalu Audrey anak kami mengalami rambut rontok yang sangat parah.
akhirnya pas datang ibadah Minggu kita minta Audrey didoakan. Wah puji nama Tuhan
pas paginya kita bangun dan lihat di bantal ternyata cuma ada beberapa helai yang
menempel dan tidak seperti biasanya. Tuhan itu dahsyat dalam perkara kecil saja Dia
melihat dan mendengar.
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32. Kesaksian dari Edo akan kuasa Tuhan Yesus, mukjizat kesembuhan atas sakit
perut melalui instrumen minyak urapan yang sudah didoakan oleh Ps Cahya, berikut
kutipannya:
Kemarin malam aku pulang jemput istri dari rumah sakit. sesampainya dirumah anak dan
istriku terasa sakit perut, langsung saja keduanya dikasih minyak urapan dan didoakan.
Anakku langsung sembuh sedangkan istriku secara progresif membaik. Sungguh besar
kuasa Tuhan.

33. Kesaksian dari Leni akan mukjizat kesembuhan atas sembelit melalui instrumen
minyak urapan yang sudah didoakan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Hi mau share. Beberapa hari yang lalu gw sembelit. Akhirnya gw olesin minyak urapan
beberapa kali. Dalam waktu 2 jam, akhirnya bisa pup dengan lancar. Haleluya.

34. Kesaksian dari Friska akan mukjizat kesembuhan atas mata ikan melalui
instrumen minyak urapan yang sudah didoakan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Di kaki Gavin muncul mata ikan (clavus) kira-kira sejak 4 bulan yang lalu. Mata ikan
tersebut hanya bisa dihilangkan dengan cara operasi. 3 minggu yang lalu saya doakan
dan oleskan dengan minyak urapan, baru sadar ternyata mata ikan tersebut terlepas dan
kering. Terpujilah Tuhan Yesus

35. Kesaksian dari Friska akan berkat kreatif keuangan, ia setia perpuluhan dan
persembahan khusus, berkat kreatif turun sesuai nubuatan Ps Cahya di ibadah raya GCC,
berikut kutipannya:
Sempat terlintas tadinya mau membeli tas, tapi belum sempat mencari. Ternyata Tuhan
sudah sediakan. Kemarin saya mendapat berkat kreatif berupa tas. Praise God.
36. Kesaksian dari Hana, William, dan Susi akan jawaban doa melalui kesepakatan
doa oleh LGL dalam connect time LG Ibadah Raya GCC, berikut kutipannya:
Susi, Hana, dan William rajin beribadah dan bertumbuh imannya di GCC. Pada Connect
Time akhir Mei di dalam Connect Time, LGL bersepakat bersama Susi, Hana, dan, William
berdoa untuk berkat di dalam pekerjaan. Dalam minggu-minggu itu doa tersebut terjadi,
Susi, Hana, dan, William mengalami closingan dan berkat di pekerjaannya secara unik.
Sungguh ajaib pekerjaan Tuhan.
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37. Kesaksian dari Bona akan kuasa Tuhan Yesus, kesembuhan atas teman Bona
atas demam berdarah terjadi, ia rajin beribadah dan menerima rhema kuasa pengutusan
ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Akhir Mei, saya mendoakan teman yang sakit DB dan diopname. Kami bersepakat berdoa
dengan keluarganya untuk kesembuhan. Trombositnya naik dari 70rb ke 110rb keesokan
harinya, dan dia boleh pulang. Terpujilah Tuhan, Roh Kudus nyata.

38. Kesaksian dari Pak Bambang akan kuasa mukjizat kesembuhan atas diare
melalui doa kesepakatan dengan LGL di ibadah raya, berikut kutipannya:
Hari Minggu pagi saya terkena diare yang cukup parah, sampai beberapa kali buang air
terus menerus. Secara ajaib dalam doa meminta pertolongan Tuhan, saya bisa tetap
ibadah. Di akhir ibadah saya bersama LGL berdoa dan bersepakat meminta kesembuhan
sempurna. Puji Tuhan saat kembali ke rumah, mulasnya hilang dan saya sembuh.

39. Kesaksian dari Pak Bambang akan Perlindungan Tuhan turun atasnya dari
kecelakaan, disaksikan oleh Pak Bambang. Ia bertumbuh dan tertanam di GCC. Berikut
kutipannya:
Saya beberapa kali diluputkan dari kecelakaan di jalan raya. Beberapa kali motor saya
hampir bertabrakan dengan kendaraan lain. Saat itu secara spontan saya berseru pada
Yesus dan secara ajaib saya terluput dari kecelakaan. Terpujilah Tuhan Yesus yang
melindungi.

40. Kesaksian dari Ibu Entin akan Kesembuhan dari sakit kepala melalui duduk
mendengarkan kotbah di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Di Minggu pagi saya mengalami sakit kepala. Tapi karena ingin beribadah saya paksakan
untuk berangkat sambil berdoa meminta kesembuhan. Setelah tiba dan duduk saya baru
menyadari kalau sakit kepala saya sudah sembuh. Puji Tuhan.

41. Kesaksian dari Bu Lilik akan Penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam
pekerjaannya melalui pengolesan minyak urapan yang telah didoakan Ps Cahya, berikut
kutipannya:
Saya selalu berdoa dan mengoleskan minyak urapan sebelum membuka kedai saya. Dan
penyertaan Tuhan sungguh nyata, kedai saya selalu laris. Puji Tuhan.
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42. Kesaksian dari Ibu Vera akan Mukjizat kesembuhan dari sakit hypoglycemia,
turun melalui doa kesepakatan bersama LGL dalam Connect Time ibadah raya, berikut
kutipannya:
Sehabis ibadah, saya mengalami hypoglycemia (gula darah turun drastis). Akibatnya
lemas sekali dan beberapa kali hampir pingsan. Di LG ibadah raya saya dan LGL berdoa
meminta perlindungan dan kesembuhan. Puji Tuhan saya bisa sampai ke rumah dengan
selamat. Sesampainya di rumah saya berdoa kembali dan beberapa saat kemudian saya
dipulihkan. Terpujilah Tuhan Yesus.
43. Kesaksian dari Ibu Vera akan Pertolongan Tuhan dalam studi Ezzy anaknya,
melalui doa kesepakatan dalam nama Yesus, berikut kutipannya:
Asma Ezzy kambuh di masa ujian kenaikan kelas sehingga mengganggu persiapannya.
Kami sekeluarga lalu berdoa bersama dalam nama Yesus meminta pertolongan Tuhan.
Puji Tuhan, Ezzy naik kelas dengan nilai yang baik bahkan masuk 10 besar walaupun saat
ujian pun masih sesak nafas.

44. Kesaksian dari Ibu Trivena akan kesembuhan atas sakit di bagian pinggang
melalui penumpangan tangan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Saya mengalami sakit di bagian pinggang. Sehabis ibadah Pastor Cahya mendoakan dan
menumpangkan tangan. Besoknya kesembuhan terjadi, saya bangun dengan pinggang
yang tidak lagi sakit. Puji Tuhan.

45. Kesaksian dari Thowgie akan kuasa Tuhan bekerja atas pekerjaan melalui
nubuatan yang disampaikan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Pada saat Februari saya didoakan oleh Ps Cahya bahwa saya akan mendapat pekerjaan
di sekolahan. Lalu saya kirim lamaran ke beberapa tempat, tiba-tiba di bulan Mei saya
dapat panggilan, dan akhirnya saya diterima dan mulai masuk awal Juli di tempat kerja
baru. Terimakasih Tuhan Yesus.

46. Kesaksian dari Ibu Lilik akan mukjizat kesembuhan dari luka dan sakit meriang,
melalui pengolesan minyak urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya, berikut
kutipannya:
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Telunjuk kaki saya luka cukup parah sampai bernanah dan menyebabkan saya menjadi
meriang. Lalu saya berdoa sambil mengoleskan minyak urapan. Sungguh ajaib, tak
sampai 10 menit rasa sakit dan meriangpun hilang. Luka saya pun sembuh. Puji Tuhan
Yesus yang ajaib.

47. Kesaksian dari Herich dan Saskia akan pertolongan Tuhan dalam pekerjaan,
mereka rajin beribadah dan imannya bertumbuh. berikut kutipannya:
Mesin cetak untuk produksi di perusahaan mengalami gangguan, padahal 3 bulan terakhir
orderan sedang banyak dan padat. Setiap kali ada gangguan saya dan istri berdoa
kepada Tuhan supaya setiap pekerjaan bisa selesai on time dengan hasil yang maksimal.
Ajaib Tuhan, semua order bisa dikerjakan sempurna dan tepat waktu. Terpujilah Tuhan
Yesus.

48. Kesaksian dari Herich akan kuasa berkat finansial keuangan turun sesuai
nubuatan yang Ps Cahya sampaikan, berikut kutipannya:
Terjadi pelipatgandaan omset dari Januari - Juni 2018 ini sebesar 1.5 kali lipat
dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Hal ini sesuai dengan nubuatan yang Ps
Cahya sampaikan di retret pelayan Tuhan tahun lalu. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan
Yesus.

49. Kesaksian dari Yosep dan Nella akan berkat kreatif keuangan turun sesuai
nubuatan Ps Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Di bulan Mei kita mendapatkan voucher menginap gratis di Bali selama 3 malam. Dan juga
saya menerima produk fashion baru. Puji Tuhan.
50. Kesaksian dari Yosep dan Nella akan kuasa Tuhan Yesus akan berkat finansial
keuangan turun bagi mereka yang setia dalam perpuluhan dan menabur persembahan
khusus, berikut kutipannya:
Puji Tuhan di periode bulan puasa tahun ini kami mengalami keuntungan. Biasanya di
bulan puasa pasar baju senam selalu drop dan merugi, tapi tahun ini kami mengalami
keuntungan yang lumayan besar. Terpujilah Tuhan Yesus.

18

51. Kesaksian dari Yosep dan Nella akan perlindungan Tuhan turun atas anak,
berikut kutipannya: Ketika sedang jalan-jalan di mall, di eskalator sendal Emi terjepit
sehingga menjadi putus terbelah. Puji Tuhan kaki Emiko tidak mengalami apa-apa. Tuhan
melindungi keluarga kami. Amin

52. Kesaksian dari Pastor Cahya akan kuasa berkat kreatif keuangan, nubuatan yang
disampaikan Pastor Cahya dalam doa persembahan digenapi, barangsiapa menabur pasti
menuai:
"Pada bulan Mei akhir keluarga kami menerima berkat berlimpah-limpah, berkat kreatif
keuangan dalam bentuk voucher, produk-produk makanan, produk-produk lainnya (total
jumlah yang cukup besar), mukjizat berkat kreatif keuangan Tuhan Yesus sungguh terjadi,
Puji Tuhan.

53. Kesaksian dari Sidney akan kuasa berkat kreatif keuangan, nubuatan yang
disampaikan Pastor Cahya pada tanggal 10 Juni dalam minggu tersebut turun hadiah
berkat kreatif pada jemaat yang menantikan, ia mendapatkan gagdet yang ia doakan
berbulan-bulan
"Puji Tuhan Yesus, HP impianku Oppo terbaru datang, Tuhan mengirim berkat kreatif HP
baru melalui seseorang yang generous dan beriman, memberikan hadiah sepulang
ibadah."

54. Kesaksian dari Ibu Entin akan mukjizat perubahan karakter terjadi melalui setia
beribadah dan menerima rhema di GCC, berikut kutipannya:
Saya ditempatkan di GCC oleh Tuhan setelah bergumul lama mencari gereja yang tepat
dan disini banyak perubahan luar biasa yang Tuhan kerjakan. Rhema2 Firman Tuhan
yang disampaikan oleh Pastor Cahya setiap Minggu mengubah saya secara luar biasa.
Karakter saya semakin disempurnakan oleh-Nya. Dan bukan itu saja, suami pun ikut
disempurnakan oleh Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan.

55. Kesaksian dari Ziko akan mukjizat kesembuhan dari sakit mata melalui perantara
minyak urapan yang sudah didoakan oleh Pastor Cahya, demikian kutipannya:
Semalam pas mau tidur mata sebelah kanan pegal dan gatal, sampai merah mata kiri,
terus langsung aku olesin minyak urapan yang sudah ddoakan oleh Pastor Cahya,
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seketika rasa gatal dan pegal di mata berangsur-angsur hilang dan akhirnya sembuh total,
segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amen.

56. Kesaksian dari Anne Maria dan Sien San akan mukjizat mempunyai anak melalui
nubuatan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Kami sudah menikah 4 tahun lebih dan belum dikaruniai anak. Rahim saya memiliki 5
buah miom dengan ukuran 2.5-6cm, tidak bisa dioperasi karna faktor umur dan jumlah
miom. Pada Februari 2018 saya mengikuti ibadah di GCC dan pulangnya didoakan oleh
Ps Cahya. Puji Tuhan setelah 3 bulan, saya dinyatakan positif hamil 6 minggu. Dokter
yang memeriksapun bilang kalau ini mukjizat mengingat ada miom yang banyak. Segala
kemuliaan bagi Tuhan.

57. Kesaksian dari Bona akan mukjizat kesembuhan dari benjol melalui pengolesan
minyak urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Gavin tadi malam jatuh dari tangga, kepalanya terbentur dengan keras dan benjol (lebih
besar dari telur puyuh). Langsung didoakan dan dioleskan minyak urapan, lalu dikompres.
Saya dan Gavin percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Gavin pun bisa tidur dengan
nyenyak dan di pagi hari Gavin sudah ceria dan benjolnya sudah kempes. Puji Tuhan.
58. Kesaksian dari Ziko akan berkat kreatif keuangan sesuai nubuatan Ps Cahya di
ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Beberapa hari yang lalu saya menerima berkat kreatif berupa produk fashion dan
beberapa perabot rumah tangga. Praise God.
59. Kesaksian dari Sintu dan Yenni akan kuasa berkat kreatif keuangan sesuai
nubuatan Ps Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Unit cvt motorku rusak karena kebanjiran dan harus diganti. Ternyata mahal banget diatas
x juta. Tapi tanpa diduga, biaya servis dibayarkan oleh seseorang. Saya dan Yenni juga
mendapatkan berkat kreatif lain berupa produk makanan. Puji Tuhan.

60. Kesaksian dari Pak Bambang akan berkat kreatif keuangan sesuai nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
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Keluarga Pak Bambang lagi-lagi mendapatkan berkat-berkat kreatif berupa uang cash dan
produk makanan. Terpujilah Tuhan Yesus.

61. Kesaksian dari Ibu Vera akan pertolongan Tuhan dalam mencari rumah
kontrakan melalui doa dalam nama Yesus, berikut kutipannya:
Kontrakan rumah kami habis dan tidak bisa diperpanjang karena akan dipakai. Saya
sekeluarga berdoa dan berseru pada Tuhan meminta pertolongan karena sulit
mendapatkan kontrakan. Mukjizat terjadi, ternyata kami bisa mendapatkan kontrakan yang
sesuai dengan budget dan masih bagus kondisinya karena baru saja selesai di renovasi.
Puji Tuhan.

62. Kesaksian dari Ibu Trivena akan mukjizat kesembuhan atas pup berdarah. Tuhan
Yesus bekerja melalui pengolesan minyak urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya,
berikut kutipannya:
Saat saya buang air besar, ternyata ada darahnya. Lalu saya oleskan minyak urapan
selama 2 hari dan sekarang sudah sembuh. Terpujilah Tuhan.

63. Kesaksian dari Sintu dan Yenni akan kuasa berkat kreatif keuangan sesuai
nubuatan Ps Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Kami mendapat berkat kreatif berupa produk fashion, makanan sampai voucher untuk
keperluan motor. Puji Tuhan.

64. Kesaksian dari Roni akan mukjizat kesembuhan atas sakit mata, bekerja melalui
pengolesan minyak urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Roni mengalami sakit mata (merah dan gatal) dari Jumat lalu, di hari Minggu sesudah
ibadah didoakan oleh LGL untuk terima kesembuhan. Senin sore mata Roni malah mulai
bengkak, lalu dengan iman Roni mengoleskan minyak urapan ke sekitar bagian mata yang
sakit, dan Puji Tuhan besok pagi bengkaknya hilang dan sembuh siangnya tanpa pakai
obat apapun. Yesus sungguh baik dan kuasa-Nya nyata.

65. Kesaksian dari Hendra dan Betsy akan berkat kreatif keuangan sesuai nubuatan
Ps Cahya tentang musim pelipatgandaan mukjizat dan kuasa Allah di ibadah raya GCC,
berikut kutipannya:
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Di bulan Juni Betsy mendapatkan THR dari tempat bekerjanya sekarang walaupun masa
kerjanya belum genap 3 bulan (syarat karyawan terima THR dikantor itu masa kerjanya
harus sudah lewat 3 bulan), lalu Hendra dan Ionnes juga menerima berkat kreatif fashion
dan produk makanan.Terpujilah Tuhan Yesus.

66. Kesaksian dari Merry akan mukjizat kesembuhan atas sakit kepala turun melalui
doa penumpangan tangan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Saat pertemuan pemuridan saya minta didoakan kesembuhan untuk kepala yang sering
sakit, lalu saya bersepakat berdoa dengan iman bersama Ps Cahya dan mukjizat terjadi
malam hari nya saat tidur rasa sakit kepala saya sudah hilang. Tuhan Yesus hidup dan
Roh Kudus nyata, Ia peduli dan masih membuat mukjizat.

67. Kesaksian dari Mega akan mukjizat kesembuhan Tuhan Yesus atas sakit mata
bekerja melalui pengolesan minyak urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya, berikut
kutipannya:
Pada malam sebelum tidur mata kiri terasa sakit dan keesokan pagi ketika bangun
bengkak. Saya langsung berdoa dalam nama Yesus dan mengoleskan minyak urapan
sepanjang hari. Sorenya bengkak di mata sudah kempes dan mata sembuh sempurna.
Sungguh Tuhan Yesus ajaib.

68. Kesaksian dari Mega akan mukjizat kesembuhan Tuhan Yesus atas flu bekerja
melalui pengolesan minyak urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya, berikut
kutipannya:
Karena cuaca buruk, saya mengalami radang tenggorokan dan gejala flu. Akhirnya saya
mengalami demam dan flu berat selama 2 hari. Saya istirahat cukup dan mengoleskan
minyak urapan memperkatakan iman, pada hari ke 3 kesembuhan progresif terjadi dan
hari ke 4 saya sudah sembuh. Terpujilah Tuhan Yesus.

69. Kesaksian dari Mega akan turunnya berkat kreatif keuangan sesuai nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Saya mendapatkan sponsor set produk fashion selama bulan April - Juni dari keluarga
yang generous untuk mendukung pelayanan saya, dan juga produk kecantikan, produk
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makanan secara terus menerus beberapa minggu. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik.
Barangsiapa menabur ia pasti menuai.

70. Kesaksian dari Lucia akan pertolongan Tuhan bekerja atas tiket mudik melalui
doa dalam nama Yesus, ia bertumbuh imannya dalam pengajaran rhema di GCC, berikut
kutipannya:
Saya mendapat tiket mudik lebaran secara ajaib. Saat H-90 tiket habis terjual hanya sisa
hari H, atau H+1. Telpon ke bagian tiket stasiunpun tidak ada KA tambahan sama sekali.
Secara ajaib ketika saya buka tiket online, tiket H-3 yang tadinya tidak ada, sekarang ada.
Sehingga saya bisa mudik. Thanks to Jesus buat keajaiban ini!
71. Kesaksian dari Lucia akan berkat kreatif finansial sesuai nubuatan Pastor Cahya di
ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Hari minggu sebelum mudik di ibadah dinubuatkan akan ada berkat kreatif turun di dalam
minggu tersebut, dan saya menerimanya berupa produk kosmetik import dan produk
makanan. Thanks Jesus.
72. Kesaksian dari Valen akan turunnya berkat kreatif finansial sesuai nubuatan
Pastor Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Saya mendapatkan begitu banyak produk fashion baru, setelah saya menyumbangkan
produk fashion saya yang lama. Puji Tuhan ia melimpahkan dengan berkat-berkat baru.
73. Kesaksian dari Ziko dan Winnie akan berkat kreatif keuangan, kuasa Tuhan Yesus
bekerja melalui nubuatan Pastor Cahya di ibadah raya tentang berkat kreatif, berikut
kutipannya:
Dari bulan Juni sampai kemaren kami menerima berkat kreatif berupa aneka produk
makanan dan beberapa produk fashion, dan Puji Tuhan pegawai kami juga menerima
berkat. Terima kasih Tuhan Yesus.
74. Kesaksian XYZ akan mukjizat kesembuhan atas menstruasi, melalui doa
kesepakatan bersama LGL, berikut kutipannya:
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Saya sudah 5 bulan tidak mens, lalu saya bersepakat berdoa bersama dengan LGL agar
siklus menstruasi saya normal kembali. Puji Tuhan kemarin saya akhirnya mens kembali.
Tuhan Yesus baik.
75. Kesaksian dari Yemi akan kuasa Tuhan dalam studi, imannya bertumbuh melalui
pengajaran rhema Firman Tuhan di GCC, nilai sekolah naik semester ini, berikut
kutipannya:
Jadi aku kan berusaha banget untuk ranking di kelas dengan belajar dll. Dan rata-rata
semester itu susah banget naik. Aku usaha, berdoa, belajar, ternyata kemarin semester 2
aku dapat rata-rata 80, dan ranking 10 besar. Terpujilah Tuhan Yesus baik!

76. Kesaksian dari Sesil akan berkat kreatif keuangan sesuai nubuatan Pastor Cahya
di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Sampai bulan Juni berkat-Nya tidak pernah berhenti dalam bentuk uang, voucher,
kosmetik, makanan, produk perawatan tubuh, dan sebagainya terus mengalir.

77. Kesaksian dari Sesil akan kuasa Tuhan Yesus bekerja, turunnya berkat kreatif
finansial bagi mereka yang setia dalam menabur persembahan sulung, berikut
kutipannya:
Pada tahun 2018 saya dipercayakan increase 5x dari yang saya tabur dalam
persembahan sulung. Saya melakukannya dengan iman dan sukacita. Seminggu
kemudian, saya mendapat cashback dari pembelian yang saya lakukan sejumlah
persembahan sulung yang saya berikan. Sungguh Tuhan Yesus menyediakan dan murah
hati. Praise God.
78. Kesaksian dari Leni akan turunnya berkat kreatif finansial, sesuai nubuatan Pastor
Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya: Bersyukur banget dapat berkat kreatif
berupa acessoris fashion yang emang gw lagi pengen banget punya ini. Thanks Jesus
yang memberi berkat.
79. Kesaksian dari Lucia akan berkat kreatif finansial sesuai nubuatan Pastor Cahya di
ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
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Beberapa waktu lalu saya pernah doa dalam hati pengen beli tas ransel buat travelling tapi
buat barang-barang anak bukan buat saya. Hari ini dapat paket kiriman berkat kreatif,
barusan buka dan isinya salah satunya ransel import buat anak! Sesuai dengan yang saya
pikirkan, pinggirnya ada tempat buat botol minum. Thanks Jesus!
80. Kesaksian dari Herich & Saskia akan berkat kreatif finansial bagi jemaat yang
setia dalam perpuluhan dan persembahan khusus, sesuai nubuatan Ps Cahya di ibadah
GCC, berikut kutipannya:
Kami mendapat berkat kreatif berupa produk kecantikan, produk fashion & mainan untuk
anak-anak, produk makanan, serta upgrade kelas kamar hotel ketika menginap. Terpujilah
Tuhan Yesus.

81. Kesaksian

dari Saskia akan kesembuhan dari sakit flu, Saskia bertumbuh

imannya melalui pengajaran rhema di GCC. Ia sembuh dari flu melalui doa dalam nama
Yesus, berikut kutipannya:
Ketika berangkat libur lebaran saya flu dan meler. Biasanya butuh sekitar 2 minggu untuk
pulih. Saya berdoa dalam nama Yesus dan tiba-tiba pileknya berhenti. Puji nama Tuhan
Yesus.

82. Kesaksian dari Saskia akan kesembuhan Alinska dari muntah, melalui doa dalam
nama Yesus, Saskia bertumbuh imannya melalui pengajaran rhema di GCC. Berikut
kutipannya:
Alinska Jumat malam tiba-tiba muntah ketika tidur. Saskia menumpangkan tangan dan
memperkatakan oleh bilur-bilur Yesus Alinska sembuh. Sabtu paginya Alinska sembuh
sempurna. Terimakasih Yesus.
83. Kesaksian dari Ko Acung akan berkat kreatif keuangan, Tuhan Yesus mengalir
sesuai nubuatan Ps Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Ko Acung mendapat berkat kreatif berupa laptop baru gratis dan upgrade tempat
menginap di Bali dengan gratis.

84. Kesaksian dari Ibu Vera akan kuasa Tuhan Yesus bekerja, turunnya berkat
kreatif finansial sesuai nubuatan Pastor Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
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Liburan lebaran kemarin saya dan keluarga mendapatkan berkat ditraktir jalan-jalan ke
Lembang. Bukan itu saja, keluarga kami mendapatkan berkat makanan. Puji Tuhan.

85. Kesaksian dari Ibu Trivena akan turunnya berkat kreatif finansial sesuai nubuatan
Pastor Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Setiap minggu selalu ada yang mengirim produk makanan dan juga berkat-berkat lain
berupa uang, dan produk fashion pun selalu mengalir. Bahkan saya juga ditraktir untuk
jalan-jalan. Puji Tuhan.

86. Kesaksian dari Sintu dan Yenni akan kuasa berkat kreatif keuangan turun sesuai
nubuatan Ps Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Kami terus diberkati oleh berkat-berkat kreatif berupa makanan dan produk kosmetik. Puji
Tuhan.

87. Kesaksian dari Yola akan mukjizat kesembuhan dari sakit perut, melalui doa dan
minyak urapan, berikut kutipannya:
Yola tiba-tiba sakit perut sampai diare, lalu ambil tindakan iman yaitu berdoa dan
mengoleskan minyak urapan dan beristirahat, dan tidak lama kemudian sembuh secara
sempurna. Terpujilah Tuhan Yesus.

88. Kesaksian dari Fahrul akan kesembuhan Ibunya dari tangan yang tidak bisa
diangkat dan sakit digerakan, melalui instrumen sapu tangan yang didoakan Pastor,
berikut kutipannya:
Dalam pertemuan pemuridan Fahrul membagikan kesaksian, ibunya yang sakit tangannya
akibat kecelakaan (tidak bisa diangkat dan sakit di gerakan) sudah sembuh secara
progresif, beberapa bulan sebelumnya Fahrul menumpangkan sapu tangan yang telah
didoakan dan dinubuatkan Pastor Cahya akan membawa kesembuhan pada Ibu Fahrul,
Puji Tuhan Yesus, sungguh Allah yang maha kuasa.

89. Kesaksian dari Christine akan mukjizat tanda ajaib, bahu Christine bertumbuh
seketika menjadi sempurna melalui doa penumpangan tangan oleh Ps Cahya, berikut
kutipannya:
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Juni 2018, Christine, bahu kanan dan kirinya tidak sama panjang, Ps Cahya berdoa dan
Roh Kudus bekerja; mukjizat seketika tanda ajaib terjadi, bahu Christine bertumbuh
seketika menjadi sempurna, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus.

90. Kesaksian dari Earron akan mukjizat tanda ajaib telapak kaki bertumbuh
seketika menjadi sempurna melalui doa penumpangan tangan oleh Ps Cahya, berikut
kutipannya:
Juni 2018, Telapak kaki saya itu awalnya cekungan terlalu tinggi yang mengakibatkan kaki
saya menjadi sering pegal-pegal. Saya didoakan oleh Ps. Cahya dan puji Tuhan kuasa
Roh Kudus bekerja, saat itu juga telapak kaki saya tumbuh menjadi sempurna.

91. Kesaksian dari Rudi dan Susi akan mukjizat kesembuhan kezia dari demam
melalui doa dalam nama Yesus, mereka bertumbuh dalam pengajaran rhema Firman
Tuhan di GCC, berikut kutipannya:
Kemarin malam, Kezia terbangun dengan kondisi suhu badan sedikit naik, keringetan
karna merasa ga enak badannya. Pada saat itu saya suruh tenang dan berdoa
sama-sama kepada Tuhan Yesus dan minta Roh Kudus tolong Kezia. Puji Tuhan, tak
lama 1-2 menit saja, suhu badan Kezia turun, tiba-tiba dia tenang dengan sendirinya.
Paginya suhu badan normal dan Kezia sehat. God is Alive and Holy Spirit is Real.
92. Kesaksian dari Ps Cahya akan kesembuhan dari sakit rahang, terjadi melalui doa
nama Yesus, berikut kutipannya:
Karena satu dan lain hal, rahang saya (Ps Cahya) sakit, tidak bisa normal mengunyah,
dan membuka mulut lebar, bertumbuh dalam iman melalui kotbah di GCC saya beriman
berdoa kesembuhan dan pada hari kesekian, pada saat doa solitude tiba-tiba ada bunyi
keras meletup, dan secara ajaib rahang saya sembuh seketika, Puji Tuhan Yesus.

93. Kesaksian dari Angel akan kesembuhan dari sakit punggung, ia mengalami
kesembuhan melalui instrumen minyak urapan yang telah didoakan Ps. Cahya. Berikut
kutipannya:
Tadi malam saya tidak bisa tidur gara-gara sakit punggung sebelah kiri sampe
nyut-nyutan. Jam 4 saya mengambil minyak urapan, mengoleskannya sambil berdoa
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begitu selesai langsung sakitnya hilang dan bisa tidur. Puji Tuhan kuasanya sungguh
dasyat dan nyata.

94. Kesaksian dari Bona akan berkat kreatif keuangan turun sesuai nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Berkat kreatif mengalir untuk usaha kursus musik yang sedang dirintis, berupa banner dan
design brosur gratis, dan ada yang memberi gitar lengkap dengan tas nya. Puji Tuhan,
sungguh apa yang disampaikan Ps. Cahya mengenai berkat kreatif digenapi. Barangsiapa
menabur akan menuai.

95. Kesaksian dari Yemi akan mukjizat kesembuhan Tuhan Yesus, air di kuping
hilang pasca renang melalui doa dalam nama Yesus, berikut kutipannya:
Aku kemarin berenang dan kupingnya kemasukan air tapi aku ga nyadar, nyadar tuh udah
malem mau bobo, lalu aku berdoa dan yakin bahwa besok paginya air yang ada di kuping
hilang, dan beneran hilang. Praise God.
96. Kesaksian dari Ibu Trivena akan mukjizat kesembuhan atas dada sakit melalui
minyak urapan yang sudah didoakan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Saat bangun tidur, dada sebelah kiri terasa sakit sampai siang pun masih terasa sakit.
Lalu saya oleskan minyak urapan di dada. Tanpa disadari sakit di dada sudah hilang di
sore hari. terpujilah Tuhan maha besar.

97. Kesaksian dari Rudi akan mukjizat kesembuhan dari sakit lambung melalui
instrumen minyak urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Senin sampai Kamis terasa sangat lemas dan lambungnya ga enak. Tiap hari saya
berdoa, saya sembuh saya sehat dan mengoleskan minyak urapan. Hari Jumat saya
sudah jauh lebih membaik dan bisa beraktifitas lagi. Akhirnya sampe sekarang lambung
sudah ga masalah dan bisa beraktitas seperti biasa. Terpujilah Tuhan Yesus.

98. Kesaksian dari Mega akan pertolongan Tuhan turun melalui kunci motor
tertinggal, berikut kutipannya:
Secara tidak sengaja 2x berturut-turut saya meninggalkan kunci motor saya di stang
motor. Puji Tuhan dalam jangka waktu saya meninggalkan motor tersebut, kunci tersebut
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aman, dan bahkan Tuhan mengirimkan orang untuk menunggui motor saya sampai saya
datang kembali. Terimakasih Tuhan Yesus!

99. Kesaksian dari Daniel akan Mukjizat pekerjaan baru melalui doa dalam nama
Yesus, berikut kutipannya:
Saya tadinya adalah seorang Guru di sekolah x. Saya memutuskan untuk keluar dan
melamar dengan iman di bidang pekerjaan baru. Puji Tuhan Juni ini saya mendapat
pekerjaan baru sebagai bagian IT di perusahaan x. Saya belajar beriman di pekerjaan,
Tuhan sediakan yang terbaik. Terpujilah Tuhan Yesus.

100. Kesaksian dari Kevin akan penyertaan Tuhan dalam sidang skripsi, imannya
bertumbuh melalui pengajaran rhema Firman Tuhan di GCC. Berikut kutipannya:
Puji Tuhan akhirnya saya bisa menyelesaikan semua bahan sidang dengan tepat waktu
dan mengikuti sidang skripsi saya, berdoa mengimani, dan akhirnya saya mendapat nilai
A-. Praise God!
101. Kesaksian dari Kevin akan penyertaan Tuhan dalam studi, imannya bertumbuh
melalui pengajaran rhema Firman Tuhan di GCC. Berikut kutipannya:
Saya sudah mengikuti tes TOEFL sebanyak 3x dan belum lulus, pada saat tes akhir saya
mengimani dan berdoa dalam nama Yesus. Puji Tuhan akhirnya saya lulus TOEFL. Tuhan
Yesus baik.

102. Kesaksian dari Jessica akan berkat kreatif keuangan turun sesuai nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Tadinya tidak ada dana untuk daftar SBM kuliah, saya terancam telat. Tapi Tuhan Yesus
baik, ia menyediakan semuanya tepat waktunya dan akhirnya saya bisa daftar SBM.
Terimakasih Yesus.

103. Kesaksian dari Daniel akan perubahan karakter untuk bangun hubungan sejati
dengan Tuhan Yesus dirasakan melalui kelas TDS, berikut kutipannya:
Berkat ikut TDS, saya belajar bangun hubungan dengan Roh Kudus, dan tadinya saya
sangat sulit bangun lebih pagi untuk saat teduh, mulai diubahkan dan saya dengan
mudahnya bangun pagi untuk doa dan baca Firman. Terimakasih Roh Kudus.
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104. Kesaksian dari Yemi akan kesembuhan dari cegukan terus menerus, imannya
bertumbuh melalui rhema pengajaran Firman Tuhan di GCC, kuasa Tuhan Yesus bekerja,
mukjizat kesembuhan turun melalui doa dalam nama Yesus, berikut kutipannya:
Tadi malem aku cegukan, ga berhenti-berhenti , sampai mau minum lagi itu ga bisa,
keluar lagi. Akhirnya pasrah, terus aku doa sebelum tidur dan bahasa roh. Ketika sedang
bahasa roh cegukannya sembuh seketika dong. Praise God.
105. Kesaksian dari Tina akan kesembuhan Theo anaknya dari memar, mukjizat
kuasa Tuhan Yesus bekerja melalui instrumen minyak urapan yang telah didoakan oleh
Ps Cahya, berikut kutipannya:
Anak kami (Theo) jatuh ke lantai hingga memar dan berdarah. Kami mengambil tindakan
iman mengoleskan minyak urapan sambil sepakat berdoa. Puji Tuhan keesokan harinya
kempes dan sembuh. Segala puji bagi Tuhan Yesus.

106. Kesaksian dari Ibu Trivena akan kuasa berkat kreatif keuangan turun sesuai
nubuatan Ps Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Tanpa terduga ada yang memberikan cincin emas kepada saya. Puji Tuhan Yesus baik.

107. Kesaksian dari Ibu Evi akan berkat kreatif keuangan turun sesuai nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Saya mendapat berkat kreatif berupa produk makanan dan uang. Puji Tuhan.

108. Kesaksian dari Mega akan kesembuhan atas ambeien, imannya bertumbuh
melalui pengajaran akan rhema Firman Tuhan di GCC. Kuasa Tuhan Yesus bekerja
melalui doa perjamuan kudus di GCC, berikut kutipannya:
Saya mengalami ambeien selama seminggu. Saya doakan dan terima doa perjamuan
kudus di GCC. Akhirnya saya sembuh, terpujilah Tuhan Yesus.

109. Kesaksian dari Regi akan berkat kreatif keuangan, ia setia mengembalikan
persepuluhan dan menabur persembahan khusus, berkat kreatif turun sesuai nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Kami datang ke undangan sebuah acara dimana kami mendapatkan tiket nonton bioskop
gratis sekeluarga beserta produk makanan gratis tanpa usaha apapun. Kami sangat
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menikmati family time yang luar biasa. Tuhan Yesus baik. Segala kemuliaan bagi
nama-Nya semata. Jbu all

110. Kesaksian dari Regi akan mukjizat kesembuhan progresif dari kutil melalui
sabda pengetahuan yang disampaikan oleh Ps Cahya dalam ibadah raya GCC, berikut
kutipannya:
Ps Cahya bernubuat di ibadah GCC untuk kesembuhan penyakit kulit seperti kutil dan
sejenisnya. Saat itu saya memiliki kutil/mata ikan di tubuh saya yang sudah
bertahun-tahun ada dan tidak hilang-hilang. Saya menerimanya dengan iman bahwa saya
sudah sembuh. Beberapa waktu lalu saya baru menyadari bahwa semacam kutil atau
seperti mata ikan tersebut hilang secara ajaib. Bekasnya pun tidak terlihat. Segala
kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus semata.

111. Kesaksian dari Ibu Evi akan turunnya berkat kreatif sesuai nubuatan Ps Cahya di
ibadah raya GCC bagi mereka yang setia perpuluhan dan persembahan khusus, berikut
kutipannya:
Saya mendapatkan berkat-berkat kreatif berupa produk makanan. Puji Tuhan Yesus yang
menyediakan. GBU.

112. Kesaksian dari Hendra akan mukjizat kesembuhan progresif dari benjolan di
telinga, melalui media broadcast CACMinistries, berikut kutipannya:
Pada hari Senin tiba-tiba muncul benjolan kecil dan sakit di telinga kiri, lalu Kamis saya
menonton broadcast CACMinistries dan saya pun menaruh tangan pada gadget dan
telinga saya yang sakit sesuai intruksi Ps Cahya. Puji Tuhan, Sabtu benjolannya kempes
dan tidak sakit lagi padahal tidak ke Dokter atau pakai obat apapun. Tuhan Yesus
Penyembuhku. Amin.
113. Kesaksian dari Yaya akan mukjizat kesembuhan progresif atas kencing darah
melalui pengolesan minyak urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya, berikut
kutipannya:
Saya mengalami kencing darah. Dalam 1-3 jam kencing darah selama 5x dalam sehari.
Rasanya sakit banget pas pipis dan saat jalan perut juga jadi sakit. Aku berdoa dengan
iman bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan dan mengoles minyak urapan. Puji Tuhan
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disembuhkan seketika itu juga dan besoknya tidak kencing darah lagi. Rasa sakit perut
juga sembuh progresif selama 1 minggu. Tuhan Yesus sungguh baik.
114. Kesaksian dari Mikie akan jawaban doa atas penjualan asset, ia setia beribadah
dan imannya bertumbuh di GCC, berikut kutipannya:
Mikie memutuskan untuk tidak berhutang dan menjual mobil untuk taxi online. Tetapi ada
kerusakan pada mobil dan juga masalah dengan driver mobil tersebut. Di LG ibadah raya
didoakan sepakat oleh LGL, setelah 2 minggu masalah driver beres, mobil selesai
diperbaiki dan terjual cepat dengan harga bagus di luar ekspektasi. Tuhan menjawab doa
yang sungguh - sungguh.

115. Kesaksian dari Mega akan mukjizat kesembuhan dari bengkak merah dibagian
kaki dan tangan melalui pengolesan minyak urapan yang telah didoakan ps Cahya di
ibadah raya, berikut kutipannya:
Kaki dan tangan saya terkena minyak panas pada saat memasak, menjadi bengkak
merah dan perih di beberapa bagian selama beberapa jam saya biarkan. Saya lalu
mengoleskan minyak urapan, tidak lama kemudian, bengkak merah tersebut hilang
bersama rasa sakitnya. Tuhan Yesus penyembuhku. Amin.
116. Kesaksian dari Yosi akan mukjizat penyempurnaan bentuk kepala baby Bryant,
baby bryant sembuh dari kepala peyang melalui doa penumpangan tangan oleh Ps
Cahya, berikut kutipannya:
Bentuk kepala baby Bryant agak datar (peyang) pada waktu usia beberapa bulan, lalu
kami dan Ps Cahya berdoa bersepakat untuk kepala yang bulat. Sejak didoakan Bryant
kalau tidur selalu miring atau tengkurap tidak suka terlentang lagi dan puji Tuhan sekarang
diusia 8 bulan kepala baby bryant sudah bulat. Puji Tuhan Yesus.
117. Kesaksian dari Yosi akan berkat finansial

turun bagi mereka yang setia

perpuluhan dan persembahan khusus, berikut kutipannya:
Saya sudah 2 tahun cuti full tidak bekerja di bidang property karna mengurus anak, tetapi
berkat finansial terus mengalir. Di bulan Juni 2018 terjadi 2 closing, yang salah satunya
saya hanya tinggal terima komisi saja. Pasca cuti saya mulai kerja, dan terjadi kembali
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buyer pertama yang bertanya tentang ruko langsung deal tanpa susah payah. Thanks
Tuhan Yesus!

118. Kesaksian dari Ibu Vera akan mukjizat kesembuhan Ezzy atas luka di tangan
melalui instrumen minyak urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Ezzy jatuh sehingga tangannya luka dan kepalanya terbentur lantai. Chiara segera
mengoleskan minyak urapan. Ajaib tangan dan kaki tidak terasa sakit. Secara progresif
kesembuhan pun terjadi. Puji Tuhan.

119. Kesaksian dari Ibu Vera akan berkat kreatif keuangan sungguh nyata melalui doa
dalam nama Yesus, berikut kutipannya:
Ibu Vera membutuhkan uang untuk melunasi uang sekolah Ezzy. Lalu Ibu Vera berdoa
dalam nama Yesus meminta pertolongan Tuhan. Teman Ibu Vera secara ajaib
memberikan uang untuk melunasi tagihan tersebut. Terpujilah Tuhan Yesus.

120. Kesaksian dari Ibu Trivena akan berkat kreatif keuangan turun bagi yang setia
perpuluhan dan persembahan khusus, berikut kutipannya:
Tanpa diduga-duga saya mendapat berkat kreatif berupa produk fashion tas yang bernilai
tinggi. Puji Tuhan.

121. Kesaksian dari Yohan Gouw akan mukjizat kesembuhan atas lutut kiri yang
sakit melalui sabda pengetahuan yang disampaikan oleh Ps Cahya di ibadah raya GCC,
berikut kutipannya:
Gw cedera lutut kiri sudah ±10 bulanan, sudah diurut tapi kerasanya masih sama saja.
Pas ibadah raya Pastor pernah berdoa buat tumpang tangan ke bagian tubuh yang lemah.
Itu rhema yang gw pegang. Dan sekarang lutut kiri telah sembuh, praise God.
122. Kesaksian dari Yuli akan berkat kreatif keuangan turun sesuai nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC bagi mereka yang setia perpuluhan dan persembahan khusus,
berikut kutipannya:
Pada saat ibadah raya GCC Pastor Cahya bernubuat akan turunnya berkat kreatif, saya
beriman menerima dan akhirnya saya menerima berkat kreatif berupa voucher dan produk
fashion bayi yang banyak banget, terpujilah nama Tuhan, nubuatan di genapi.
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123. Kesaksian dari Ibu Yuni akan mukjizat kesembuhan atas diare melalui
pengolesan minyak urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Ibu Yuni mengalami sakit diare yang cukup parah. Lalu ia berdoa meminta kesembuhan
sambil mengoleskan minyak urapan. Secara ajaib kesembuhan terjadi. Pagi hari diare nya
sudah sembuh. Puji Tuhan.

124. Kesaksian dari Ibu Entin akan mukjizat kesembuhan atas sakit kepala melalui
doa dalam nama Yesus, berikut kutipannya:
Ibu Entin sudah 2 hari sakit kepala saat bangun pagi. Biasanya Ibu Entin minum obat sakit
kepala, tapi kali ini Ibu Entin mau mempercayai kuasa Tuhan. Ibu Entin pun berdoa
meminta kesembuhan. Secara ajaib kesembuhan terjadi. Di hari ketiga ibu Entin bangun
dan menyadari kalau sakit kepalanya sudah sembuh. Puji Tuhan.

125. Kesaksian dari Ibu Vera akan pertolongan Tuhan dalam keuangan sungguh
nyata melalui doa dalam nama Yesus, berikut kutipannya:
Ibu Vera membutuhkan sejumlah uang untuk beberapa keperluan yang mendesak. Lalu Ia
dan keluarga berdoa meminta pertolongan Tuhan. Secara ajaib ada seseorang yang
mentransfer sejumlah uang yang mencukupi kebutuhan keluarga ibu Vera. Terpujilah
Tuhan Yesus.

126. Kesaksian dari Ibu Trivena akan berkat kreatif turun sesuai nubuatan Ps Cahya di
ibadah raya GCC bagi yang setia perpuluhan dan persembahan khusus, berikut
kutipannya:
Secara tidak terduga ada seseorang yang memberikan berkat finansial yang cukup besar.
Terpujilah Tuhan.

127. Kesaksian dari Sintu dan Yenni akan berkat kreatif turun sesuai nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC bagi yang setia perpuluhan dan persembahan khusus, berikut
kutipannya:
Minggu ini kami diberkati dengan berkat kreatif berupa uang cash dan produk makanan.
Puji Tuhan.
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128. Kesaksian dari Nono dan Tina akan berkat kreatif turun sesuai nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC bagi yang setia perpuluhan dan persembahan khusus, berikut
kutipannya:
Sepanjang bulan Juli ini hampir setiap hari kami mendapatkan berbagai produk makanan.
Kami juga menerima berkat kreatif berupa produk kecantikan, mainan anak, produk
fashion dan juga uang cash. Sungguh Tuhan Allah yang menyediakan.
129. Kesaksia dari Lusiane akan berkat kreatif turun sesuai nubuatan Ps Cahya di
ibadah raya GCC bagi yang setia perpuluhan dan persembahan khusus, berikut
kutipannya:
Selama bulan Juni ini kami mengalami banyak berkat kreatif, dari uang cash, berbagai
produk makanan yang bernilai tinggi dan juga mainan anak. Sungguh Tuhan yang
memberkati dan mencukupkan.

130. Kesaksian dari Bona dan Friska akan berkat kreatif keuangan turun sesuai
nubuatan Ps Cahya di ibadah raya GCC bagi yang setia perpuluhan dan persembahan
khusus, berikut kutipannya:
Di bulan Juli ini kami mengalami berkat kreatif begitu banyak, dari produk fashion untuk
kami sekeluarga, mainan anak, aneka produk makanan, hasil bumi, dll. Sungguh barang
siapa menabur pasti menuai. Terpujilah Tuhan Yesus.

131. Kesaksian dari Ps Cahya dan Ps Laura akan berkat kreatif keuangan, sungguh
firman Tuhan barangsiapa menabur banyak akan menuai banyak digenapi, demikian
ringkasan kesaksiannya:
Pastor Cahya dan Laura dengan iman rajin menabur persembahan dan secara ajaib
mukjizat berkat kreatif pada bulan Mei dan Juni berturut-turut turun sangat berlimpah,
produk-produk fashion, produk makanan, produk kecantikan, gift voucher dan pelbagai
jenis berkat kreatif turun berlimpah, yang total bernilai tinggi secara nominal, terpujilah
Tuhan Yesus pemberi berkat.

132. Kesaksian dari Leni akan kuasa berkat kreatif keuangan sungguh nyata turun di
tengah jemaat melalui nubuatan Ps Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
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Pada saat ibadah raya Pastor Cahya bernubuat akan turunnya berkat-berkat kreatif atas
jemaat, dan saya percaya dan berdoa menerima itu, dan di bulan Juli ini saya menerima
berkat kreatif finansial sejumlah x juta, segala kemulian bagi Tuhan Yesus.
133. Kesaksian dari Hansen akan kuasa berkat kreatif keuangan sungguh nyata turun
di tengah jemaat melalui nubuatan Ps Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Tadi pagi anter calon buyer liat-liat rumah, terus pas sorean buyer nya ngasih berkat
kreatif “uang jalan” berupa voucher telekomunikasi, padahal saya ga minta. Ajaib Tuhan,
sungguh kreatif berkat-Nya.

134. Kesaksian dari Yudi akan berkat kreatif keuangan turun sesuai nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC, barangsiapa menabur pasti menuai, berikut kutipannya:
Yudi sudah resign dari kantor lama pada Februari 2018. Di Juli 2018 ada bonus x rupiah
yang cair dari hasil komisi penagihan dari pihak perusahaan tempat dulu Yudi bekerja
yang dikirimkan ke Yudi. Sungguh ajaib & kreatif berkat dari Tuhan Yesus.

135. Kesaksian dari Hana akan kuasa jawaban doa dalam pekerjaan, imannya
bertumbuh dengan setia beribadah dan tertanam di GCC. berikut kutipannya:
Hana adalah seorang agen properti. Pada Connect Time di bulan Juli, Hana minta
didoakan untuk closingan properti. Ia berdoa setiap hari, di minggu tersebut dan
setelahnya ada closingan. Puji Tuhan kuasa doa dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata.
136. Kesaksian dari William akan berkat finansial, berkat finansial turun bagi mereka
yang setia perpuluhan dan persembahan khusus, berikut kutipannya:
William memiliki usaha sampingan berupa jual beli action figure online. William sedang
membutuhkan dana untuk beberapa keperluan tetapi akhir-akhir ini dagangannya sepi. Ia
berdoa dan secara ajaib barang dagangannya laku terjual dan beberapa dengan harga
yang tinggi di atas pasaran. Allah sungguh baik, menyediakan berkatnya tepat waktu.

137. Kesaksian dari Rudi dan Susi akan mukjizat kesembuhan anaknya dari sakit
demam melalui kesepakatan doa dalam nama Yesus, berikut kutipannya:
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Lusa kemarin Kezia demam, badannya anget karna sepertinya masuk angin, saya dan
Rudy doakan tumpang tangan supaya Kezia sembuh, Kezia ga minum obat sama sekali,
hanya istirahat saja, dan puji Tuhan hari ini sudah sembuh. Thanks God.

138. Kesaksian dari Mega akan kuasa berkat kreatif turun sesuai nubuatan Ps Cahya
di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Di bulan Juli dan Agustus saya mendapatkan berkat kreatif berupa sepatu baru dan juga
produk fashion. Terimakasih Tuhan Yesus Allah yang menyediakan.
139. Kesaksian dari Chiara akan kuasa berkat kreatif turun sesuai nubuatan Ps Cahya
di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Di bulan Juli saya mendapatkan berkat kreatif x juta berupa bonus dari seseorang. Tuhan
Yesus baik! Puji Tuhan.

140. Kesaksian dari Chiara akan mukjizat kesembuhan atas diare melalui doa dalam
nama Yesus, berikut kutipannya:
Saya mengalami diare sudah beberapa hari, tersiksa banget keluar bolak balik kamar
mandi. Akhirnya saya berdoa bersepakat dalam nama Yesus, dan secara ajaib diare
tersebut sembuh dan saya bisa beraktifitas seperti biasa. Thanks God.

141. Kesaksian dari Sintu dan Yenni akan kuasa penggenapan janji Tuhan dan
penyertaan dalam rumah tangga sesuai nubuatan Ps Cahya, demikian kutipannya:
Sebelum menikah, Pastor Cahya sudah bernubuat bahwa Yenni akan hamil di tahun
2017. Bulan November Yenni dinyatakan hamil oleh Dokter dan sekarang bayi kami sudah
lahir, sehat dan sempurna. Setelah menikah pun ada masalah-masalah keharmonisan
rumah tangga yang Tuhan selesaikan secara ajaib. Puji Tuhan.

142. Kesaksian dari Sintu dan Yenni akan berkat kreatif keuangan turun bagi mereka
yang setia perpuluhan dan persembahan khusus sesuai nubuatan Ps Cahya di ibadah
raya GCC, berikut kutipannya:
Kami lagi-lagi mendapat berkat finansial secara melimpah. Ada yang memberikan kami
uang yang cukup besar jumlahnya. Selain itu juga seseorang membantu melunasi biaya
persalinan Yenni. Puji Tuhan.
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143. Kesaksian kuasa dari Yemi akan berkat kreatif keuangan turun bagi mereka yang
setia perpuluhan dan persembahan khusus sesuai nubuatan Ps Cahya di ibadah raya
GCC, berikut kutipannya:
Bulan Juli kemarin saya mendapat uang cash sebagai kado ulang tahun, dan beberapa
produk kecantikan yang bernilai harganya, Praise God banget.
144. Kesaksian dari Yemi akan kuasa mukjizat kesembuhan atas tangan sakit melalui
kuasa Roh Kudus yang bekerja ketika setia mendengar rhema Firman Tuhan di ibadah
raya GCC, berikut kutipannya:
Jadi waktu Minggu tangan aku tuh sakit sebelah gara-gara salah tidur, terus selama
ibadah gereja aku udah ga ngerasain sakit apa-apa lagi karena aku percaya Tuhan akan
menyembuhkan sakit tangan aku. Seneng! Puji Tuhan.

145. Kesaksian dari Mega akan Mukjizat kesembuhan atas punggung sakit melalui
pengolesan minyak urapan, berikut kutipannya:
Punggung belakang kiri saya sakit seharian, menyebabkan tidak nyaman saat bekerja dan
beraktifitas. Saya oleskan minyak urapan, tidak lama kemudian punggung saya sembuh.
Praise God.

146. Kesaksian dari Hansen akan mukjizat kesembuhan atas keseleo di pinggang
melalui instrumen sapu tangan yang dibagikan di ibadah kesembuhan mukjizat, sungguh
Roh Kudus bekerja, berikut kutipannya:
Waktu hari Kamis saya keseleo di pinggang, sakit sekali ga bisa bungkuk, biasanya butuh
1 bulanan untuk pulih dan harus diurut berkali-kali. Hari Minggu pulang ibadah didoakan
oleh Ps Cahya dan dinubuatkan akan sembuh dalam waktu 2 hari ke depan. Pada hari
Selasa melalui instrumen sapu tangan yang sudah didoakan saya tempelkan di bagian
yang sakit. Selesai ibadah udah bisa membungkukkan badan dan sakitnya sudah pulih
90%. Puji Tuhan.

147. Kesaksian dari Ibu Yuni akan kesembuhan atas lutut sakit melalui ibadah
perjamuan kudus di GCC, berikut kutipannya:
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Ibu Yuni datang ke ibadah GCC dengan lutut yang sakit. Lalu ia menerima perjamuan
kudus, saat kotbah terasa lututnya seperti kesetrum. Tanpa terasa, saat ibadah selesai,
lututnya tidak lagi sakit. Puji Tuhan.

148. Kesaksian dari Ibu Vera akan kuasa berkat kreatif keuangan turun bagi mereka
yang setia perpuluhan dan persembahan khusus sesuai nubuatan Ps Cahya, berikut
kutipannya:
Ibu Vera mendapat berkat-berkat kreatif berupa produk-produk fashion dan barang-barang
keperluan rumah tangga. Puji Tuhan.

149. Kesaksian dari Valen akan berkat kreatif turun sesuai nubuatan Ps Cahya selama
periode Juli - Agustus bagi mereka yang setia perpuluhan dan persembahan khusus,
berikut kutipannya:
Saya mengikuti acara WO di suatu tempat, dan saya mendapat uang cash berlipat dari
apa yang saya harapkan dan dijanjikan oleh WO tersebut. Puji Tuhan.

150. Kesaksian dari Cheris akan kesembuhan mertua Cheris dari cedera tangan,
melalui kuasa Roh Kudus bekerja di ibadah kesembuhan 7 Agustus 2018, berikut
kutipannya:
Beberapa tahun yang lalu mama mertua terjatuh, menyebabkan salah satu tangan cedera
cukup berat dan dampaknya kedua tangan tersebut tidak sama panjang. Di ibadah
kesembuhan, ia menaruh tisu yang sudah didoakan oleh Ps Cahya pada bagian yang
sakit. Secara ajaib, Tuhan menumbuhkan bagian tangan yang pendek sebelah tersebut
menjadi sama panjang. Terpujilah Tuhan Yesus.

151. Kesaksian dari Lusiane akan jawaban doa dalam bisnis, ia setia beribadah dan
imannya bertumbuh melalui rhema di ibadah GCC. Jawaban doa atas bisnis dijawab oleh
Tuhan, berikut kutipannya:
Saya sedang mendoakan agar komoditi batu suiseki (alam) yang sulit terjual di pasaran
bisa terjual. Saya percaya akan kuasa doa, 2 minggu kemudian ada yang telpon ke suami
mau liat-liat dan akhirnya beli lumayan banyak. Puji Tuhan.
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152. Kesaksian dari Regi akan berkat kreatif keuangan, turun selama bulan Juli Oktober bagi mereka yang setia perpuluhan dan persembahan khusus sesuai yang
dinubuatkan Ps Cahya di ibadah raya, berikut kutipannya:
Tanpa diduga kami mendapatkan berkat produk fashion berupa sepatu dan tas baru untuk
saya dan keluarga di waktu yang tepat serta produk makanan. Segala kemuliaan bagi-Nya
semata. Jbu all.

153. Kesaksian dari Ibu Evi akan mukjizat kesembuhan atas sakit di kaki melalui
pengolesan minyak urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Beberapa hari sebelum pernikahan putrinya, Ibu Evi mengalami sakit di kakinya sehingga
berjalan pun cukup sulit. Ibu Evi didoakan oleh menantu dan anaknya sambil dioleskan
minyak urapan. Kesembuhan terjadi, saat hari H kaki ibu Evi sembuh sehingga tidak
mengganggu jalannya acara. Puji Tuhan.

154. Kesaksian dari Sintu dan Yenni akan kuasa berkat kreatif keuangan turun sesuai
nubuatan Ps Cahya di ibadah GCC bagi yang setia perpuluhan dan persembahan khusus,
berikut kutipannya:
Keluarga kami lagi-lagi diberkati secara melimpah. Berkat kreatif yang kami terima adalah
kamera, produk mainan dan berkat finansial juga. Puji Tuhan.
155. Kesaksian dari Tina akan berkat kreatif keuangan, ia setia dalam perpuluhan dan
persembahan khusus dan menerima berkat kreatif sesuai nubuatan Ps Cahya di ibadah
raya, berikut kutipannya:
Kami menerima berkat kreatif selama bulan Agustus, berupa uang cash, produk fashion,
dan produk makanan. Tuhan Yesus sungguh baik.

156. Kesaksian dari Sintu dan Yenni akan mukjizat kesembuhan dari pencernaan
anaknya, melalui minyak urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Bayi kami sudah beberapa hari tidak bisa BAB sama sekali. Lalu di sore hari kami berdoa
bersama-sama menumpangkan tangan sambil mengoleskan minyak urapan. Kesembuhan
terjadi, keesokan harinya bayi bisa BAB dengan lancar. Puji Tuhan.
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157. Kesaksian dari Ibu Rosita akan mukjizat kesembuhan atas kaki melalui doa
setelah ibadah bersama dengan Ps Cahya, berikut kutipannya:
Ibu Rosita, (mama Ibu Vera) berjalan harus dengan bantuan tongkat, lalu ia datang
beribadah ke GCC. Seusai ibadah ia didoakan oleh Pastor Cahya. Kesembuhan progresif
terjadi, kakinya semakin kuat dan setelah satu minggu ia bisa berjalan tanpa tongkat. Puji
Tuhan.

158. Kesaksian dari Ibu Vera akan berkat kreatif keuangan turun sesuai nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC bagi mereka yang setia perpuluhan dan persembahan khusus,
berikut kutipannya:
Ibu Vera mendapatkan berkat-berkat kreatif berupa produk-produk fashion. Puji Tuhan.
159. Kesaksian dari Ibu Entin akan kuasa berkat kreatif keuangan turun sesuai
nubuatan Ps Cahya di ibadah GCC. Barang siapa menabur pasti menuai, berikut
kutipannya:
Ibu Entin mendapatkan berkat-berkat kreatif berupa produk-produk fashion, uang, dan
alat-alat rumah tangga. Puji Tuhan.

160. Kesaksian dari Ibu Trivena akan berkat kreatif keuangan turun sesuai nubuatan
Ps Cahya di ibadah GCC. Barang siapa menabur pasti menuai, berikut kutipannya:
Ibu Trivena mendapatkan berkat-berkat kreatif berupa produk makanan, voucher, dan
uang cash. Puji Tuhan.
161. Kesaksian dari Ibu Trivena akan mukjizat kesembuhan atas flu melalui
pengolesan minyak urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Ibu Trivena sakit flu dan batuk, lalu ia berdoa sambil mengoleskan minyak urapan.
Keesokan harinya ia sudah sembuh. Puji Tuhan.

162. Kesaksian dari Ibu Yuni akan mukjizat kesembuhan atas sakit di lutut melalui
sabda pengetahuan yang disampaikan oleh Ps Cahya di ibadah GCC, berikut kutipannya:
Ibu Yuni mengalami sakit di lutut sebelah kiri. Saat ibadah Pastor menyatakan mukjizat
kesembuhan bagi yang mengalami sakit lutut. Dengan iman Ibu Yuni menerimanya dan di
akhir ibadah lututnya sudah sembuh. Puji Tuhan.
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163. Kesaksian dari Vennyna akan kuasa berkat finansial k
 euangan turun bagi yang
setia perpuluhan dan persembahan khusus, berikut kutipannya:
Saya mendapat berkat handbouquet dan corsage pada saat pernikahan kemarin. Berniat
memesan bunganya di teman mamih, tapi sempat galau karena denger-denger harganya
lebih mahal. Terus tiba-tiba dia WA dan menyuruh pilih mau model yang mana dan
beneran dikasih free semua bunganya. Thankyou Jesus.
164. Kesaksian dari Vennyna akan berkat finansial keuangan, ia setia beribadah di
GCC dan menerima rhema perihal kuasa doa, berkat finansial t urun dalam pernikahannya,
berikut kutipannya:
Sebelum menikah kami bergumul membeli tiket pesawat untuk honeymoon dan melunasi
sisa payment untuk makeup karena pada saat itu uangnya untuk keperluan yang lain. Puji
Tuhan besoknya kami mendapat berkat sebesar xx juta dari kantorku untuk melunasi
semuanya. Jadi kami tidak berhutang untuk honeymoon maupun pernikahan.Thankyou
Jesus.
165. Kesaksian dari kuasa Vennyna akan mukjizat kesembuhan atas sunburn melalui
duduk

mendengarkan

kotbah

di

GCC,

kuasa

Roh

Kudus

sungguh

bekerja

menyembuhkan, berikut kutipannya:
Waktu honeymoon kulit punggung dan dadaku terbakar, kalau pakai baju perih dan gatal
banget. Sudah diolesi obat salep tapi ga ngaruh sama sekali. Lalu pulang honeymoon
kami ke gereja dan disaat akhir kotbah aku merasa punggungku panas. Puji Tuhan
setelah pulang dari gereja kulitku ga perih dan gatal lagi sampai sekarang. Thankyou
Jesus.
166. Kesaksian dari Vennyna dan Pandega akan berkat kreatif keuangan turun bagi
mereka yang setia perpuluhan dan persembahan khusus, sesuai nubuatan Ps Cahya di
ibadah GCC, berikut kutipannya:
Awalnya kami bersepakat tidak ada foto prewed karena biayanya mahal dan ribet. Di detik
terakhir sebelum hari H saya dikontak oleh teman-teman dan saya mendapat prewed
gratis. Semua sudah disediakan tempat, tema, makeup, fotografer, plus fotonya dicetakin
jadi bisa dipajang pas wedding kemarin. Thankyou Jesus!
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167. Kesaksian dari Chiara akan berkat kreatif keuangan turun sepanjang Juli Agustus sesuai nubuatan Ps Cahya, barang siapa menabur pasti menuai, berikut
kutipannya: Aku dapat berkat kreatif produk - produk kecantikan, dan juga uang cash.
Praise God!
168. Kesaksian dari Daniel akan berkat finansial turun melimpah bagi mereka yang
setia perpuluhan dan persembahan khusus, berikut kutipannya:
Puji Tuhan hutang kredit rumah yang saya tempati bersama orang tua lunas, yang
harusnya periode cicilan selama 13 tahun, dalam 3 tahun kami melunasinya. Puji Tuhan.

169. Kesaksian dari Erwin akan berkat kreatif keuangan turun sebagai penggenapan
nubuatan Ps Cahya di ibadah GCC perihal bulan - bulan yang penuh berkat kreatif, bagi
mereka yang setia perpuluhan dan persembahan khusus, berikut kutipannya:
Saya mendapat voucher sejumlah x ratus ribu rupiah dari doorprize acara pengenalan
produk vendor komputer. Tuhan memang baik. Segala Kemulian bagi Tuhan Yesus.
170. Kesaksian dari Sintu dan Yenni akan berkat kreatif keuangan turun sepanjang
Juli - Oktober sesuai nubuatan Ps Cahya, barangsiapa menabur pasti menuai, berikut
kutipannya: Kami mendapat berkat kreatif berupa pulsa, makanan dan alat dapur. Puji
Tuhan, Yesus itu baik!

171. Kesaksian dari Ibu Lilik akan kuasa kesembuhan dari kecelakaan, melalui doa
dalam nama Yesus oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Saya mengalami kecelakaan sehingga tulang rusuk patah di 8 tempat dan ada cairan
beserta darah di dalam di paru - paru saya. Pastor Cahya datang untuk mendoakan saya.
Secara progresif kesembuhan terjadi. Setelah di rontgen, cairan di paru tinggal setengah.
Beberapa minggu kemudian di rontgen lagi dan ternyata semua tulang sudah tersambung
lalu paru-paru pun sudah bersih. Segala kemuliaan bagi Tuhan!

172. Kesaksian dari Rudi akan mukjizat kesembuhan atas kaligata, melalui minyak
urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
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Hari Senin sore Kezia anak saya gatal-gatal, malamnya ia tidak bisa tidur dan ternyata
kaligata. Saya oleskan minyak urapan dan doakan dalam nama Yesus, setelah itu dia
tidur. Besoknya Kezia sudah sembuh. Puji Tuhan.

173. Kesaksian dari Bona akan mukjizat kesembuhan atas gangguan pencernaan
melalui broadcast cacministries.org, berikut kutipannya:
Beberapa hari yang lalu saya mengalami gangguan pencernaan, seharian perut seperti
keram. Malam harinya saya menonton broadcast cacministries, saya bersepakat dengan
Ps. Cahya yang berdoa dalam tayangan tersebut akan kesembuhan perut, dan saya pun
mengoleskan minyak urapan. Malamnya saya bisa tidur dan pagi harinya perut sudah
normal kembali. Puji Tuhan.

174. Kesaksian dari Ci Sandy akan mukjizat kesembuhan atas lutut kaki, melalui
sabda pengetahuan yang disampaikan oleh Ps Cahya di ibadah raya GCC, berikut
kutipannya:
Ketika ibadah Ps Cahya menyampaikan sabda pengetahuan bahwa ada orang-orang
yang bagian lutut kakinya sakit dan Tuhan akan menyembuhkan orang tersebut. Saya
percaya dan menerimanya lalu menumpangkan tangan pada bagian lutut kaki yang sakit.
Praise God sekarang lutut saya sudah tidak sakit lagi ( biasanya naik turun tangga sakit
karena oli sendi berkurang ). Tuhan sungguh peduli dan menyembuhkan. Gbu.

175. Kesaksian dari Airin akan berkat kreatif keuangan sesuai nubuatan Ps Cahya di
ibadah raya GCC, barangsiapa setia menabur akan menuai, berikut kutipannya:
Di bulan Agustus 2018 saya menerima peningkatan jumlah order hampir setiap hari dan
quantitynya pun berlipat ganda sehingga mencapai profit tertinggi, di banding bulan-bulan
sebelumnya. Saya juga mendapat cashback beberapa kali dari online marketplace.
Terpujilah Tuhan.

176. Kesaksian dari Airin akan turunnya berkat kreatif keuangan sesuai nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC, barangsiapa setia menabur akan menuai, berikut kutipannya:
Saya menerima berkat kreatif berupa dus untuk packing dagangan ratusan buah, baru,
dan cukup tebal (double wall), serta ukurannya juga sesuai! Saya jadi tidak perlu
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mengeluarkan biaya untuk dus tersebut dan paket saya jadi lebih rapi dan aman. Semua
karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan.

177. Kesaksian dari Airin akan mukjizat kesembuhan atas sakit kepala melalui doa
oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Minggu kemarin, saya datang ke Ibadah Raya GCC dalam keadaan sakit kepala sudah
berhari-hari. Sudah ke Dokter dan minum obat tapi masih sakit. Sepulang Ibadah Raya
saya minta didoakan oleh Pastor Cahya. Sorenya saya sudah lebih sehat dan beberapa
hari kemudian saya benar-benar sembuh. Terpujilah nama Tuhan.

178. Kesaksian dari Fahrul akan berkat kreatif keuangan turun seperti nubuatan Ps
Cahya di GCC, bagi jemaat yang setia hal perpuluhan dan persembahan khusus, berikut
kutipannya:
Seperti yang sudah disampaikan Pastor pada waktu ibadah raya bahwa banyak berkat
kreatif akan terjadi sampai bulan Oktober puncaknya dari bulan Juni, selama 3 bulan
terakhir saya masih menerima berkat kreatif berupa uang tunai yang bisa kami pakai untuk
family time, ditabung dan beberapa dipakai biaya kuliah adik. Tuhan Yesus baik, sungguh
teramat baik.

179. Kesaksian dari Airin akan berkat kreatif keuangan turun seperti nubuatan ps
Cahya di GCC, bagi jemaat yang setia hal perpuluhan dan persembahan khusus, berikut
kutipannya:
Di bulan Juli saya mendapat beberapa orderan yang jumlahnya berlipat-lipat ganda, diluar
dari biasanya. Salah satunya mencapai lebih dari 70 kali lipat. Puji Tuhan, Dia Allah yang
ajaib.
180. Kesaksian dari Bene akan mukjizat kesembuhan terjadi atas low back pain
melalui kuasa doa Firman dalam nama Yesus, berikut kutipannya:
Saya mengalami low back pain. Setelah ibadah raya GCC selesai, saya didoakan oleh
Pastor. Kesembuhan terjadi secara progresif. Seminggu kemudian sakitnya malah jadi
bertambah hebat sehingga saya susah jalan karna sakit sekali. Tiba-tiba rhema Firman
Tuhan turun bahwa kuasa Roh Kudus ada atas saya, dan kita diutus untuk menjadi saksi.

45

Saat itu saya langsung doa tumpang tangan di bagian yang sakit, dan sakitnya hilang
seketika. Puji Tuhan.

181. Kesaksian dari Bene akan mukjizat kesembuhan atas Mama Bene dari sakit
akibat jatuh, melalui doa penumpangan tangan atas nama Yesus, berikut kutipannya:
Mama saya sedang sakit akibat jatuh. Sudah berobat ke dokter umum, jantung, dokter
tulang, dan minum obat anti nyeri hampir seminggu namun tidak ada perubahan yang
berarti. Akhirnya saya doakan di bagian yang sakit. Kesembuhan progresif mulai terjadi,
saya doakan terus memperkatakan kesembuhan sempurna untuk mama. Puji Tuhan sakit
Mama sembuh dan bisa beraktifitas dengan baik.

182. Kesaksian dari Ari akan berkat kreatif keuangan turun seperti nubuatan Ps Cahya
di ibadah raya GCC, bagi jemaat yang setia hal perpuluhan dan persembahan khusus,
berikut kutipannya:
Pertengahan 2017, saya mengerjakan proyek renovasi rumah tinggal bersama partner.
Awal 2018 pekerjaan beres tapi pembayaran mundur 2 bulan karna dananya terbatas.
Saya percaya pesan Ps Cahya bahwa ini tahun pelipatgandaan mukjizat, piutang pun
dibayar dan keuntungan dari hasil kerja sama proyek ini diberikan utuh untuk saya oleh
partner. Terpujilah nama Tuhan.
183. Kesaksian dari Airin akan mukjizat kesembuhan dari alergi melalui sabda
pengetahuan yang disampaikan oleh Ps Cahya di ibadah raya GCC, berikut kutipannya:
Sudah berminggu-minggu saya batuk. Menurut Dokter, saya memiliki alergi cuaca dan
alergi debu. Obat Dokter sudah habis tapi batuk tetap ada. Di Ibadah Raya Pastor
bernubuat untuk kesembuhan alergi. Selesai Ibadah saya didoakan dan percaya kalau
saya sudah sembuh. Batuk itu berangsur-angsur hilang dan alergi debu saya sembuh. Puji
Tuhan.

184. Kesaksian dari Airin akan penyertaan Tuhan dalam kuasa doa, kuasa Tuhan
Yesus, ia rajin beribadah dan bertumbuh imannya melalui rhema Firman Tuhan di GCC,
melalui kuasa doa di dalam Connect Time LG, berikut kutipannya:
Dalam pertemuan LG, saya minta didoakan untuk supplier yang barangnya lengkap dan
murah. Selang beberapa minggu saya menemukannya dan berada di luar kota. Kami
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pergi ke sana pada saat long weekend. Kami sampai tepat waktu dan tidak terjebak macet
pada saat pergi ataupun pulang, dan kami bisa pulang dengan membawa barang-barang
keperluan kami sesuai kebutuhan. Puji Tuhan.

185. Kesaksian dari Valen akan berkat kreatif keuangan turun seperti nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC, bagi jemaat yang setia hal perpuluhan dan persembahan
khusus, berikut kutipannya:
Secara tiba-tiba saya mendapatkan tambahan penghasilan berupa mengajar les anak SD
yang dipercayakan oleh teman saya kepada saya. Puji Tuhan.

186. Kesaksian dari Kevin akan berkat kreatif keuangan turun seperti nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC, bagi jemaat yang setia hal perpuluhan dan persembahan
khusus, berikut kutipannya:
Saya baru saja join properti X di Bandung, dalam waktu kurang dari 1 bulan dengan ajaib
saya sudah closing untuk sewa apartemen, padahal saya masih baru belajar. Praise God.
187. Kesaksian dari Jessica akan pertolongan Tuhan dalam pekerjaan, imannya
bertumbuh melalui pengajaran di GCC, kuasa doa dalam nama Yesus di connect time
oleh LGL terjadi dalam pekerjaannya, berikut kutipannya:
Setelah lulus SMA, saya berdoa untuk pekerjaan sesuai passion saya, yaitu dance. Di
Lifegroup saya didoakan oleh LGL, dan puji Tuhan saya diterima di Seno Entertainment
sebagai dancer. Thanks God.
188. Kesaksian dari Mega akan berkat kreatif keuangan turun seperti nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC, bagi jemaat yang setia hal perpuluhan dan persembahan
khusus, berikut kutipannya:
Saya kembali mendapatkan produk fashion terbaru, dan selama seminggu lebih saya
ditraktir dan mendapatkan produk makanan secara terus menerus. Puji Tuhan, Dia Allah
yang generous.
189. Kesaksian dari Yohan Gouw akan berkat kreatif keuangan turun seperti nubuatan
Ps Cahya di ibadah raya GCC, bagi jemaat yang setia hal perpuluhan dan persembahan
khusus, berikut kutipannya:
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Saya mendapat voucher untuk jalan-jalan ke Bali menggunakan tur selama beberapa hari.
Puji Tuhan Yesus!

190. Kesaksian dari Yola akan mukjizat kesembuhan akan sakit di tempurung kaki
pasca Ibadah Kesembuhan Mukjizat 7 Agustus 2018, berikut kutipannya:
Saya mengalami nyeri pada tempurung kaki jika naik turun tangga, pada Ibadah
Kesembuhan Mukjizat 7 Agustus 2018, saya terima dalam iman kesembuhan atas
tempurung dan melakukan tindakan iman yaitu berdoa setiap malam dan meletakkan tisu
yang telah didoakan oleh Ps Cahya pada area yang sakit. Puji Tuhan tempurung kaki
sudah tidak sakit sama sekali setiap naik turun tangga.

191. Kesaksian dari Ide dan Yola akan berkat kreatif keuangan turun seperti nubuatan
Ps Cahya di ibadah raya GCC, bagi jemaat yang setia hal perpuluhan dan persembahan
khusus, berikut kutipannya:
Ide dan Yola menerima produk makanan selama berminggu-minggu dari client, dari orang
tak dikenal berkali-kali, dalam jumlah yang cukup banyak. Puji Tuhan Yesus!

192. Kesaksian dari Tommy dan Cella akan berkat kreatif keuangan turun seperti
nubuatan Ps Cahya di ibadah raya GCC, bagi jemaat yang setia hal perpuluhan dan
persembahan khusus, berikut kutipannya:
Tommy dan Cella menerima voucher MAP dari rekan sekerja senilai x rupiah. Terpujilah
Tuhan Yesus yang kreatif!

193. Kesaksian dari Ide dan Yola akan penyertaan Tuhan diluputkan dari
kecelakaan, mereka rajin beribadah dan tertanam di GCC. Mereka diluputkan dari
kecelakaan melalui doa perlindungan dalam nama Yesus, berikut kutipannya:
Ide dan Yola mengalami kecelakaan di jalan raya, Puji Tuhan mobil belakang berhenti
tidak menabrak/melindas kami, sehingga kami aman dan selamat. Puji Tuhan Yesus!

194. Kesaksian dari Ide akan mukjizat kesembuhan atas sariawan pada saat Ibadah
Mukjizat Kesembuhan 7 Agustus 2018, berikut kutipannya:
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Ide memiliki beberapa sariawan di sekitar mulutnya. Pada saat Ibadah Kesembuhan dan
Mukjizat 7 Agustus 2018, Ide percaya sakit penyakit dalam tubuhnya sembuh. Puji Tuhan
tanpa sadar beberapa sariawan di dalam mulutnya sudah hilang lenyap.

195. Kesaksian dari Dephi akan mukjizat kesembuhan atas kaki bengkak dan memar
melalui instrumen minyak urapan yang telah didoakan oleh Ps Cahya, berikut kutipannya:
Beberapa hari lalu saya mengalami cidera kaki kiri bengkak dan memar sehingga sulit
berjalan. Saya mengambil tindakan iman mengoleskan minyak urapan dan berdoa.
Keesokan harinya langsung kempes dan sembuh. Praise God.

196. Kesaksian dari Friska Debby akan berkat finansial turun bagi mereka yang setia
perpuluhan dan persembahan khusus, berikut kutipannya:
Sejak bulan April gaji saya dari BPJS ga turun untuk kesekian kalinya, dari awal bulan
saya percaya Firman Tuhan barangsiapa menabur akan menuai. Puji Tuhan ada yang
memberikan persembahan kasih uang x juta dan berkat makanan sejak dari minggu lalu.
God shall provide.

197. Kesaksian dari Teguh akan berkat kreatif keuangan turun seperti nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC, bagi jemaat yang setia hal perpuluhan dan persembahan
khusus, berikut kutipannya:
Beberapa bulan lalu, saat beribadah di gereja saya mengimani turunnya berkat kreatif
sesuai nubuatan Ps Cahya bagi jemaat. Pada 9 Juli 2018, saya menjadi juara 1 kompetisi
blog dengan hadiah jalan-jalan ke Bangkok gratis! Biaya pesawat PP, transportasi, hotel
untuk 3 malam, dan tour 2 hari seluruhnya ditanggung! Terpujilah Tuhan yang
memberikan berkat.

198. Kesaksian dari Teguh akan berkat kreatif keuangan bagi jemaat yang berhutang
akan lunas pada tahun ini seperti sabda pengetahuan yang disampaikan oleh Ps Cahya di
ibadah raya GCC, berikut kutipannya :
Seperti nubuatan Ps Cahya, bahwa jemaat yang berhutang akan dapat melunasi
hutangnya tahun ini melalui berkat kreatif, saya menerima berkat kreatif sepanjang bulan
September ini dan masih terus terjadi. Sebagian besar di antaranya merupakan berkat
dari blog. Terpujilah Tuhan yang memberikan hikmat dan berkat.
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199. Kesaksian dari Maurin akan berkat kreatif keuangan turun seperti nubuatan Ps
Cahya di ibadah raya GCC, bagi jemaat yang setia hal perpuluhan dan persembahan
khusus, berikut kutipannya:
Shallom, saya mau bersaksi atas berkat kreatif yang Dia curahkan sesuai janji-Nya di
ibadah raya. Dengan cara-Nya yang kreatif, pada bulan Juni saya mendapatkan berkat
finansial yang cukup untuk berlibur sederhana bersama keluarga inti dan orang tua saya.
Puji Tuhan.
200. Kesaksian dari Maurin akan nubuatan Ps Cahya, covenant vision jemaat GCC
akan dipanggil menjadi berkat bagi bangsa - bangsa tergenapi, berikut kutipannya:
Pada bulan Juli ini, acara yang saya prakarsai di tempat saya bekerja berhasil diteruskan
oleh Universitas di Filipina. Saya pun diundang dan dibiayai sebagai pembicara dan
fasilitator. Puji Tuhan nubuatan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa terus digenapi.
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