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 “Akhirnya, rahasia-rahasia untuk yang supranatural itu 

diungkapkan untuk pelayanan mukjizat terbesar  

yang pernah saya investigasi—Kathryn Kuhlman! 

Mengapa sekarang?  

Karena Allah siap melakukannya lagi! 

—Sid Roth

host, It’s Supernatural! television 
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Sepatah Kata  
dari Penerbit

Sejak saya mendengar Joan Gieson berbicara dalam 
acara Miracle Explosion sid roth bersama Joan 
hunter dan Clarice Fluitt, saya tahu dia harus mem-

bagikan buku ini pada dunia!
Joan adalah hamba tuhan yang dahsyat, penginjil, 

dan pem bawa belas kasih dalam perjuangannya sen-
diri. bahkan, saya meng ha biskan beberapa jam untuk 
duduk bersama dia dan suaminya Frank, untuk me nge-
nal mereka dan mendengarkan cerita-cerita tentang 
Kathryn Kuhlman. mukjizat-mukjizat luar biasa. Per-
jalanan-perja lan an dalam bus ke lokasi KKr penuh 
dengan kejadian supranatural. rahasia-rahasia dari 

balik pintu tertutup orang tentang se perti 
apakah miss Kuhlman sebe nar nya dan 

bagaimana per jalan an -
nya de ngan tuhan 
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dalam kehi dupan sehari-hari telah membuatnya dipe nuhi hadirat 
roh Kudus di panggung.

Ketika Joan menyampaikan beberapa kesaksian, gelombang demi 
gelombang hadirat roh Kudus akan datang kepada kita ketika kita 
semua terbuka pada pekerjaan allah yang menakjubkan. Meng apa? 
apakah karena Kathryn Kuhlman adalah semacam megabin tang 
rohani yang kita perlu menulis buku tentangnya, menjelaskan meng-
apa dia begitu unik dan istimewa? tidak—meskipun saya ya kin dia ada-
lah jenderal yang pantas mendapatkan kehormatan besar.

inilah yang saya dapatkan ketika mewawancarai Joan Gieson—
Kathryn Kuhlman memiliki kehidupan dan menikmati hubungan 
dengan roh Kudus yang seharusnya memprovokasi semua orang 
percaya. seharusnya itu bersifat undangan dan inklusif, bukan diba-
tasi dan eksklusif. undangan ini diulurkan kepada anda! miss Kuhlman 
tidak memiliki kualifikasi luar biasa. bahkan, ada banyak kejadian 
dalam hidupnya yang seharusnya mendiskualifikasi dirinya. dia tidak 
sempurna, juga tidak menampilkan diri seperti orang sempurna. dia 
tidak mengklaim memiliki keunggulan unik apa pun dengan tuhan 
yang tidak dapat diakses oleh “orang awam.”

Kathryn Kuhlman hanya memutuskan untuk memberikan diri 
sepenuhnya kepada roh Kudus dan menyerah pada ketuhanan-nya 
dalam hidupnya.

bersiaplah. Joan Gieson telah menawarkan sebuah buku unik 
dan sangat berharga yang membuat anda dapat melihat ke balik layar 
pada Kathryn Kuhlman dan bahwa apa yang dia praktikkan dalam 
perjalanannya dengan tuhan itu tersedia dan dapat ditransfer kepada 
anda!

sejauh inilah yang saya tahu—anda akan memutuskan dengan 
sangat cepat. anda akan segera melihat bahwa mukjizat dan penyem-
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buhan bukan tentang Kathryn Kuhlman, juga bukan tentang Joan 
Gieson—yang terus menyaksikan demonstrasi mukjizat yang kon-
sisten dalam kehidupan dan pelayanannya. ini bukan tentang pria 
atau wanita unik yang memiliki “jamahan” kesembuhan. ini semua 
ada hubungannya dengan hadirat roh Kudus yang menyembuhkan, 
Pribadi yang telah diberikan kepada setiap kita oleh bapa yang baik 
dan penuh anugerah. 

inilah pertanyaan yang mengawali perjalanan anda: seberapa 
Anda ingin dipenuhi oleh hadirat-Nya?

Larry Sparks
Penerbit, destiny image





xiii

Kata Pengantar

W aktu saya bersama Kathryn Kuhlman memang 
menak jubkan. berbagai pengalaman, mukjizat, 
dan semua hal menakjubkan yang terjadi selama 

waktu saya bersama wanita ilahi ini terukir selamanya 
dalam benak saya. saya antusias untuk membagikan 
kesaksian-kesaksian ini kepada anda dan memulainya 
dengan sedikit latar belakang pribadi yang saya harap 
anda akan mendapati itu menarik, bahkan meng asyik-
kan. 

akan tetapi, saya percaya anda perlu membaca 
bab ini sebelum membaca yang lain. mengapa? bukan 
karena Joan Gieson orang pen ting. Oh tidak, saya bukan 
orang penting. saya tidak unik. saya tidak istimewa. 
tentu saja, saya diciptakan secara unik oleh allah dan 

isti mewa bagi-nya, tetapi saya tidak me-
 me nuhi syarat untuk digunakan 

oleh-nya melebihi si-
apa pun. Kisah saya 
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bisa men jadi kisah anda dengan mudah. meskipun kemungkinan 
besar pengalaman kita sa ngat berbeda dan kisah-kisah pribadi kita 
sangat unik, denominator (penyebut) umumnya adalah pengungkapan 
tujuan allah. dia sa ngat suka menggunakan hal-hal lemah di dunia 
untuk membingungkan orang berhikmat dan menunjukkan kuasa 
supranatural melalui be jana tanah liat (lihat 1 Korintus 1:27; 2 Ko rin tus 
4: 7).

Pada halaman-halaman berikut ini, anda akan mulai sedikit lebih 
mengenal saya. ini tidak dimaksudkan untuk menjadi otobio grafi 
tentang diri saya atau bahkan karya biografi tentang nona Kuhlman. 
bukan itu maksud saya. sebenarnya, ada banyak buku luar biasa yang 
ditulis tentang Kathryn Kuhlman, kehidupannya, pela yanannya, dan 
warisannya. buku ini hanya menceritakan peng alaman saya dalam 
mengenal wanita ini di balik layar, melihat hi dupnya, dan menjadi 
saksi persahabatannya dengan roh Kudus.

saya percaya tuhan hanya menciptakan satu Kathryn Kuhlman—
dan dia tidak memanggil kita untuk meniru dia, atau orang-orang 
lain, ketika dia menciptakan kita orisinil—saya percaya ada begitu 
banyak hal yang bisa kita pelajari dari wanita yang berjalan dengan 
intim dan kuat bersama roh Kudus ini. dia tidak menampilkan diri 
se bagai orang yang rohaninya lebih unggul dari yang lain. sebalik nya, 
saya melihat hidupnya sebagai ajakan kepada siapa pun yang lapar 
dan haus untuk mengalami allah lebih lagi.

masih banyak lagi yang tuhan sediakan bagi anda, pembaca 
terkasih. hadirat-nya lebih lagi. Kuasa-nya lebih lagi. Kemuliaan-nya 
lebih lagi. Karakter-nya lebih lagi. Kebaikannya lebih lagi. bagai mana 
anda mengalami lebih lagi? itu ada kaitannya dengan hubungan anda 
dengan Pribadi luar biasa ini yang disebut roh Kudus. inilah rahasia 
Kathryn. sementara banyak orang berfokus pada mukjizat, adalah 
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suatu sukacita besar bagi saya untuk menceritakan tentang rahasia-
rahasia yang belum pernah terungkap dari kehidupan dan pelayanan 
Kathryn.

sekali lagi, saya tidak menyampaikan informasi ini untuk mem-
beri suatu sketsa biografi kehidupan Kathryn Kuhlman. sebaliknya, 
saya mempersembahkan kepada anda undangan yang menggetarkan 
tentang apa yang dapat terjadi dalam hidup anda—kehidupan yang 
membayar harga paling mahal untuk berjalan dalam keajaiban dan 
melihat allah bergerak dalam kuasa di depan mata anda. ya, saya 
memang akan menceritakan sedikit kisah pribadi saya, tetapi saya 
melakukannya hanya untuk mengingatkan anda bahwa sama seperti 
allah telah menggunakan Joan Gieson, seorang wanita italia dari 
Jennings, missouri, dan Kathryn Kuhlman, wanita berambut merah 
dari Concordia, missouri, allah yang sama dapat menunjukkan kuasa-
nya yang mendatangkan mukjizat melalui anda juga!





Bagian Satu

Perjalanan Saya Dengan 
KAtHryn KuHlMAn 

Bagian Satu

Perjalanan Saya Dengan 
KAtHryn KuHlMAn 
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Bab 1 

Hari-Hari  
untuk Dikenang 

Masa Kecil Saya

Saya seorang wanita italia dari keluarga italia 
sederhana dengan ibu, ayah, satu saudara 
perempuan, dan satu saudara laki-laki. ayah 

saya memiliki kios hasil bumi kecil di suatu pojokan 
di Jennings, missouri. saya ingat ketika saya umur 
dua tahun, saya berdiri di sudut itu menjual buah-
buahan dan sayuran kepada orang yang lewat. saat 
natal, kami akan menjual pohon natal, buah-buahan, 
cranberry dan segala yang aromanya sangat menggoda. 

saya selalu menjadi bagian dari apa pun 
yang berlangsung. mungkin itu se-

babnya saya senang 



Healing in His Presence4

menjadi bagian dari pelayanan Kathryn—selalu ada hal luar biasa 
yang terjadi.

ayah saya memiliki truk model t Ford tua, dan dia akan meng-
isinya dengan buah-buahan dan sayuran itu, dan dia akan menjaja-
kan dagangannya ke sana kemari di jalan-jalan komunitas kecil kami 
di pedesaan. saya akan pergi bersamanya, dan di setiap rumah saya 
akan melompat keluar dari truk (yang tidak berpintu) dan mengetuk 
pintu. awalnya orang yang datang ke pintu tidak akan melihat saya 
karena saya kecil dan pendek, tetapi ketika orang itu, biasanya wa-
nita di rumah, memandang ke bawah, barulah saya terlihat. Ketika 
dia membuka pintu kasa, saya menyodorkan selembar kertas kecil 
berisi daftar apa yang kami jual berikut harganya—apel, dua sen per 
buah, jeruk, kentang, dan sejenisnya. Wanita itu akan mencentang 
apa yang dia inginkan dan saya lari ke jalan, memberikannya kepada 
ayah saya yang menunggu di truk. dia akan menyiapkan pesanan 
itu dan saya akan mengantarnya dengan senyum lebar.

Pada penghujung hari, ibu saya akan mengambil beberapa buah-
buahan dan sayuran yang tersisa dan membuatnya menjadi sesuatu 
yang sangat lezat untuk makan malam. ayah akan memerhatikan 
siapa yang termiskin dari antara yang miskin yang kami temui setiap 
hari, orang-orang yang mengatakan mereka tidak mampu membeli 
makanan. ayah saya tidak pernah meninggalkan rumah-rumah itu 
tanpa memberi mereka sesuatu untuk dimakan. selain kebaikannya 
pada saat itu, pada pengujung hari, ayah akan memberi mom satu 
buah persik kecil yang memiliki bintik layu, dan kami akan mem-
buat minuman dingin. atau kami akan membuat kaserol dengan be-
berapa sayuran dan membawanya ke orang-orang yang membutuh-
kan bantuan.
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begitulah kami mengisi hari-hari kami! saya belajar memberi 
dari ibu dan ayah saya—itu bagian alami dari gaya hidup kami. dan 
kami tidak pernah makan sendirian sebagai keluarga beranggotakan 
lima orang—kami selalu berbagi makanan dengan orang-orang yang 
datang berkunjung atau mungkin hanya lewat.

rumah yang Penuh Kasih
Kami sangat miskin dan tinggal bersama tujuh orang di sebuah rumah 
berukuran sekitar 7,5 x 7,5 meter—Kakek dan nenek, ibu dan ayah, 
serta tiga anak. saya yang tertua dari ketiganya. Kami anak-anak yang 
tidak menyadari bahwa kami miskin; kami pikir kami tinggal di ru-
mah besar. semua orang di lingkungan itu datang ke rumah kami—
itu tempat berkumpul lokal. sepulang sekolah, semua teman saya 
mampir. selalu ada orang di dalam dan di luar. saya belajar bagai-
mana mengasihi orang-orang itu—mereka seperti keluarga. tuhan 
membentuk saya dengan luar biasa untuk masa depan saya di tem-
pat yang sempit dan tidak mengesankan ini. biarlah ini menjadi 
kata penghiburan bagi anda, saudara terkasih—di mana pun anda 
mendapati diri anda berada saat membaca kata-kata ini, allah yang 
mahakuasa tidak mundur oleh keadaan anda saat dibesarkan, latar 
belakang, atau kekurangan (atau kelimpahan) anda. tuhan akan 
mengerjakan tujuan-nya yang besar di dalam dan melalui anda, 
apa pun kualifikasi, pendidikan, penghargaan, atau pengaruh anda. 
saya tidak menyadari bahwa surga sedang mengarahkan langkah-
langkah saya sejak saya masih belia, tinggal di rumah sempit dengan 
tujuh orang. dalam tahun-tahun itu, bahkan sebelum saya mengenal 
yesus, saya percaya tuhan menunjukkan kepada saya bagaimana cara 
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mengasihi. Jika anda ingin berjalan dalam keajaiban, semuanya di-
mulai dengan kasih.

Kasih dan memberi adalah hal pasti yang hadir pada tahun-tahun 
awal itu. saya belajar memberi karena ibu dan ayah saya. mereka bu-
kan orang fanatik agama; mereka hanyalah orang-orang yang tulus 
dan tanpa pamrih yang suka memberikan kasih dalam cara seseder-
hana apa pun. Kami berasal dari Gereja lutheran sinode missouri. 
saya dibaptis dan dibesarkan di lingkungan gereja.

suatu hari di sekolah, saya bertemu pemuda tampan yang kelak 
menjadi suami saya. saya memerhatikan gadis-gadis itu mencintai 
Frank. mereka memeluknya, menciumnya, dan ingin membawanya 
pulang untuk dipertemukan dengan orangtua mereka. Pada saat itu, 
saya memiliki dua teman wanita, dan Frank jatuh cinta pada salah 
satunya. dia sama tidak suka pada yang satunya. yang dia sukai justru 
tidak menyukainya, dan yang tidak dia sukai mengancam akan bu-
nuh diri jika Frank tidak membalas cintanya dan menikahinya. saya 
adalah pihak netral dalam cinta segitiga konyol ini. lalu suatu hari 
ketika kami sedang mencari gadis yang benar-benar disukainya, tiba-
tiba dia membungkuk dan mencium saya! anda bisa membayangkan 
itu?! dia mencium saya, dan saat itu saya jatuh cinta padanya—itu 
lebih dari enam puluh tahun lalu.

hari ini kami sudah menikah selama hampir enam puluh tahun, 
dan kami memiliki dua anak. Kami menikah pada bulan Oktober 
dan putra pertama kami lahir pada november tahun berikutnya. dia 
anak yang sempurna, benar-benar luar biasa. Frank bekerja setiap 
hari, dan saya bekerja setiap hari, dan kami membeli rumah. sega-
lanya tampak sangat baik.
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Beberapa tahun Kemudian
beberapa tahun kemudian, saya jatuh sakit dan kehilangan daya pan-
dang. saya tidak ingat tanggal pastinya, tetapi saya ingat itu adalah 
hari Cassius Clay (muhammad ali) memiliki jadwal pertarungan be-
sar. saya berada di kantor optalmologi dan dokter berkata kepada saya, 
“anda mengalami pendarahan di belakang kedua mata, dan saraf 
optik membengkak ke arah otak. itu sebabnya kadang-kadang 
anda menjadi buta.” lalu dia berkata, “itu bisa permanen, dan kami 
pikir itu tumor. Kami harus memeriksanya lebih lanjut.” Jadi saya 
dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan dan tes. selama sekitar 
tiga tahun, saya harus berkali-kali menemui sembilan dokter dan 
dirawat di sepuluh rumah sakit. tidak ada yang tahu pasti apa pro-
blem sebenarnya atau bagaimana solusinya.

Ketika saya di rumah sakit, ibu saya datang dan mengurus rumah 
karena sakit saya sepertinya semakin parah dari hari ke hari, sampai 
akhirnya saya tidak dapat melakukan apa-apa. Karena sewaktu-waktu 
saya bisa kehilangan penglihatan dan dalam jangka waktu lama, 
aktivitas saya sangat terbatas. misalnya, saya tidak bisa mengendarai 
mobil. itu adalah waktu yang sangat menakutkan dan tidak menentu 
dalam kehidupan saya dan keluarga saya.

Holy roller
suatu hari seorang wanita cantik yang tinggal di jalan dekat kami 
datang ke rumah kami. dari semua rumah di jalan itu, wanita inilah 
”yang paling religius”—sebuah ”holy roller.” meskipun semua orang 
di jalan itu pergi ke gereja, kami tidak ada yang datang ke gereja ”holy 


