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D e D i k a S i

Saya mempersembahkan buku ini untuk Tuhan Yesus Kristus, 

Raja segala raja dan Tuhan segala tuhan. Saya juga memper

sembahkan buku ini untuk Gloria Bridges — istri saya yang 

cantik, luar biasa, dan berbudi luhur, ibu dari lima anak saya, 

dan mitra serta pendukung nomor satu saya dalam kehidupan 

dan pelayanan; Aku mencintaimu lebih dari yang bisa diung

kapkan katakata. Selain itu, saya ingin mempersembahkan 

buku ini untuk semua orang yang membutuhkan te robo

san—semua yang ingin mengalami “lebih” dalam hubungan 

pribadi mereka dengan Allah. Buku ini ditulis untuk jutaan 

orang percaya yang jauh di lubuk hati tahu bahwa Allah 

ingin mereka memiliki kehidupan supernatural. Saya berdoa 

agar Anda akan mengakses alam surgawi dan melepaskan te

robosan yang supernatural dan superlimpah. Tuhan mem

berkati!
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k a t a  
P e n G a n t a R 

a
llah ingin memberi kita perjumpaan ilahi yang mengubah nasib, 
mukjizat, dan berkat rohani lainnya. Namun, kita sering perlu 
diinstruksikan tentang bagaimana cara menerima semuanya se

mentara kita bertumbuh dalam pengetahuan kita tentang Allah dan 
FirmanNya. Ketika kita mendekat kepada Tuhan dan menerapkan prin
sipprinsipNya untuk berjalan dalam supernatural, kita akan hidup 
dalam kuasa alam surgawi dan menerima manifestasimanifestasi ro
hani ini.

Selama empat puluh tahun, dan di lebih dari lima puluh negara, 
saya telah memperlengkapi dan melatih orangorang percaya dalam prin
sipprinsip semacam itu. Kerinduan hati saya adalah untuk membantu 
orangorang bertumbuh dalam keintiman dan persekutuan dengan 
Allah, menerima dan mengimpartasikan pewahyuan, berjalan dalam 
pelayanan efektif yang dipimpin oleh Roh, dan memiliki kehidupan Kris
ten yang berkemenangan sembari memperluas kerajaan Allah. Saya 
telah mencurahkan banyak waktu saya untuk mengajar orangorang 
lain sesuai dengan kebenaran Alkitab, dan saya rindu untuk melihat 
tubuh Kristus diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk memberitakan kabar 
baik	tentang	Yesus	Kristus,	sementara	Tuhan	“meneguhkan	firman	itu	
dengan tandatanda yang menyertainya” (Markus 16:20).
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S e k o l a h  k e a j a i b a n

Itulah sebabnya saya antusias dengan buku oleh Dr. Kynan Bridges, 
School of the Miraculous: Panduan Praktis untuk Berjalan dalam Mukjizat 
Harian. Banyak orang percaya merasa mereka tidak akan pernah bisa 
memiliki gaya hidup supranatural yang sepertinya dimiliki orangorang 
percaya lainnya. Dan sebagian besar pengikut Kristus belum me ngerti 
bagaimana mereka dapat berjalan dalam mukjizat secara kontinu — 
bahkan, setiap hari. Dengan pilihan topik yang sangat baik dan banyak 
ilustrasi pribadi, dengan pengetahuannya yang luas, Dr. Kynan mem
bimbing Anda melalui proses memasuki alam supernatural sehingga 
Anda dapat hidup di dalamnya setiap hari.

Tuhan ingin memenuhi kebutuhan kita, tetapi rencanaNya ada
lah agar kita juga menjangkau orang lain dengan kuasaNya yang ajaib. 
Itulah sebabnya buku ini berisi pesan yang sangat penting bagi orang
orang percaya dan gereja secara keseluruhan. Izinkan saya membagikan 
nukilan ini:

Mukjizat adalah salah satu kunci kerajaan. Mukjizat membuktikan 
pesan salib, menunjukkan kuasa Allah, dan menarik orangorang kepada 
sang Raja dan kerajaanNya. Sekarang, manifestasi supernatural di dalam 
gereja sudah melewati batas waktunya! Ada anggota keluarga yang 
menunggu Anda untuk menerima pesan lengkap kerajaan dan me nun
jukkan kepada mereka betapa riilnya Allah. Ada rekan kerja yang me
nunggu Anda untuk menunjukkan kuasa dan kasih Yesus dalam pe
kerjaan Anda dan dalam kehidupan pribadi Anda .… Kita harus pergi ke 
seluruh dunia dan memuridkan, mengajar mereka untuk menaati apa 
yang telah Yesus perintahkan. Kita telah diberi mandat oleh Allah un
tuk mengajarkan caracara supranaturalNya kepada semua bangsa.

Ketika kita belajar berjalan dalam alam keajaiban, kita akan dapat 
membawa kuasa Injil ke mana pun kita pergi dan ke dalam setiap si tuasi 
yang kita hadapi. Kemudian, seperti yang ditegaskan oleh Dr. Kynan, 
kita akan dapat mengatakan dengan keyakinan — kepada diri kita sen diri 



xi

k a t a  P e n G a n t a R

dan kepada mereka yang kita jumpai— “Sesuatu yang baik (ajaib) akan 
terjadi pada Anda hari ini!”

—James W. Goll
Pimpinan, God Encounters Ministries

Penulis, The Seer, The Discerner, dan Strike the Mark
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P R a k a t a 

b
uku ini lahir dari pengalaman saya selama bertahuntahun dalam 
berbicara dengan ribuan orang percaya yang sangat kecewa dan 
frustrasi karena mereka telah mendengar tentang kuasa Allah un tuk 

memenuhi kebutuhan mereka dan kebutuhan orangorang di sekitar 
mereka, tetapi mereka tidak melihat aktivitas kuasa itu dalam kehi dup an 
mereka. Ketidakmampuan mereka untuk mengakses kuasa Allah mem
buat mereka tidak memiliki bantuan yang sangat mereka butuhkan. 
Gagasan untuk menulis buku pegangan tentang berjalan dalam ke ajaib
an— kursus “Mukjizat 101,” Sekolah Keajaiban.

Saya harap Anda akan mengikutinya! Dalam buku ini, saya mele
tak kan fondasi alkitabiah yang kuat untuk pekerjaan dan pelayanan 
Roh Kudus pada masa ini dan membagikan kuncikunci pewahyuan 
tentang bagaimana hidup dalam keajaiban setiap hari. Tubuh Kristus 
kurang mengajarkan topik yang sangat penting ini, dan saya telah me
rancang panduan praktis ini sehingga setiap orang percaya dapat belajar 
untuk beroperasi sesuai kuasa Allah.

Tujuan Sekolah Keajaiban adalah untuk memudahkan kita me ma
hami proses menerima mukjizat. Kita sering berpikir bahwa mukjizat 
suatu peristiwa langka, tetapi ini bukan perspektif alkitabiah. Kita dapat 
mengidentifikasi	 langkah-langkah	rohani	tertentu	yang	akan	mem-
bebaskan dan memungkinkan kita untuk hidup dalam keajaiban setiap 
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hari, dan saya rindu untuk memandu Anda melewati setiap keajaiban. 
Kita akan membicarakan topiktopik seperti “Mengembangkan Budaya 
Supranatural,” “Mengetahui Identitas Kita,” “Meruntuhkan Karunia 
Rohani Ketakutan,” “Roh Kebangunan,” “Mukjizat Setiap Hari dan Kuasa 
Doa,”	dan	“Lima	Kunci	untuk	Mengaktifkan	Kuasa	Allah.”	Di	semua	bab	
Sekolah Keajaiban, Anda akan menemukan cara mengalami hadirat 
Allah dalam kehidupan Anda, mengatasi penghalang jalan rohani me
nuju kemenangan, mengenali dan membuka kunci karuniakarunia Roh, 
mendeklarasikan Firman Tuhan, dan melepaskan kekuatan suprana
turalNya.

Ketika kita mengembangkan hubungan yang intim dengan Roh 
Kudus Allah — Sang Pembuat Mukjizat — kita akan hidup dalam kuasa 
mukjizat.	Saya	dapat	mengonfirmasi	dari	kehidupan	saya	sendiri,	dan	
dari kehidupan banyak orang lainnya, bahwa “setiap hari” orang dapat 
melihat kuasa mukjizat Allah yang bekerja untuk kebaikan mereka. Bah
kan, saya berharap melihat mukjizat setiap hari! Saya berdoa agar harap
an ini akan menawan hati Anda juga, dan Anda akan mulai berjalan da
lam tujuantujuan penuh keajaiban yang telah Allah rencanakan untuk 
Anda.
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U c a P a n  
t e R i M a  k a S i h

P
ertamatama, saya ingin mengambil waktu sejenak dan menghor
mati Tuhan Yesus Kristus saya yang terkasih. Karena Dia, saya dapat 
menulis ini dan semua buku. Untuk istri saya — kau lebih berarti 

dari hidup itu sendiri. Terima kasih telah mendampingi saya melewati 
tahuntahun ini. Kepada staf pelayanan saya, terima kasih! Kepada 
keluarga gereja saya (Grace & Peace Global Fellowship), yang telah ber
peran penting dalam mendoakan dan mendukung proyek ini — terima 
kasih! Kepada tim di Whitaker House — terima kasih atas kerja keras 
dan dukungan doa Anda sekalian dalam membantu menyampaikan 
pesan ini kepada dunia. Saya berterima kasih atas semua yang kalian 
lakukan. Terima kasih yang istimewa kepada tim produksi dan penyun
tingan, antara lain Christine Whitaker dan Lois Puglisi di Whitaker; 
Crystal Dixon, Patricia Holdsworth, Camilla Hippolyte, Gloria Bridges, 
Ella Bridges, dan seluruh Kynan Bridges Ministries Team, dan masih 
banyak lagi.

Saya juga ingin mengambil waktu sejenak untuk menghormati 
para pria dan wanita ‘raksasa iman’ yang telah memengaruhi kehidupan 
dan pelayanan saya secara positif (baik secara langsung maupun tidak 
langsung), antara lain: Pastor Wayne C. Thompson, Dr. Mark Chironna, 
John G. Lake, Derek Prince, Dr. Charles Stanley, Oswald Chambers, 
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Smith Wigglesworth, John Wesley, Jack Coe, Oral Roberts, Kathryn 
Kuhlman, RW Shambach, Sid Roth, Pastor Marlin D. Harris, Mike Bickle, 
Hank dan Brenda Kunneman, Joan Hunter, Dr. EV Hill, Marilyn Hickey, 
Pastor Tony Kemp, Dr. Douglas Wingate, Penginjil Reinhard Bonnke, 
Dr. Rodney HowardBrowne, Dr. TL Lowery, dan Dr. Myles Munroe.
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tujuan allah  
untuk Mukjizat

 “Aku berkata kepadamu:  
Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku,  

ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan  
yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan  

yang lebih besar dari pada itu.  
Sebab Aku pergi kepada Bapa.”

—Yohanes 14:12
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S
aya tidak akan pernah melupakan pengalaman penting perdana 
saya dengan kuasa supranatural Allah. Saya berada di sebuah gereja 
Baptis pada suatu Minggu malam untuk “Kebaktian Pengurapan” 

mereka. Saya tidak menyangka bahwa ini bukan gereja Baptis seperti 
pada umumnya, juga bukan kebaktian Minggu malam seperti biasanya. 
Saya merasa ada sesuatu yang aneh dan tidak biasa di atmosfernya, 
meskipun bukan dalam cara yang tidak menyenangkan.

Pada titik ini dalam kehidupan saya, saya orang Kristen yang masih 
cukup baru dan hanya memiliki pemahaman dasar tentang Injil. Saya 
belum terlibat dalam apa yang umumnya dikenal sebagai “gerakan ka
rismatik.”1 Saya berdiri di ruang kebaktian itu dengan penuh skeptisme 
dan kritikisme ketika orangorang dilayani oleh sang pengkhotbah. Saya 
melihat seakanakan ia mendorong mereka ke lantai. Saya membatin, 
“Bisabisanya mereka membiarkan dia menjatuhkan mereka seperti 
itu?” Saya juga ingat saya berpikir pengkhotbah ini takkan pernah mem
buat saya jatuh! Tetapi sebelum pikiran itu bahkan sempat berakar da lam 
pikiran saya, saya sudah di lantai! (Karena pengalaman ini, saya nyaris 
yakin bahwa Allah memiliki selera humor.)

“Apa yang baru saja terjadi padaku?” Saya bertanyatanya. Seka
rang saya tahu bahwa pengalaman ini adalah apa yang oleh banyak orang 
Kristen disebut sebagai “rebah dalam Roh,” tetapi pada saat itu, saya tidak 
tahu menahu soal itu. Saya hanya tahu bahwa hadirat Allah memenuhi 
saya, dan sejak itu saya tidak sama lagi. Saya menerima damai sejahtera, 
sukacita, dan keyakinan baru. Jika Anda tidak familier dengan peng
alaman ini, mungkin itu terdengar aneh bagi Anda seperti yang awal
nya saya alami dulu. Tetapi fenomena ini terjadi ketika hadirat atau 

1 Suatu gerakan yang mencakup gerejagereja denominasi dan nondenominasio yang dimulai 
sekitar pertengahan abad kedua puluh dan berlanjut sampai saat ini, menekankan baptisan, 
karuniakarunia, dan kuasa Roh Kudus.
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pengurapan Tuhan begitu kuat sehingga itu benarbenar membuat 
orangorang jatuh ke lantai—tanpa cedera—dan terkadang tampak 
tidak sadar. Selama waktu ini, Tuhan melayani jiwa dan emosiemosi 
mereka, memanifestasikan hadiratNya dan membawa kesembuhan. 
Itu suatu cara untuk menarik mereka kepadaNya — roh, jiwa, dan tubuh 
— untuk waktu penyerahan dan pelayanan yang khusus.

Meskipun saya tidak menganggap pengalaman saya hari itu seba
gai	mukjizat	menurut	definisi	alkitabiah,	itu	adalah	awal	dari	banyak	
perjumpaan supranatural dengan Allah dan kuasa keajaibanNya yang 
telah begitu mengubah kehidupan saya. Jutaan orang percaya memiliki 
pengalaman yang sama.

kuasa allah Saat ini

Di sisi lain, sejumlah orang Kristen bertanyatanya apakah mukjizat 
hanya relevan pada abad pertama ketika gereja dirintis oleh para rasul 
pertama. Mereka tidak melihat bagaimana mukjizat mungkin tersedia 
bagi kita zaman ini. Orangorang Kristen lainnya tahu tentang kuasa 
Allah dan antusias untuk memanifestasikannya dalam kehidupan me
reka, tetapi mereka sangat kecewa dan frustrasi karena mereka tidak 
pernah mengalaminya sendiri atau jarang sekali melihatnya.

Bisakah setiap orang percaya bergerak dalam kuasa dan karunia
karunia Roh Kudus? Saya ingin meyakinkan Anda bahwa setiap hari 
orangorang Kristen di seluruh dunia melihat kuasa ajaib Allah ber ge
rak dalam kehidupan mereka — dan Anda dapat mengalami hal yang 
sama. Itu terjadi karena orangorang percaya ini telah memasuki suatu 
kesadaran akan dunia roh, dan mereka memiliki gaya hidup berjalan 
dalam Roh, yang memberi mereka akses pada sumbersumber daya surga. 
Kita tidak dapat mengakses sesuatu jika kami tidak menyadarinya! 
Tetapi pewahyuan melepaskan mukjizat. Pemahaman yang diperbarui 
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tentang tujuantujuan Allah akan membuka pintu bagi keajaiban dalam 
kehidupan Anda.

tujuan kekal allah untuk Mukjizat

Di seluruh Alkitab, jelas bahwa mukjizat adalah bagian dari rencana 
Allah untuk menginterupsi jalur alamiah perbuatanperbuatan manu
sia. Dengan kata lain, Allah selalu memanifestasikan kuasa suprana
turalNya untuk menunjukkan kepada kita bahwa agendaNya jauh 
lebih penting daripada agenda kita (kecuali jika agenda kita sudah 
menjadi agendaNya!). Mujizat itu berkuasa karena itu mengungkapkan 
sesuatu	yang	lebih	tinggi	dan	lebih	besar	dari	diri	kita	dan	dunia	fisik	ini.	

Kekristenan lebih dari sekadar menyanyikan lagulagu dan meng
hadiri kebaktian gereja. Allah dalam Alkitab itu sangat nyata. Dia masih 
sangat eksis! Melalui kuasa mukjizat, Dia menginvasi waktu dengan 
tujuantujuan kekalNya. Mukjizat dan tandatanda ajaib adalah rambu
rambu Allah di dunia fana ini. Mereka menunjuk pada sang Raja kekal 
dan kerajaanNya “kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh 
Kudus” (Roma 14:17).

Kita dapat mengatakan bahwa tandatanda ajaib dan menakjubkan 
itu adalah pertunjukan rohani dari kuasa kerajaan Allah. Seperti sebuah 
papan tanda di jalan yang memberi tahu Anda apa yang ada di depan, 
tandatanda keajaiban Allah menunjukkan kuasa dari dunia yang akan 
datang kepada orangorang yang percaya maupun tidak. Yesus me nga
takan pada kita:

Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan 
mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam ba-
hasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan 
se kalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat 



__________________  Rahasia untuk yang Supranatural  __________________

ciptakan atmosfer penyembahan dan pemujaan 

di mana Yesus ditinggikan  

dan hadirat allah dimanifestasikan.  

Mukjizat datang dengan mudah 

dalam atmosfer seperti itu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


