




ApA yAng OrAng KAtAKAn tentAng KynAn Bridges 
dAn BuKu-BuKunyA … 

invAding the heAvens
Siapa pun yang mencari terobosan supranatural sejati—dalam bidang apa pun 
dalam kehidupan mereka—seharusnya membaca Invading the Heavens by 
Kynan Bridges. Bab pertamanya berjudul “Anatomi Suatu Terobosan,” dan 
seluruh buku itu mengungkapkan berbagai fitur rencana ilahi untuk mengakses 
kebebasan dan berkat-berkat surgawi. Dengan hikmat, humor, dan ilustrasi 
yang jelas, Kynan menjelaskan tentang terobosan dan bagaimana memosisikan 
diri Anda untuk menerimanya, saat Anda hidup dalam hadirat Allah 24 jam/7 
hari seminggu. Langit terbuka tersedia bagi semua orang percaya—tetapi surga 
terbuka membutuhkan bumi terbuka. Buku ini menunjukkan bagaimana 
menerobos rintangan dan berbagai rintangan dalam hidup Anda untuk menerima 
semua yang telah dijanjikan Bapa surgawi Anda. Saat Anda membaca Invading 
the Heavens, izinkan pewahyuan menjadi manifestasi Anda!

—Joshua Mills
Penulis, Power Portals and Moving in Glory Realms. 

International Glory Ministries, Palm Springs, CA www.JoshuaMills.com

Bagi kita semua, menghadapi keterbatasan adalah bagian dari kondisi manusia. 
Salah satu cara terpenting di mana batasan-batasan tertentu dilampaui adalah 
dengan pengaruh doa kita. Allah telah menetapkan doa sebagai cara untuk 
mengubah berbagai hal. Doa yang sungguh-sungguh, yang berakar pada iman, 
mendapat tanggapan dari Allah Tritunggal dan membawa apa yang disebut 
Kynan Bridges sebagai “terobosan.” Buku baru ini, Invading the Heavens, berasal 
dari serangkaian khotbah Kynan. Ini mengundang Anda ke dalam percakapan 
paling sakral yang oleh Alkitab disebut sebagai doa, sehingga dalam percakapan 
itu Anda dapat melampaui batasan-batasan yang menghalangi perjalanan 
Anda dengan Allah yang memanggil Anda ke dalam percakapan untuk 
mentransformasi Anda menjadi gambar-Nya dan keserupaan dengan-Nya.

—Bishop Mark J. Chironna
Church On the Living Edge

Mark Chironna Ministries, Longwood, FL



Kynan Bridges telah menulis sebuah buku luar biasa yang penuh wawasan 
tentang mencapai terobosan yang sangat kita butuhkan sebagai tubuh Kristus 
saat ini. Invading the Heavens berisi harta karun berupa bongkahan-bongkahan 
emas hikmat yang bersama-sama membentuk kerangka rohani untuk memasuki 
kedewasaan dan mengalami semua yang Allah inginkan untuk kita miliki. 
Saran saya, setiap orang percaya yang merindukan lebih dari yang mereka 
alami sekarang seharusnya membaca buku ini. Itu berisi arah yang Anda cari 
dan akan mengubah kehidupan Anda.

—Joan Hunter,  
Penulis/Penginjil Kesembuhan 

Joanhunter.org

KingdOm AuthOrity
Suara-suara profetik sedang bangkit, mewartakan Kebangunan Rohani Besar 
ketiga, tetapi untuk mendorong mundur kegelapan diperlukan pewahyuan 
tentang otoritas kita di dalam Kristus. Dalam bukunya Kingdom Authority, 
Kynan Bridges menawarkan perspektif baru dri kebenaran kuno tentang posisi 
kekuasaan orang percaya dalam peperangan rohani yang berkecamuk. Dia 
memperlengkapi Anda untuk berdiri dan memperjuangkan janji-janji Allah 
untuk kehidupan Anda, kota Anda, dan bangsa Anda.

—Jennifer LeClaire
News Editor, Charisma magazine

Penulis, The Spiritual Warrior’s Guide to Defeating Izebel Direktur, 
Awakening House of Prayer, Ft. Lauderdale, FL

Kynan Bridges membangkitkan gairah dan kelaparan dalam hati orang percaya 
untuk merindukan dan melihat kemuliaan Allah! Dia mempersiapkan tubuh 
Kristus untuk bersiap melihat Allah kita yang Mahakuasa bekerja dalam kehidupan 
kita dan memanifestasikan kemuliaan dan kerajaan-Nya.

—Dr. Jeremy Lopez
CEO, IdentityNetwork.net



Pastor Kynan Bridges telah melakukan yang luar biasa lagi! Pewahyuan Firman 
yang dia bagikan akan memberi Anda kunci-kunci untuk berbagai realitas 
kerajaan yang dahsyat. Saat Anda menerapkan pewahyuan-pewahyuan yang 
dia ajarkan, Anda akan mendapati kuasa Allah benar-benar menghapus batas-
batas yang mustahil. Dan saat Anda mengikuti kebenaran-kebenaran yang 
disampaikan Pastor Bridges, Anda akan memperdalam hubungan Anda dengan 
Bapa dan Putra dan, dalam prosesnya, menemukan otoritas Anda untuk melucuti 
senjata, mengalahkan, dan menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan! Anda 
telah diberi otoritas atas roh-roh kegelapan sehingga jiwa-jiwa dapat diselamatkan, 
tubuh-tubuh yang sakit dapat disembuhkan, dan kehidupan orang-orang dapat 
diubah untuk kemuliaan Tuhan.

—Pastor Tony Kemp 
Presiden, ACTS Group

Vice President, It’s Supernatural! dan Jaringan ISN

the pOwer Of prOphetic prAyer
Ingin lebih efektif dalam berdoa? Ingin membuat sejarah di hadapan tahta 
Allah? Ingin belajar dari seorang juara veteran dan bukan pemula? Maka Anda 
tak perlu pergi lebih jauh! Kodrat menatap wajah Anda melalui kehidupan, 
pelayanan, dan tulisan-tulisan Kynan Bridges. The Power of Prophetic Prayer 
pasti akan meningkatkan level pewahyuan dalam kehidupan Anda, memberi 
Anda pemahaman strategis tentang cara-cara berdoa yang praktis, dan mendorong 
Anda ke dalam doa yang tepat sasaran!

—Dr. James W. Goll 
Pendiri, God Encounters Ministries

penulis terlaris international

Kynan Bridges adalah salah satu guru Alkitab favorit saya. Kita berada di pinggir 
jurang kebangunan rohani dan gerakan mukjizat terbesar dalam sejarah. Buku 
ini akan “memastikan” Anda menggenapi takdir profetik Anda.

—Sid Roth
Pemandu Acara, It’s Supernatural!



unmAsKing the Accuser
Mengapa diperdaya iblis? Buku Dr. Kynan Bridges melakukan tugas dahsyat 
untuk membuka kedok Setan—si Pendakwa itu. Anda akan takjub dengan apa 
yang setan ingin lakukan dalam kehidupan Anda dan gereja Anda! Buku ini 
adalah alat yang luar biasa untuk melawan dosa-dosa ‘baik’ di dalam gereja 
yang menyebabkan perpecahan besar seperti: fitnah, gosip, dan pelanggaran. 
Dengan otoritas kerajaan dan kuasa pastoral, Unmasking the Accuser menun-
jukkan bahaya dari memberi telinga pada kejahatan dan menunjukkan berkat 
dari memilih Kristus. Pewahyuan dalam buku ini akan menelanjangi Setan, 
menantang orang-orang percaya—dan mengubah kehidupan Anda!

—Bishop George G. Bloomer
Penulis Terlaris, Witchcraft in the Pews

Pastor, Bethel Family Worship Center, Durham, NC

Kynan Bridges memiliki kemampuan luar biasa untuk mengartikulasikan 
kebenaran alkitabiah. Dia langsung ke intinya, berurusan dengan perkara-
perkara tersulit, dan menerapkan pengobatan dari Allah. Tidak terkecuali 
dengan Unmasking the Accuser, karena ini menyingkap akar dari begitu banyak 
masalah dan jerat-jerat yang merampas kemenangan kita. Bacalah buku praktis 
ini, terimalah kebenaran, dan bersiaplah untuk berjalan dalam level kebebasan 
dan kuasa yang baru!

—Aliss Cresswell
Director, Spirit Lifestyle dan Morning Star Europe

Catatan: Buku ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat medis atau psikologis 

atau menggantikan nasihat dan perawatan medis dari dokter pribadi Anda. Mereka yang 

memiliki pikiran untuk bunuh diri atau yang pernah mengalami pelecehan emosional, fisik, 

atau seksual sebaiknya mencari bantuan dari ahli kesehatan jiwa atau konselor yang berkualifikasi. 

Baik penerbit, penulis, atau pelayanan penulis tidak bertanggung jawab atas segala kemungkinan 

konsekuensi dari tindakan apa pun yang dilakukan oleh siapa pun yang membaca atau 

mengikuti informasi dalam buku ini. Jika pembaca menggunakan obat resep, mereka harus 

berkonsultasi dengan dokter mereka dan tidak melepaskan diri begitu saja dari obat resep 

tanpa pengawasan yang tepat dari dokter. Selalu konsultasikan dengan dokter Anda atau ahli 

perawatan kesehatan lain yang berkualifikasi sebelum melakukan perubahan apa pun dalam 

rejimen fisik Anda, entah itu puasa, pola makan, pengobatan, atau olahraga.
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prAKAtA

KehidupAn ciptAAn BAru

A
llah ingin kita memiliki gaya hidup supernatural, penuh anugerah 
dan kuasa-Nya! Dia ingin kita bebas dari masalah-masalah yang 
menghalangi kita untuk maju dalam kehidupan, seperti ketakutan, 

rasa bersalah, dan depresi. Dia menginginkan agar kita bergerak dalam 
mukjizat, tanda-tanda, dan keajaiban sementara kita memperluas 
kerajaan-Nya di muka bumi.

Namun, banyak orang percaya tidak pernah memasuki gaya hidup 
supranatural karena mereka tertahan oleh pemikiran yang salah tentang 
apa artinya menjadi orang Kristen, bagaimana seharusnya mereka 
berhubungan dengan Bapa surgawi mereka, dan bagaimana dipimpin 
oleh Roh—kesalahpahaman yang telah mengakar dalam pikiran mereka 
selama bertahun-tahun.

Apa yang akan membuka kunci kode supernatural dalam kehidupan 
kita, memungkinkan kita untuk memiliki kehidupan dinamis yang 
dipenuhi Roh?

Melalui pembelajaran saya tentang Firman Tuhan, pengalaman 
pribadi, dan melayani ribuan orang Kristen, saya telah mendapati bahwa 
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ketika kita tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa artinya 
menjadi baru di dalam Kristus, kita menghalangi aliran Roh Allah di 
dalam kita. Kecuali kita benar-benar mengetahui siapa kita di dalam 
Yesus, kita akan kurang percaya pada kemampuan-Nya untuk melakukan 
mukjizat melalui kita. Jika kita mengandalkan usaha-usaha kita sendiri 
daripada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita, kita akan tak habis-habisnya 
frustrasi. Jika kita merasa terjebak dan terhukum oleh masa lalu kita, 
percaya Allah tidak akan pernah bisa menggunakan kita karena pilihan-
pilihan buruk atau kegagalan kita—atau apa yang telah dilakukan orang 
lain terhadap kita—kita akan terhalang untuk berjalan dalam supernatural.

Saya telah merancang buku ini untuk menyingkap berbagai segi 
dari apa artinya menjadi ciptaan baru di dalam Kristus dan hidup menurut 
Roh. Kita akan melihat sejumlah ayat kunci, terutama dari Injil dan 
Epistel,1 yang berhubungan dengan tema ini. Ayat-ayat ini, yang ditinjau 
secara berurutan, akan memperkuat pemahaman kita tentang kehidupan 
kita di dalam Kristus, memperkuat kebenaran-kebenaran alkitabiah 
yang penting sampai kita mendapatkan gambaran penuh tentang 
kebaruan rohani kita. Dengan cara ini, dalam setiap bab, secara bertahap 
kita akan memperbarui pikiran kita untuk membuka kunci kode 
supernatural dan menemukan rahasia kuasa Allah di dalam kita.

 Ketika kita memasuki gaya hidup supernatural yang Allah inginkan 
bagi kita, salah satu rintangan tersulit yang perlu kita atasi adalah roh 
agamawi, yang dengan mudah dapat menyelinap ke dalam hidup kita 
dengan berbagai cara. Namun, dengan kuasa Roh Allah dan transformasi 
pikiran kita, kita dapat membebaskan diri dari benteng ini. Kita akan 
melihat topik penting ini dalam beberapa bab di bagian I buku ini.

Saya mempelajari pelajaran rohani yang saya bagikan dalam halaman-
halaman buku ini selama bertahun-tahun. Itu bukan proses semalam 

1 Epistel—salah satu surat dari para rasul yang menjadi bagian dari kitab Perjanjian Baru.
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melainkan suatu perjalanan yang melibatkan banyak pertanyaan, 
kebimbangan, pergumulan, dan orientasi-ulang dari pola pikir yang 
salah menuju kebenaran Firman Tuhan. Perjalanan ini membuka gaya 
hidup yang menakjubkan dan ajaib bagi saya—gaya hidup yang tersedia 
bagi semua orang percaya. Sementara masing-masing kita perlu melalui 
proses pembaruan pikiran kita, saya berdoa agar kebenaran yang saya 
sampaikan ini akan mempersingkat perjalanan Anda sendiri sehingga 
Anda dapat berpindah dengan cepat ke dalam hubungan kehidupan 
keseharian dengan Bapa surgawi Anda, bergerak dari daging ke Roh, 
dari kebimbangan menjadi iman, dari kekalahan menuju kemenangan, 
dan alami menjadi supernatural.

Unlocking the Code of the Supernatural (Membuka Kunci Kode 
Supernatural) mencakup hal-hal seperti identitas kita di dalam Kristus, 
siapakah Yesus sebenarnya, realisasi Kristus (Christ-consciousness) 
versus ‘realisasi dosa’ (sin consciousness),2 konsekuensi dari roh agamawi, 
memutus siklus pergumulan, penciptaan-ulang versus reformasi, hidup 
yang dipenuhi Roh, menerima posisi kebenaran kita, hidup dari dalam 
ke luar, dan banyak lagi. Saya telah menyertakan berbagai kesaksian 
dari kehidupan saya dan kehidupan orang-orang lain yang menunjukkan 
kekuatan supernatural Allah untuk membawa kesembuhan dan transformasi. 
Selain itu, pada akhir bab, saya telah memberikan “Doa Kemenangan” 
dan pertanyaan terkait “Pengertian” sehingga Anda dapat segera menerapkan 
apa yang Anda pelajari ke dalam kehidupan Anda.

Mungkin Anda belum pernah memiliki gaya hidup yang ajaib. 
Atau, mungkin Anda pernah mengalami momen-momen kuasa supernatural 
dan kemenangan tetapi belum dapat mencapai tingkat berikutnya 

2 Christ-consciousness—bagaimana Kristus dalam hidup-Nya di bumi berpikir tentang pribadi 
dan panggilan-Nya sendiri.
Sin-consciousness—Itu adalah saat Anda selalu sadar akan dosa dan merasa perlu diampuni. 
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dalam perjalanan rohani Anda atau mengembangkan iman Anda untuk 
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dalam Roh Allah. Buku ini akan 
membantu Anda mengenali dan mengatasi area-area yang menghambat 
Anda. Ini akan menunjukkan kepada Anda rahasia kekuatan Allah 
dalam diri Anda dan manifestasi kerajaan Allah di dunia. Unlocking 
the Code of the Supernatural akan membebaskan Anda untuk hidup 
sebagai ciptaan unik dan selalu baru yang Allah rancang dan tebus!



B A g i A n  i 

diLAhirKAn Ke dALAm 
supernAturAL!
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1

utAmAKAn yAng terutAmA

Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah  
yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan,  

telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita.

—1 Korintus 2:7

s
aya sedang duduk bersama ibu saya di ruang tengah rumah kami 
di Georgia. Kami menonton tayangan Kristen di TV, seperti ke bia-
saan ibu saya. Sore itu, seorang penginjil televisi terkenal sedang 

berbicara tentang surga dan keselamatan. Saya ingat dengan jelas sang 
pembicara memberikan undangan bagi orang-orang untuk menerima 
keselamatan. Saya bertanya kepada ibu saya, “Bisakah aku diselamatkan? 
Bisakah aku ke surga?” Dia menjawab, “Ya,” dan saya mengucapkan doa 
keselamatan. Saya berumur sembilan tahun.
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trAnsfOrmAsi rAdiKAL
Ini adalah pertemuan pertama saya dengan Yesus. Saya sangat antusias 
dengan pemikiran bahwa ketika saya meninggal, saya akan pergi ke 
tempat yang sangat istimewa yang disebut surga, dan saya akan bersama 
Tuhan untuk selama-lamanya. Sungguh menenangkan untuk menge-
tahui bahwa saya tidak harus menghabiskan kekekalan di neraka milik 
iblis! Saya tidak menduga situasi mengejutkan apa yang telah menanti 
saya setelah saya mendoakan doa itu. Saya tidak tahu apa konsekuensi 
sepenuhnya dari menjadi orang percaya. Tidak ada yang benar-benar 
memberi tahu saya tentang pemuridan, iman, baptisan, atau kehidupan 
yang dipenuhi Roh. Saya hanya senang bisa masuk surga.

Setelah keselamatan saya, saya tumbuh dan menjadi dewasa dalam 
iman saya melalui proses intens yang mengubah kehidupan sampai 
bertahun-tahun, yang di sepanjang jalannya ada momen-momen berhenti, 
lalu mulai kembali. Melalui proses ini, saya menemukan bahwa menjadi 
orang Kristen itu lebih dari sekadar berdoa agar Anda bisa masuk surga. 
Dalam kelahiran baru, Allah benar-benar telah memberi kita sifat 
supernatural yang baru gres, dan sifat ini me mi liki kuasa untuk me-
me ngaruhi setiap bidang kehidupan kita. Menjadi orang percaya bukanlah 
suatu pengalaman agamawi—ini adalah misteri yang melibatkan 
transformasi radikal DNA rohani kita. Dalam Unlocking the Code of 
the Supernatural, kita akan mengeksplorasi transformasi radikal ini 
dan implikasinya terhadap kehidupan supernatural.

menjAdi OrAng percAyA BuKAnLAh pengALAmAn 
AgAmAwi — ini AdALAh misteri yAng meLiBAtKAn 
trAnsfOrmAsi rAdiKAL dnA rOhAni KitA.
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“hiKmAt ALLAh dALAm suAtu misteri”
Apakah “misteri” rohani dari kehidupan ciptaan baru ini? Salah satu 
definisi kamusnya, misteri adalah “sesuatu yang sulit atau tidak mungkin 
dipahami atau dijelaskan.” Apakah ini berarti saya mengatakan bahwa 
kehidupan Kristen sulit dipahami? Tidak, itu bukan jenis misteri yang 
saya maksud. Arti alkitabiah dari “misteri” sangat berbeda dari pema-
haman umum kita tentang kata ini. Dalam 1 Korintus, rasul Paulus 
memberi kita pemahaman tentang misteri kehidupan Kristen:

Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi  
dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan,  
telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita.

—1 Korintus 2:7

Dalam bahasa aslinya (Yunani), Paulus menggunakan kata mys-
terion, yang bisa mengacu pada “nasihat rahasia yang mengatur Allah 
dalam berurusan dengan orang benar, yang tersembunyi dari orang-
orang fasik dan jahat tetapi itu terlihat jelas bagi orang yang takut akan 
Allah.” Dengan kata lain, misteri sifat baru orang Kristen hanya dapat 
diung kapkan kepada orang percaya. Dunia tidak dapat memahami apa 
artinya dilahirkan kembali. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami 
orang kecuali mereka menerima pencerahan oleh Roh Kudus, yang 
merupakan anugerah Allah bagi kita saat menerima keselamatan.

Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan membimbing kita ke dalam 
segala kebenaran. (Lihat Yohanes 16:13). Sebagai orang percaya, kita 
perlu mengerti apa artinya memiliki hidup baru di dalam Kristus karena 
itu adalah warisan rohani kita untuk memahami kehidupan baru ini 
dan bertindak berdasarkan itu. Ketika kita menerima pengertian ini, 
itu akan benar-benar mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri 
dan cara hidup kita.
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hidup BerKemenAngAn
Seperti yang saya jelaskan di atas, meskipun transformasi misterius 
telah terjadi dalam diri saya ketika, saya menerima kehidupan baru di 
dalam Yesus Kristus saat saya masih umur 9 itu, saya tidak tahu apa 
yang sebenarnya telah terjadi. Saya senang sekali bisa masuk surga. 
Sukacita saya dalam keselamatan saya pasti nyata dan pantas. Namun, 
saya belum memahami semua yang telah Allah berikan kepada saya. 
Ini wajar karena saya masih anak-anak dan juga masih baru dalam iman 
saya. Namun tidak wajar jika saya tetap berada dalam pemahaman yang 
terbatas itu. Pertumbuhan rohani diperlukan bagi saya untuk memasuki 
kehidupan supernatural yang Allah berikan kepada saya dan ingin agar 
saya memasukinya.

Sayangnya, banyak orang percaya saat ini belum berkembang lebih 
jauh dari keselamatan awal mereka—dalam pengertian mereka tentang 
transformasi besar yang telah terjadi di dalam diri mereka. Dan mereka 
bukan anak-anak, melainkan pendeta, penginjil, penatua, pemimpin 
paduan suara, usher, diaken, dan jemaat yang rajin ke gereja yang tidak 
pernah sepenuhnya memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada 
mereka. Mereka belum menemukan sifat dari misteri rohani ini, bahkan 
beberapa dekade setelah menerima Kristus. Pesan ini tidak diajarkan 
atau dipraktikkan secara luas dalam gereja. Akibatnya, orang-orang 
percaya ini kehilangan gaya hidup dinamis yang penuh dengan berkat 
dan kemenangan.

Gereja sering mencoba meyakinkan dunia bahwa kita melayani 
Allah yang hidup, namun ketika orang-orang menghadiri kebaktian 
gereja pada Minggu pagi, mereka sering melihat sekelompok orang 
yang kehidupan dan kuasa Allah sepertinya tidak ada. Apa yang hilang? 
Mengapa begitu banyak orang Kristen hidup dalam kekalahan dan 
perbudakan? Mengapa ada orang-orang di gereja yang bergumul dengan 
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dosa yang berkelanjutan dalam kehidupan mereka? Di manakah otoritas 
dan kuasa untuk hidup berkemenangan yang kita baca di dalam Alkitab? 
Adakah kehidupan Kristen yang lebih dari keterlibatan dalam berbagai 
program dan acara bagus dalam komunitas gereja lokal kita? Jawabannya 
ditemukan dalam apa artinya menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Ada 
suatu korelasi antara memahami misteri sifat baru dan hidup berkeme-
nangan. Tujuan dari buku ini adalah untuk mendorong Anda memiliki 
kehidupan yang melampaui apa yang dapat Anda lihat dan rasakan 
sehingga Anda dapat memasuki realitas supernatural yang begitu luar 
biasa, yang akan membuat Anda terjengkang dari tempat duduk Anda! 

Jika mayoritas orang Kristen memahami sepenuhnya apa arti 
memiliki sifat supernatural yang baru gres, itu akan mengubah peman-
dangan gereja untuk selamanya, karena ini adalah rahasia kuasa Allah 
di dalam kita. Kita akan tahu bagaimana sebenarnya perasaan Allah 
tentang kita, mengapa Dia mengutus Anak-Nya untuk mati di kayu 
salib, dan implikasi dari kita dipenuhi Roh-Nya. Bayangkan sebuah 
gereja yang dipenuhi dengan orang-orang percaya yang sudah dipulih-
kan total, memberi-kehidupan, dipenuhi Roh, dan yang berjalan dalam 
kuasa dan otoritas! Gereja di mana orang-orangnya benar-benar yakin 
dan sadar akan identitas mereka di dalam Kristus. Di mana mereka 
memiliki pengetahuan menyeluruh tentang siapakah Yesus dan siapakah 
mereka di dalam Dia—dan mereka menyebarkan pesan menarik ini 
kepada dunia!


