




“Georgian selalu membawa sukacita yang menular dan utusan Injil global. 
Kesaksiannya akan mengobarkan iman Anda kembali untuk mengalami 
hidup berkelimpahan sepenuhnya yang ada di dalam Yesus!” 

—Dr. Che Ahn, pendiri dan direktur Harvest International Ministry;  

pendiri dan gembala senior Harvest Rock Church, Pasadena, California;  

kanselir internasional Wagner University

“Sukacita bukanlah harapan atau keinginan. Sukacita adalah senjata! 
Georgian melambangkan sukacita dan telah melayani pelayanan ini dengan 
baik kepada Tubuh Kristus secara luas. Sukacita telah menjadi senjata 
Georgian untuk mentransformasi budaya, dan mereka yang tidak mengerti 
bahan bakar yang disediakan sukacita dalam jalan panjang di depan berada 
dalam bahaya menjual mobil mereka untuk membayar bensin mereka. 
Saya sangat merekomendasikan bacaan ini untuk mereka yang tidak ingin 
membuat kesalahan fatal itu.”

—Tomi Arayomi, RIG Nation

“Georgian Banov adalah salah satu orang yang paling penuh sukacita yang 
saya kenal. Latar belakangnya yang unik dan perjumpaannya dengan Roh 
Kudus yang penuh kuasa telah memampukan dia untuk berjalan dalam 
dan membagikan sukacita Tuhan yang tidak pernah saya tahu dimiliki 
orang lain. Dia adalah seorang teman terkasih. Kami telah melakukan 
be be rapa perjalanan misi bersama, dan dia selalu sama—sangat penuh 
sukacita dalam segala keadaan. Anda akan menyukai buku ini.”

—John Arnott, Catch The Fire, Toronto

“Georgian dan istrinya telah menjadi sahabat kami selama lebih dari dua dasa
warsa, suatu pemberian yang konstan bagi kami melalui pencobaan dan 
pe rayaan yang tak terhitung jumlahnya. Kesaksian mereka akan sukacita 
supernatural yang melampaui setiap masalah di dunia ini adalah sesuatu yang 
telah kami khotbahkan dan saksikan di seluruh dunia. Diberkatilah olehnya!”

—Heidi G. Baker, Ph.D., rekan pendiri dan ketua eksekutif dewan Iris Global



Tidak pernah ada waktu di mana Sukacita! paling diperlukan dalam tubuh 
Kristus. Georgian dengan indahnya menunjukkan ini melalui kisah hidupnya 
sendiri, ditambah dengan pengajaran alkitabiah yang kuat. Saya secara 
pribadi telah menyaksikan Georgian membawa sukacita ke daerahdaerah 
bencana yang kelihatan seperti dunia lain, seperti bukan termasuk di antara 
kehancuran. Itu karena dia menghidupi pesan ini lebih baik daripada siapapun 
yang pernah berhubungan dengan saya. Jika Anda ingin hidup dengan salah 
satu alat terkaya yang Tuhan miliki bagi Anda, bacalah buku ini dan belilah 
untuk siapapun yang membutuhkan!”

—Shawn Bolz, penulis, Translating God, Through the Eyes of the Love,  

Keys to Heaven’s Economy; pembawa acara televisi dan podcast

“Sukacita bisa kelihatan begitu sulit dimengerti oleh begitu banyak orang 
yang mengasihi Kristus. Tetapi Georgian menyingkapkan dalam kisah 
hidupnya bahwa sukacita bisa menjadi satu hal yang konstan ketika kita 
menyadari milik siapa itu, betapa Dia mengasihi kita dan di mana Dia ting gal. 
Reguklah dalamdalam!”

—Mark J. Chironna, bishop, Church On The Living Edge

“Georgian Banov benarbenar memenuhi syarat untuk menulis buku ini! 
Dia benarbenar seorang ‘rasul sukacita’ yang, bersama dengan istrinya yang 
berharga, Winnie, dan tim mereka, telah menyebarkan sukacita Tuhan ke 
beberapa tempat tergelap di dunia. Saat Anda membaca buku ini, pasti Anda 
akan menangkap sukacita Tuhan. Bersiaplah untuk dipenuhi!”

—Patricia King, penulis, hamba Tuhan, pembawa acara televisi

“Sungguh menjadi kesukaan dan hak istimewa bisa pertama kali bertemu 
dan kemudian menjadi seorang teman salah satu kepunyaan Allah yang 
berharga di zaman ini, diselamatkan dan benarbenar ditransformasi oleh 
kasih karunia dan kebaikanNya. Melarikan diri dari bangsanya sendiri 
yang sudah sangat terluka oleh kendali merusak yang tidak berperikemanusiaan 
dengan memaksakan filosofi jelek pada orang-orangnya yang menyedihkan, 



pencarian berani Georgian untuk kebebasan akhirnya ditemukan, tidak 
hanya di negara lain, tetapi di dalam Kristus. Ini adalah waktu yang tepat 
untuk kita menemukan kembali alasan yang paling indah dan utama Tuhan 
menciptakan kita semua pertamatama: sukacita! Melangkahlah sekarang 
bersama Georgian dan Winnie untuk menemukan apa yang mereka berdua 
lihat sebagai pengubah situasi yang ada dalam cara yang signifikan!”

—Winkie Pratney, penulis dan pembicara

“Georgian Banov memberikan eksposisi teologis yang sangat bagus tentang 
sukacita yang luar biasa berada di hadirat Tuhan dan, yang lebih penting, 
bagaimana mengalami sukacita itu. Terimalah buku ini dan pelajarilah 
bagaimana mengalami kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam 
Roh Kudus setiap hari.”

—Gordon Robertson, direktur Christian Broadcasting Network

“Berbicara tentang sukacita! Sungguh buku yang sudah lama dinantikan 
ini menjadi pemberian yang luar biasa bagi Tubuh Kristus! Perjalanan 
Georgian akan menginspirasi, mendorong, dan membangkitkan Anda un tuk 
menemukan kebebasan dan sukacita yang sama ini yang telah menandai 
ke hidupan Georgian. Pewahyuan yang dibawa Georgian memiliki kuasa 
mentransformasi, dan buah luar biasa yang berasal dari pekerjaan hidup 
Georgian dan Winnie adalah kesaksian tentang ini. Bukalah dan hiruplah 
buku ini—Anda akan disegarkan, diinspirasi, dan disenangkan!” 

—Katherine Ruonala, pemimpin senior, Glory City Church Brisbane, 

Queensland; penulis Supernatural Freedom, Speak Life  

dan Life with the Holy Spirit

“Rasul Paulus memberitahu kita, ‘Biarkan sukacita menjadi hari besarmu 
terusmenerus’ (1 Tesalonika 5:16, TPT). Dan sungguh luar biasa hari besar 
yang akan Anda miliki saat Anda membaca buku ini. Dari hidup di Eropa 
menjadi hidup dalam sukacita yang luar biasa, Georgian memiliki sebuah 
pesan dari Tuhan untuk kita. Anda akan dengan gembira menemukan 



rahasia sukacita pada tingkat yang benarbenar baru. Buku ini akan meng
guncangkan dunia Anda dan membuat Anda menginginkan lebih banyak 
sukacita. Saya menemukan kesenangan di setiap halaman. Bersiaplah untuk 
menerima sukacita yang diberikan Tuhan yang bukan berasal dari dunia ini. 
Dan berikan buku ini lagi untuk seseorang yang Anda kenal yang membutuhkan 
karunia sukacita!”

—Brian Simmons, The Passion Translation Project 

“Buku ini dipenuhi dengan pewahyuan besar tentang pekerjaan Kristus 
yang sudah selesai. Tetapi bukan hanya itu, buku ini juga memiliki kapasitas 
untuk mereproduksi di dalam diri Anda apa yang Anda baca. Itu mungkin 
kuasa kesaksian. Georgian membawa Anda pada perjalanan hidupnya, dan 
sementara Anda mengalami petualangannya dan Winnie, Anda terjun ke 
dalam penerapan praktis pewahyuan. Luar biasa!”

—Martin Spreer, gembala ChristusGemeinde (Christ Church), Duisburg, 

Jerman

“Sukacita menular yang mengelilingi Georgian Banov selalu mengubah 
situasi yang ada. Ketika saya bersama dia, saya merasakan peralihan ke ha
rapan dan kehidupan. Fokus kuatnya pada atmosfer Roh Kudus terus ber lanjut 
selama beberapa dasawarsa. Pesannya, biolanya, dan sekarang bukunya 
akan memenuhi Anda dengan sukacita yang dibutuhkan di harihari penuh 
tantangan yang kita jalani ini. Terimalah bukunya, bacalah, dan resapilah 
katakatanya.”

—Steve Witt, gembala pendiri, Bethel Cleveland



Sukacita! 
Senjata RahaSia allah bagi 

Setiap ORang peRcaya

geORgian banOv





D i p e r s e m b a h k a n  k e p a d a

Yesus Juruselamat saya, yang rela memikul salib ganti sukacita yang 
disediakan bagi Dia. Lewat penderitaan yang tak terkatakan, Engkau 
menyelamatkan kami dari zaman yang jahat saat ini dan membawa 
kami ke dalam KerajaanMu.

Bapa surgawi saya, yang dengan gigih mengejar anakanak yang 
hilang. Terima kasih atas hak istimewa berpartisipasi dalam sukacita 
tuaianMu dan perayaan kepulangan.

Roh Kudus yang berharga, yang menjaga dan mengajar kami setiap 
hari. Aliran kasih dan sukacita supernaturalMu memberikan kami 
kuasa untuk melakukan halhal yang untuknya Yesus telah membayar.

Pengantin perempuan dan sahabat saya yang berseriseri, Winnie, 
yang dengan penuh kasih dipanggil Coco. Saya menghargai rasa laparmu 
akan firman yang tak terpuaskan dan pengertian singkapan profetik 
mengenai rahasiarahasia dan kebahagiaan yang ditemukan dalam 
kesa tuan pernikahan kita dengan Kristus. Kau juga inspirasi dan kekuatan 
di balik pelayanan kita kepada yang termiskin di antara yang miskin.

Anak perempuan kami yang ajaib, Yana, yang belas kasihan dan 
hatinya yang lembut membantu memperluas cakupan pesta kasih luar 
biasa kami di antara bangsabangsa.

Ibu saya, yang dengan berani membesarkan saya dalam cara terbaik 
yang dia bisa sebagai orangtua tunggal dalam berbagai keadaan yang 
sangat sulit, dan ayah saya, yang memberikan karunia musik. Saya tidak 
sabar melihat kalian berdua di surga. 
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kata pengantar

W
ow! Saya suka buku ini, orang ini dan pesan ini! Saya tidak 
tahu berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk 
menulis buku berjudul Joy! Seperti Georgian Banov. Suka

cita Tuhan benarbenar adalah kekuatannya. Buku ini melimpah dengan 
inspirasi, tetapi membawa pengertian singkapan yang mendalam dari 
Alkitab bahwa kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia yang otentik. 
Selamat datang dalam Sukacita! Selamat datang dalam perjalanan 
seumur hidup. 

Alkitab memberikan kita respons yang sangat berbeda terhadap 
sukacita. Ketika Raja Daud membawa Tabut Perjanjian ke Yerusalem, 
Alkitab mengatakan dia menarinari di hadapan Tuhan dengan sekuat 
tenaga, menyembah Dia dengan sukacita tak terkatakan. Mikhal, istrinya 
dan anak perempuan Saul, menyaksikan dia dari istana dan tidak ter
ke san. Tetapi Daud membiarkan Mikhal tahu bahwa sukacitanya di 
dalam Tuhan tidak akan diredam oleh penghinaannya. Dan Alkitab 
menga takan Mikhal “tidak mendapat anak sampai hari matinya” (2 
Samuel 6:23). Ia kehilangan kemampuan untuk berbuah dengan me
mandang rendah respons penuh sukacita terhadap Allah. 
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S U K A C I T A !

Yesaya menggambarkan sebuah hubungan yang sangat berbeda 
dengan sukacita. Ia menulis, “Bersoraksorailah, hai si mandul yang 
tidak pernah melahirkan! Bergembiralah dengan soraksorai dan 
memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin!” 
(Yesaya 54:1a). Kita semua memiliki tempat dalam hidup kita yang telah 
dipengaruhi oleh kemandulan, areaarea di mana kita belum melihat 
buah dihasilkan. Dan pesan profetik ini memberitahu kita untuk 
“bersoraksorailah ... memekiklah.”

Kata memekik berarti “berteriak.” Ini bukan teriakan ketakutan, 
melainkan teriakan antisipasi. Ini adalah ekspresi sukacita yang luar 
biasa dan disengaja. Kita diperintahkan untuk bersoraksorai meskipun 
kemandulan kita menatap kita. kita harus bersoraksorai dengan penuh 
perayaan sebelum jawabannya datang. Sukacita yang penuh antisipasi 
tidak masuk akal dari sudut pandang manusia, tetapi logis dari sudut 
pandang Tuhan, karena sukacita adalah rekan dari iman yang besar. 
Masuk akal ketika mata kita terpaku pada Sang Penepat Janji, Dia yang 
tidak pernah berdusta, Dia yang tidak membedabedakan orang. 

Karena ketika kita bersukacita dengan cara ini, Alkitab berjanji 
bahwa kita akan menghasilkan lebih banyak buah daripada perempuan 
yang tidak pernah sulit mengandung. “Sebab yang ditinggalkan suaminya 
akan mempunyai lebih banyak anak dari pada yang bersuami, firman 
TUHAN ... Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, 
keturunanmu akan memperoleh tempat bangsabangsa, dan akan 
mendiami kotakota yang sunyi” (Yesaya 54:1b, 3). Ketika kita menjadi 
satu dengan Tuhan, Ia membuat area di mana kita paling mandul menjadi 
berbuah. Dan, oleh karena itu, kita memiliki alasan untuk bergembira. 

Kita tidak boleh lebih memercayai emosi kita daripada kebenaran 
firman. Memiliki koneksi intelektual murni dengan firman Tuhan tanpa 
keterlibatan emosi dengan hadiratNya sama berbahayanya. Karena 
Kerajaan Allah adalah “kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh 
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K A T A  P E N G A N T A R

Roh Kudus” (Roma 14:17), dua pertiga dari Kerajaan adalah realitas yang 
dirasakan. Mikhal menolak Kerajaan ketika dia mencemooh sukacita. 
Tetapi perasaan antisipasi penuh sukacita dari wanita mandul itu adalah 
bukti imannya. Dan iman itu menghasilkan buah yang menggema di 
seluruh bangsa. Orangorang yang memilih sukacita sebelum per ubahan 
keadaan mereka menjadi orangorang yang mengubah keadaan mereka. 

Saya telah bersama Georgian dan Winnie di banyak negara di se
lu ruh dunia. Mereka terusmenerus membuat saya takjub dengan gaya 
hidup sukacita mereka. Saya menganggapnya sebagai “rasul sukacita”! 
Suatu ketika kami berada jauh di dalam kota Yerusalem, jauh dari ke
ra maian turis, karena keluarga Banov ingin mengajak beberapa dari 
kami untuk makan malam di restoran daerah sekitar yang hanya didatangi 
penduduk setempat. Dan tentu saja, Georgian membawa biolanya, 
yang merupakan kebiasaannya untuk banyak acara kami. Dia bangkit 
berdiri di restoran dan mulai memainkan musiknya yang menyenangkan. 
Pesta pun pecah, para koki dan staf bayaran lainnya mulai memukul
mukul panci dan wajan seolaholah itu adalah drum. Orangorang 
ter tawa dan berdansa. Sungguh luar biasa. Saya rasa tidak ada orang 
lain yang telah melakukan itu. Dan saya pastinya tidak tahu ada orang 
lain yang akan menganggap itu normal. Georgian dan Winnie melakukannya. 
Menakjubkan, luar biasa, dan membebaskan, juga sedikit mengejutkan. 
Tetapi saya jelas membutuhkannya.

Georgian memang sengaja tentang sukacita. Dia mengerti nilai 
yang dimilikinya dalam Kerajaan Allah; seperti yang dikatakan firman, 
untuk “sukacita yang disediakan bagi Dia” (Ibrani 12:2), [Yesus] mengabai
kan kehinaan tekun memikul salib. Menyaksikan kelucuan Georgian, 
kebebasannya dan kesukaannya kepada Tuhan dan menafsirkannya 
sebagai hal yang remeh atau bahkan hanya ciri kepribadian adalah 
suatu kesalahan. Sukacita, bagi Tuhan, sama sekali tidak remeh. C. S. 
Lewis mengatakan, “Sukacita adalah urusan serius surga.” Dan, seperti 
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yang akan Anda baca di dalam buku ini, sukacita yang dibawa Georgian 
adalah sesuatu yang telah dia perjuangkan. Dia tahu, dengan cara yang 
intim dan lewat mengalami, kuasa sukacita yang tiada bandingannya. 

Saya mendorong orangorang dimanapun untuk membaca pesan 
yang mendalam dan sangat tepat waktu ini. Ini lebih dari sekadar buku 
yang sangat bagus, meskipun memang sangat bagus. Georgian dan 
Winnie telah menyelam ke dasar supaya kita, sebagai Gereja, bisa mem
peroleh manfaat. Terobosan mereka adalah warisan kita. Dan warisan 
itu adalah sukacita. Bacalah semua kesaksian dan kisah mereka supaya 
Anda boleh menerima salah satu pemberian terbesar yang Yesus pernah 
berikan kepada kita: sukacitaNya.

—Bill Johnson, Bethel Church, Redding, California; 
penulis Born for Significance, The Way of Life, Raising Giant-Killers, The 

Mind of God dan masih banyak lagi 
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pengakuan

T
erima kasih banyak kepada para mitra dan pendoa syafaat Global 
Celebration kami yang telah membantu Winnie dan saya mem
bawa pesan salib yang mengubah hidup ke bangsabangsa, dan 

yang telah membantu kami menyelamatkan dan merawat anakanak 
berisiko di tiga benua. Bersamasama kita membuat perbedaan, dan 
saya percaya kalian semua secara pribadi akan mendengar Yesus ber
kata, “Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah 
seorang dari saudaraKu yang paling hina ini, kamu telah melakukan
nya untuk Aku; baik sekali!”

Terima kasih kepada tim Global Celebration saya yang luar biasa. 
Saya merasa terhormat karena kalian berdiri dan percaya bersama saya, 
dan saya bersyukur atas kerja kasih kalian. Sungguh merupakan sukacita 
melayani Tuhan bersama kalian semua. 

Terima kasih juga kepada Karen Vangor, yang telah membantu 
saya menyusun buku ini. Penyuntingan dan masukanmu sangat ber
harga dalam membantu saya menyampaikan hati saya dengan jelas. 
Saya juga ingin berterima kasih kepada Jane Campbell dan David Sluka 
dari Chosen Books atas keunggulan, kesabaran, dan dorongan kuat 
kalian selama proyek ini.
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1

perjumpaan yesus

S
aya lahir dan besar di Bulgaria di bawah cengkeraman Komu
nisme. Partai Komunis memakai rasa takut dan pengendalian 
pikiran untuk mendominasi kami, dan identitas pribadi saya 

sulit dimengerti. Secara emosional, saya merasa mati di dalam. Semen
tara elit partai memiliki keistimewaan khusus, yang lainnya hidup 
berdasarkan jatah. Daging dan sayuran segar jarang terlihat di tokotoko 
kami—kami diberi cukup untuk menjaga agar mesin tetap berputar: kopi 
espresso untuk membangunkan kami di pagi hari, roti untuk meng isi 
perut kami, di siang hari, dan vodka murah untuk membuat kami mati 
rasa di malam hari. 

Saya telah benarbenar memutuskan untuk melarikan diri, bahkan 
jika itu berarti saya akan mati saat mencoba. Mengetahui bahwa KGB 
Bulgaria pada akhirnya akan menginterogasi setiap kerabat dan teman 



2

S U K A C I T A !

saya, saya tidak bisa memberitahu sepatah kata pun tentang pelarian 
ini kepada siapa pun. Jika mereka mengetahui rencana saya dan tidak 
mencoba menghentikan saya atau melaporkan saya ke polisi, hidup 
mereka akan dibuat sengsara. Mereka yang melawan Komunis ber akhir 
di kamp kerja paksa atau, paling tidak, menghadapi pembatasan dan 
hukuman sipil yang berat.

Aplikasi saya untuk visa perjalanan telah diajukan, dan saya sedang 
menunggu dokumen saya tiba. Saya dijadwalkan untuk tampil dengan 
sebuah band di salah satu klub malam di Berlin Timur, bagian Komunis 
Jerman. Dari sana saya akan bergerak dan bisa berusaha melarikan diri 
melalui Tirai Besi. Segera setelah dokumen saya tiba, rencana saya akan 
dilaksanakan.

Pemikiran cemas dan ketakutan yang membara menggelegak di 
dalam diri saya. Saya tidak bisa duduk diam di rumah, jadi saya pergi 
keluar untuk jalanjalan cepat. Di luar musim gugur dan dingin. Berjalan 
mondar-mandir di jalan-jalan Sofia dengan udara dingin menerpa wajah 
saya membantu menjaga ketenangan saya, sedikit.

Dalam salah satu perjalanan saya, saya menuju ke jalan samping 
di mana saya menemukan pintu sedikit terbuka. Saya mendorong nya 
untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tibatiba ada tiupan udara 
hangat bercampur dengan aroma yang tidak bisa saya kenali. Saya bisa 
melihat tangga panjang menuju ke bawah tanah, jadi saya masuk ke 
dalam untuk menghangatkan diri dan untuk menyelidiki. Di dasar 
tangga ada mata air kecil yang meluap ke kolam kecil. Dalam ruangan 
itu ada semacam bau bawah tanah yang bercampur dengan bau lilin 
aromaterapi yang menyala dan dupa berasap, yang bisa saya lihat berke
lompok di berbagai tempat di seluruh ruangan. Tidak ada sosok ber
oto ritas di sekitar. Saat saya memandang ke seberang ruangan yang 
remangremang, saya melihat hanya beberapa wanita tua yang meng
usapkan air dari mata air pada wajah mereka sambil menangis dan 
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P E R j U m P A A N  Y E S U S

berbisik tidak jelas. Saya berada di dalam sebuah gereja Ortodoks tua, 
dan meskipun saya tidak mengertinya sama sekali, entah bagaimana, saya 
merasa aman.

Berjalan ke kamar kecil di sudut untuk menyendiri dengan pikiran 
saya, saya duduk untuk beristirahat dari udara dingin. Tepat di depan 
saya tergantung foto seorang pria dengan lingkaran cahaya. Sama se
perti banyak potret, matanya tampak mengikuti saya. Saya mendongak 
dan berbisik, “Aku tahu kau tidak bisa mendengarku, tapi aku benarbenar 
membutuhkan seseorang untuk diajak bicara sekarang.”

Saya mulai mencurahkan isi hati saya pada ikon religius di tembok. 
Meskipun saya merasa konyol berbicara dengan sebuah lukisan, itu 
adalah pelepasan yang sangat saya butuhkan. Untuk pertama kalinya 
saya bisa mengungkapkan rencana saya dan membuat segalanya masuk 
akal sambil melepaskan beberapa tekanan yang memuncak di pikiran 
saya. Saya tahu bahwa tembok itu tidak memiliki telinga, tetapi saya merasa 
didengarkan, dan kedamaian datang kepada saya entah bagai mana.

Beberapa hari kemudian saya kembali dan berbicara lagi dengan 
teman saya di dinding itu. Yang saya tahu hanyalah bahwa orang ini 
membantu saya untuk tetap waras. Berbicara dengannya memberi saya 
keberanian yang saya butuhkan untuk melawan rasa takut yang meng
ganggu bahwa saya tidak akan berhasil. Saya pasti mengalami semacam 
hubungan aneh dengan sesuatu atau seseorang, yang di kemudian hari 
mengetahui bahwa itu adalah Yesus sendiri. Selama ini Dia ada di sana, 
mendengarkan. Dia telah menuntun saya dan memberi saya kekuatan 
yang saya butuhkan untuk melarikan diri. Saya harus bebas. Saya harus 
hidup.

***
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Kita semua membutuhkan kehidupan—kehidupan nyata dengan suka
cita nyata yang hanya bisa datang dari Yesus. Sementara saya tumbuh 
dalam sistem yang tidak ada Tuhan, hari ini saya mengalami kehadiran 
Tuhan yang hidup setiap hari, yang telah memberi saya sukacita luar 
biasa yang saya suka ekspresikan ke mana pun saya pergi. Mungkin 
Anda telah mengambil buku ini karena Anda sedang mencari sukacita 
seperti ini. Sukacita luar biasa yang sejati dimulai saat Anda bertemu 
dengan Yesus yang hidup. Izinkan saya membagikan kepada Anda be
berapa cerita latar saya dan pertemuan awal saya denganNya.

terlahir di negeri tanpa Sukacita dan tanpa 
tuhan

Pada tahun 1944, hanya empat tahun sebelum saya lahir, revolusi keke
rasan mulai melanda banyak negara Eropa Timur, dan Bulgaria adalah 
salah satunya. Kakek saya dari pihak ibu dan ayah adalah orang yang 
sukses. Yang satu seorang bankir dan yang lainnya memiliki kilang besar. 
Komunis masuk dan menyita bisnis dan properti mereka. Ini ter jadi 
pada semua pemilik bisnis, dan mereka yang melawan dibunuh, banyak 
yang dieksekusi di depan umum. Meskipun kakek saya diizinkan untuk 
hidup, mereka dipenjara dan dipukuli. Tidak ada yang berani memberi
tahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak tahu apaapa tentang 
se jarah atau identitas keluarga saya. Semuanya diamdiam. Hanya pro
paganda resmi Marxis yang bisa diucapkan dengan lantang.

Kami hidup dan bernafas, tetapi kami merasa seolaholah kami 
dikubur hiduphidup di dalam kuburan masyarakat raksasa. Kami ter
tutup dari Barat, dan pemerintah, media, dan KGB memaksa pengu
buran kami. Kecurigaan membayangi di manamana. Kami tahu bahwa 
banyak mata dan telinga yang selalu memperhatikan dan mendengar
kan, menunggu kami untuk mengatakan atau melakukan hal yang 
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salah. Salah satu teman sekolah saya ditangkap dan diinterogasi sampai 
mereka mengetahui bagaimana dia mendapatkan sepatu mewah yang 
dia kenakan. Sepatu itu asing, dan itu membuatnya menjadi tersangka. 
Logikanya adalah jika seseorang memberi Anda sepasang sepatu asing, 
maka Anda harus berkolusi dengan Barat. Bagaimanapun, kapitalisme 
korup, pengaruh jahat perlu diblokir, dan sepatu itu merupakan an
caman nyata. 

Agama adalah ancaman lain. Mereka menyebutnya “candu massa,” 
dan kami semua dicuci otak untuk menjadi ateis yang baik. Alkitab 
disita sebelum saya lahir, dan pelat cetak untuk Alkitab dihancurkan 
sehingga tidak ada yang bisa membuat salinan lain. Saya tidak pernah 
mendengar Kitab Suci tumbuh dewasa. Saya tidak pernah mendengar 
nama Tuhan diucapkan dengan lantang. 

Sama seperti keluarga lainnya, keluarga saya miskin. Kami tinggal 
di sebuah kamar kecil di dalam apartemen kakeknenek saya dari pihak 
ayah saya. Setiap malam kami memasak sepanci kentang, duduk ber
sama dan mengupasnya selagi masih panas, lalu menaburkannya dengan 
bumbu. Kami makan bersama, tetapi seingat saya ibu saya tidak bersama 
kami. Kedua orangtua saya jarang bicara satu sama lain. Entah bagaimana, 
ibu menjauh dari ayah saya dan keluarganya.

Pada saat saya berusia lima tahun, ibu saya mengajak saya tinggal 
di sebuah kamar kecil di apartemen orang lain. Orangtua saya bercerai, 
dan saya tidak pernah melihat ayah saya setelah itu. Ibu saya terus me
mindahkan saya keliling kota. Kami pindah lima belas kali selama masa 
kanakkanak saya; Saya pindah sekolah dua belas kali dalam se be las 
tahun. Ini membuat saya hampir tidak mungkin berteman atau menum
buhkan akar. Di mana pun kami tinggal, anakanak tetangga yang 
ber main bola di luar jendela saya jauh dari jangkauan karena ibu saya 
bersikeras agar saya ikut pelajaran biola dan menghabiskan sore saya 
berlatih tangga nada dan arpeggio sebagai gantinya. Tanpa ayah saya, 
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dan tanpa hubungan sama sekali dengan anakanak di sekolah atau di 
lingkungan rumah, hati saya jadi terasa sangat hampa. 

Di sekolah, tidak ada yang masuk akal. Saya kidal, dan karena ini 
ilegal dan dilarang oleh Komunis, para guru mendorong saya untuk 
belajar menulis dengan tangan kanan. Saya tidak pernah mengerti 
alasannya. Ketika saya menanyakan ibu saya, dia hanya bisa mengata
an, “Yah, itu yang mereka mau kau lakukan, jadi lakukanlah dan belajar
lah memakai tangan kananmu, Georgi.” Nilainilai saya turun. Saya 
hampir keluar dari sekolah. Semuanya tampak tak berarti. Saya sekadar 
ada saja dan semakin terlepas dari kehidupan itu sendiri. 

Menemukan kebebasan di dalam Musik

Ketika musik rockandroll melanda Eropa Barat di awal 1960an, saya 
menemukan the Beatles. Hampir setiap musim panas, ibu saya mengirim 
saya untuk tinggal bersama orangtuanya. Itu selalu menjadi kesempatan 
besar bagi saya. Saya menikmati waktu saya bersama mereka, ditambah 
jauh dari pengawasan ibu saya, saya bisa bermain di luar bersama sepupu
sepupu saya dan anak lakilaki lainnya di lingkungan sekitar daripada 
berlatih biola setiap hari. 

Tidak ada yang tahu bahwa kakek saya memiliki radio gelombang 
pendek ilegal, yang dia sembunyikan di ruang bawah tanah. Saya me
nemukan rahasianya dan sering menyelinap ke bawah pada larut malam 
saat semua orang tertidur lelap. Menyalakan radio dengan tenang dan 
hatihati, saya bisa mendengar siaran ilegal dari Barat. Saat saya meng
utakatik tombolnya, tibatiba, saya mendengar musik John, Paul, George, 
dan Ringo untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Mereka membuat 
saya bersemangat. Saya terpesona oleh melodi dan ritme me reka yang 
sangat menarik, langsung membawa semangat dan sukacita ke dalam 
hidup saya yang menyedihkan.
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Meskipun Komunis mengganggu frekuensi dengan suara dan 
interupsi yang memekakkan telinga, tidak ada yang bisa membuat saya 
enggan mendengarkan. Suara baru yang radikal ini sangat menawan. 
Akhirnya saya membagikan kesenangan terlarang ini kepada tiga teman 
musisi, dan itu menyulut api gairah masa muda kami. Pada tahun 1964, 
kami membentuk band rock resmi pertama di Bulgaria dan menyebut 
diri kami Srebyrnite Grivni (Gelang Perak). Saya memainkan drum dan 
bernyanyi.

Pada tahun 1965 kami memulai debut kami di televisi nasional. 
Seketika kami menjadi sensasi dalam semalam karena kami adalah 
yang pertama dari genre kami. Kaum muda di manamana tertarik pada 
suara listrik baru ini. Saya yakin para manajer stasiun televisi tidak 
merasa ada masalah dengan menyiarkan band remaja kami yang tam
paknya tidak berbahaya. 

Karena hanya ada satu saluran televisi di seluruh Bulgaria, seluruh 
bangsa melihat kami pada jam tayang utama. Sekarang rahasia telah 
terungkap; kaum muda di manamana langsung tertarik oleh suara 
baru ini. Musik rock menjadi kendaraan yang bisa dipakai generasi saya 
untuk membangun identitas kami sendiri. Itu juga menawarkan kami 
kesempatan untuk memberontak dan melampiaskan semua kefrus
trasian kami. Kami tidak pernah ingin mengklaim Lenin sebagai bapak 
kami; dengan Lennon baru ini, kami ingin dikenal sebagai orang yang 
keren, liar, dan bebas. 

Kami mendorong melawan batasanbatasan di setiap kesempatan 
yang ada. Komunis telah memberi kami izin sementara untuk me ma
inkan musik rakyat dengan melodi lembut saja. Konser kami selalu di 
bawah pengawasan. Mereka akan menurunkan volume kami kapan 
pun mereka merasa kami terlalu keras, dan mereka membatasi pe non
ton kami untuk bertepuk tangan selama lagu kami; hanya setelah lagu 
berakhir, barulah mereka diizinkan untuk “bertepuk tangan.” Pada 


