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Ketika Yesus edop di bumi dio njok tau para 
murid-nyo tentang Surga. Dio menyebutnyo 
"Rumah Ayahku", dan beruji ada banyok 
rumah mewah di sana. Rumah 
besak adalah rumah yang 
besak dan indah. Surga 
lebih besak dan lebih 
indah daripada 
rumah duniawi 
mano pun.



Yesus beruji, "Aku pegi ontok menyiapkan tempat 
bagimu. Dan aman aku pegi dan menyiapkan tempat 
ontokmu, aku bakal dateng balek dan menerima 
kamu ontok Diriku dewek."



Yesus benar-benar pegi ke Surga, setelah 
dio bangkit dari kematian. Sementara 
murid-murid-nyo menyaksikan, Yesus diangkat, 
dan awan menerima-nyo dari pandangan mereka.



Sejak itu, wong Kristen mengingat janji Yesus ontok 
balek dan menjemput mereka. Yesus beruji bahwa 
dio bakal balek tiba-tiba, pada saat yang 
paling idak diharapkan. Tapi makmano 
dengan wong Kristen yang mati 
lom dio dateng? Alkitab 
ngatoke wong langsung 
pegi bersamo Yesus. 
Meninggalkan 
tubuh reti hadir 
bersamo tuhan.

HADIR DENGAN 
TUHAN



Wahyu, buku terakhir jero Alkitab, njok tau kito 
betapo indahnyo Surga. Hal yang paling indah 
adalah, dengan caro yang nian istimewa, Surga 
adalah rumah tuhan. Tuhan ada dimano-mano, 
tapi tahta-nyo ada 
di Surga.



Malekat dan mahlok surgawi lainnyo menyembah 
tuhan di Surga. Begitu jugo dengan galoh umat 
tuhan yang telah meninggal dan 
pegi ke Surga. Mereka 
menyanyikan lagu-lagu pujian 
khusus kepada tuhan.



Berikut adalah beberapo uji dari sikok lagu yang 
mereka nyanyikan: ANDA BERHARGA kareno 
ANDA TELAH MENEBUS kito 
KEPADA tuhan DENGAN 
DARAH ANDA metu DARI 
saban SUKU DAN BANGSA 
DAN TELAH MENJADI rajo 
DAN IMAM 
kito ontok 
tuhan kito. 
(Wahyu 5:9)



Halaman-halaman terakhir dari Alkitab 
menggambarken Surga sebagai "Yerusalem anyar". 
Itu nian, nian besak, dengan tembok tinggi di luar. 
Dindingnyo dari batu yaspis, jernih pecak kristal. 
Permato dan batu mulia menutupi fondasi dinding, 
berkilau 
dengan 
warna-warna 
indah. Saban 
gerbang kota 
terbuat dari 
sikok mutiara 
besak!



Gerbang mutiara yang besak itu idak pernah ditutup. 
Ayo masuk dan jingo ... WOW! Surga bahkan lebih 
indah di jero. Kota ini terbuat dari emas murni, 
pecak kaca bening. Bahkan jalanannyo pun 
terbuat dari 
emas.



Sungi banyu keedopan yang indah dan jernih 
mengalir dari tahta tuhan.  Di kedua sisi sungi 
adalah pohon keedopan, yang sikok kali ditemukan 
di taman eden.  Pohon ini nian istimewa.  Ia 
menghasilkan dua belas jenis buah, jenis yang 
berbeda saban bulan.  Dan daun pohon keedopan 
adalah ontok penyembuhan bangsa-bangsa.



Surga idak membutuhkan mataari atau bulan ontok 
cahaya. Kemuliaan tuhan dewek mengisinyo dengan 
cahaya yang luar biaso. Idak pernah ada malem di 
sana.



Bahkan binatang di Surga pun berbeda. Mereka 
galoh jinak dan ramah. Serigala dan domba makan 
rumput bersamo. Bahkan singa yang perkasa makan 
jerami pecak lembu. Tuhan beruji, "Mereka idak 
bakal menyakiti atau tumpes di seluruh puncak 
kudus-Ku."



Saat kito jingo sekeliling, kito memperhatikan 
bahwa ada hal-hal yang hilang dari Surga. Idak ada 
uji-uji marah yang pernah 
terdengar. Idak ada 
yang berkelahi atau 
menjadi egois. Idak 
ada kunci di lawang, 
kareno idak ada 
pencuri di Surga. 
Idak ada pembohong, 
pemunuh, tukang 
sihir, atau wong jahat 
lainnyo. Idak ada 
dosa apopun di Surga.



Di Surga bersamo 
tuhan idak ada lagi 
banyu mato. 
Terkadang umat 
tuhan menangis 
kareno kesedihan 
yang luar biaso jero 
edop ini. Di Surga, 
tuhan bakal 
menghapus galoh 
banyu mato.



Idak ada kematian di Surgo jugo. Umat tuhan bakal 
selamonyo bersamo tuhan. Idak ada lagi kesedihan, 
idak ada lagi tangisan, idak ada lagi raso sakit. Idak 
ada penyakit, idak ada 
perpisahan, idak 
ada pemakaman. 
Saban wong di 
Surga bahagia 
selamonyo 
dengan tuhan.



Yang terbaik dari galohnyo, Surga adalah ontok 
budak lanang dan betino (dan jugo wong dewasa) 
yang telah percaya pada Yesus Kristus sebagai 
Juruselamat mereka dan telah menaati dio sebagai 
tuhan mereka.  Di Surga ada sebuah 
buku yang disebut Buku Keedopan 
Domba. Itu penuh dengan namo 
wong. Taukah Anda 
sapo namo yang 
tertulis di sana? 
Galoh wong yang 
menaruh kepercayaan 
mereka kepada Yesus. 

Apo namomu disana?



Uji-uji terakhir Alkitab tentang Surga adalah 
undangan yang luar biaso. "Dan Roh dan mempelai 
betino beruji, 'Ayo!' Dan biarkan dio yang 
mendengar beruji 'Ayo!' Dan biarlah dio yang 
kehausan dateng. Dan barangsapo menginginkan, 
biarkan 
dio 
ngembek 

banyu 
keedopan 
dengan bebas."



Surga, Rumah tuhan yang Indah

Cerito dari kato tuhan, alkitab

Ditemukan di

Yohanes 14; 2 Korintus 5; 
Wahyu 4, 21, 22

"Lawang masuk kato katomu." 
Mazmur 119:130



Selesai



Kisah Alkitab ini menceritokan Tuhan kito yang luar 
biaso yang menciptokan kito dan yang awak ingin mengenal-Nyo.

Tuhan tau kito telah melakuken hal-hal jelek, yang tuhan sebut 
dosa. Hukuman untok dosa adalah maut, tapi Tuhan sangat 

mengasihi wong, tuhan mengutus Anak-Nyo, Yesus, untok mati di 
kayu Salib dan dihukum kareno dosa-dosa wong, Kemudian Yesus 
hedop kembali dan pulang ke Surgo! Jika wong percaya kepada 
Yesus dan meminta Dio untuk mengampuni dosa-dosa wong, Dio 
akan melakukannyo! Dio akan dateng dan tinggal di dalem wong 

sekarang, dan wong akan hidup bersamo Dia selamanyo.

Jika Anda percayo ini adalah kebenaran, muji ini kepada Tuhan:
Yesus terkasih, aku percayo bahwa Engkau adalah Tuhan, dan 

menjadi manusio yang mati untuk dosa-dosa wong, dan sekarang 
Engkau hedop kembali. Datanglah ke dalam hidupku dan ampuni 

dosa-dosaku, sehingga aku bisa memiliki hedop baru sekarang, dan 
suatu hari pergi bersamaMu selamanyo. Tolong awak untuk 
mematuhi-Mu dan hidup untuk-Mu sebagai anak-Mu. Amin.

Baca Alkitab dan muji dengan Tuhan setiap hari! Yohanes 3:16
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