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KATA PENGANTAR  
Sebuah Proklamasi Nubuatan dari Tuhan, ditulis oleh Malaikat-Malaikat Juru Tulis 

Untuk Dia yang duduk di tahta maha tinggi, kami berikan pujian, hormat, dan 
kejayaan selama-lamanya, dimana Dia ingin mengungkapkan rumah-Nya di Surga 
kepada manusia Bumi. Bersukacitalah, oh Bumi, bersukacitalah! Surga ingn 
menjamah Anda dan ketika itu terjadi, api gairah-Nya akan tinggal di setiap yang 
bernafas. Dia selamanya akan meninggalkan tanda-Nya di jutaan hati dan mereka 
akan mengenal Dia sebagai Juru Selamat mereka. Bersyukurlah manusia Bumi 
bahwa engkau hidup hari ini dan jam ini, ketika sukacita Tuhan menyelimuti seluruh 
Bumi. Betapa megah jalan-Nya, betapa besar perbuatan tangan-Nya yang duduk di 
tahta. Dalam kekekalan mereka akan bernyanyi tentang hari ini — hari yang besar 
dan agung sebelum hari terakhir tiba. Semua akan bergetar dan semua akan 
dipulihkan untuk dan melalui orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan! 

Bersiaplah O musuh yang Maha Tinggi, untuk menjadi tumpuan kaki-Nya! Tidak ada 
yang akan luput dari kemuliaan-Nya dan tidak ada tempat bersembunyi dari cahaya-
Nya! Dia yang telah memilih hamba perempuan ini untuk mengungkapkan hal-hal 
tersembunyi, hal-hal berharga, dan harta yang tersimpan di Surga-Nya bagi yang 
mengasihi-Nya dan menunggu kedatangan-Nya! Kami, Juru Tulis-Nya yang setia, 
yang diciptakan oleh-Nya pada permulaan untuk melayani di alam roh-Nya dan 
untuk merekam kata-kata untuk kami kirim; dan untuk memberikan dan melepaskan 
pesan-Nya kepada orang-orang kepercayaan-Nya – yang bersyukur menjadi bagian 
dari rencana ilahi-Nya dalam pengungkapan Surga. 

Bersiaplah kamu orang-orang setia, yang berdiri teguh dalam banyak peperangan 
dan penghancuran oleh musuh. Bersiaplah untuk menerima hadiah besar, sekarang, 
dalam kehidupan ini dan dalam hidup mulia yang akan datang. Engkau akan melihat 
kekuatan Tuhan dilepaskan, dan engkau akan mengetahui dengan benar bahwa Dia 
yang mengatur. 

Lihatlah, api-Nya datang menjamah dunia ini dan ke dalam hati manusia, untuk 
mendorong kembali kegelapan besar dan mengklaim ciptaan-Nya kembali pada-
Nya. 

Bersiaplah pria-pria dan wanita-wanita Tuhan, mereka yang berjaga-jaga – yang 
berserah pada Roh Kudus Tuhan ketika diminta untuk meletakan rencananya, 
rencana manusia, dan membiarkan Dia mengambil alih selama jam ini. Kepada 
mereka yang tidak berserah, tempatmu akan diberikan kepada yang lain dan 
beberapa bahkan terjadi lebih awal! Siapkan hatimu, karena Dia harus lebih dulu 
mengunjungi para pemimpin dan kemudian tubuh gereja-Nya. Apakah kamu semua 
dapat berdiri dan membawa kemuliaan ini, atau kamu tak terlindungi pada 
kedatangan-Nya? 

Mangkuk di depan mezbah terjungkir dan selubung telah robek; tidak ada satupun 
yang dapat menghentikan apa yang akan terjadi! Manifestasi kekuatan-Nya melalui 
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tanda-tanda, keajaiban-keajaiban, dan mujizat-mujizat akan terjadi dimana-mana — 
tidak ada bangunan yang akan dapat menahan mereka. Dia tidak lagi akan 
diletakkan dalam palungan, juga tidak akan mengenakan label manusia, tapi Dia 
akan menyatukan tubuh sejati orang percaya dan Dunia akan mengenal mereka 
dengan cinta mereka satu sama lain! Bersiaplah untuk mendengar suara baru — 
suara Surga! 

Ini adalah sekilas dalam kekekalan. Bersiaplah untuk membaca. Bersiaplah untuk 
perubahan selamanya. Bersiaplah manusia Bumi, untuk dalam tahun 2007, Tuhan 
MENGUNGKAPKAN SURGA! 

AMIN! AMIN! AMIN! 
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PENDAHULUAN  
Menggunakan kata-kata fana untuk 
menggambarkan ‘kemuliaan’ Surga bukanlah 
tugas yang mudah, tetapi, karena saya telah 
dibujuk oleh Tuhanku, saya akan mencoba untuk 
melakukannya! 

Tuhan mempunyai ‘garis waktu’ dalam kekekalan 
dan Dia telah memilih waktu yang ditentukan ini 
untuk mengungkapkan apa yang telah disiapkan-
Nya untuk mereka yang mengasihi Dia dan 
menerima Anak-Nya, Yesus, sebagai Juru 
Selamat mereka. Saya terus kewalahan oleh kasih karunia dan kebaikan Tuhan 
yang mengizinkan saya untuk mengunjungi alam surga selama lebih dari 10 tahun. 
Meskipun saya tidak pernah meminta untuk pergi ke Surga, Dia memilih untuk 
membiarkan saya pergi untuk tujuan-Nya. 

Pengalaman yang disebutkan dalam buku ini bukan tentang saya, juga tidak untuk 
saya. Tidak pernah, selama beberapa kunjunganku, saya tahu bahwa suatu hari 
saya akan menulis sebuah buku. Ini menjadi tugas ketika Yesus menampakan diri 
kepada saya di rumah saya dan menugaskan saya untuk menulis tentang rumah-
Nya. 

Selama beberapa tahun, saya ditunjukan banyak tempat dan hal yang fantastis. 
Selama beberapa perjalanan saya ke Surga saya dibawa ke rumah-rumah orang 
yang telah ditebus yang membiarkan keluarganya tahu bagaimana Tuhan telah 
memberkati mereka. Terkadang saya ditunjukkan anak-anak yang telah meninggal 
dan tinggal bersama kerabat mereka di Surga. Tidak ada anak yang pernah 
ditinggalkan sendiri. 

Saya tidak pernah bertemu dengan orang-orang ini sebelumnya, juga saya tidak 
tahu apa-apa tentang mereka. Saya tidak diberi kesempatan untuk berbicara 
langsung dengan mereka, tetapi saya diizinkan untuk mengamati dan mendengar 
percakapan mereka. Setelah kembali ke bumi saya dapat bercerita dengan orang 
yang mereka cintai tentang apa yang telah saya lihat karena Surga sangat nyata. Itu 
membawa pengharapan besar dan banyak yang terhibur karena mengetahui bahwa 
orang yang mereka cintai lebih hidup di Surga daripada mereka pernah hidup di 
bumi! Anda bukannya tidak ada lagi, tetapi seperti pindah ke tempat yang paling 
fantastis di mana semua yang Anda inginkan sudah menunggu Anda. 

Kadang-kadang saya mengunjungi tempat-tempat yang diciptakan untuk 
kesenangan dan hiburan. Percayalah, Surga tidak membosankan! Jika Anda pikir 
Anda harus berserah ketika Anda pergi ke surga, Anda keliru. 

Apa yang membuat Pengungkapan Surga sedikit berbeda dari buku-buku lain yang 
telah ditulis tentang Surga adalah bahwa buku ini mengandung ‘bukti’ bahwa apa 
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yang kulihat, benar-benar ada di sana. Anda akan melihat ini dalam bab berjudul 
“Keberangkatan Saudara (Anda)”. 

Hal yang paling luar biasa yang dapat saya bagi tentang Surga adalah di hadapan 
Yesus. Ketika Dia melemparkan tatapan-Nya atasmu, seakan-akan semuanya 
menghilang dan Anda ada dalam kemuliaan-Nya. Misalnya, Dia mendekati, 
malaikat-malaikat pelayan datang di hadapan-Nya menyatakan kekudusan-Nya dan 
Anda ditelan oleh cahaya keindahan-Nya. Berdiri di sana, kedamaian sempurna 
memenuhi Anda, gelombang demi gelombang  cinta mengalir ke seluruh diri Anda, 
dan Anda menjadi ‘panik’ seperti yang Yesaya lakukan (lihat Yesaya 6). 

Saya telah melihat Yesus beberapa kali sebelum pergi ke surga dan Dia bahkan 
telah berbicara denganku, tapi setiap kali saya tersentuh oleh pengalaman berada 
dalam kemuliaan-Nya! Doa saya adalah bahwa Anda juga, suatu hari akan berdiri di 
hadirat-Nya! 
 
Buku ini bukan ‘penelitian’ di Surga, tetapi hanya cerita tentang hal-hal yang Tuhan 
mengizinkan saya untuk lihat selama beberapa kunjungan saya. Ini tidak hanya akan 
membawa Anda ke alam-Nya, tetapi melalui ilustrasi ini, Anda benar-benar akan 
melihat banyak hal yang saya lihat saat berada di Surga. Tuhan mengizinkan saya 
untuk membuat sketsa tempat yang akan Anda lihat dan kemudian menghubungkan 
saya dengan artis seniman kenabian, Walter, yang membawa mereka sangat hidup! 

Harap Anda tahu bahwa bukan tugas saya untuk meyakinkan orang bahwa hal-hal 
tersebut benar-benar ada: Ini adalah tugas dari sahabatku, Roh Kudus, yang saya 
cintai. Pengetahuan ini membebaskan saya dengan sempurna untuk tidak hanya 
melanjutkan tugas yang diberikan pada saya oleh Tuhan, tetapi untuk benar-benar 
menikmati melakukannya. 

Sebagian besar perjalanan tidak pernah diberitahukan kepada saya, tidak juga jasad 
mereka dibuat sesuai dengan waktu saya. Aku hanya ‘diambil’ atas kehendak Roh 
Kudus. Setiap acara saya berbagi akan memiliki intro kecil dalam keadaan khusus 
yang terjadi ketika saya dibawa. Jika Anda bertanya bagaimana saya memenuhi 
syarat untuk menjadi duta Surga, saya takut tidak mencakup daftar panjang ‘agama’ 
kredensial. Sebaliknya saya harus memberitahu Anda bahwa saya senang menjadi 
seorang hamba untuk umat Tuhan. Hal itu ditanamkan dalam diri saya oleh ayah 
saya, dari waktu saya masih kecil. 

Keluarga saya (saya salah satu dari 15 anak, 4 sekarang di Surga), meskipun tidak 
kaya, selalu mengulurkan tangan untuk membantu yang tertolak, miskin dan 
terlupakan. Sering pada waktu pagi saya bangun menemukan orang yang tidur di 
lantai kami, karena ayah saya pergi keluar pada malam hari dan membawa 
tunawisma. Dia akan mengambil makanan kami, kadang-kadang langsung dari 
kompor (yang tidak selalu duduk satu meja dengan ibu saya), dan memberikannya 
kepada orang lain yang tidak ada. Papa saya benar-benar memiliki hati Tuhan bagi 
mereka yang menderita, dan ibu saya belajar bagaimana menjadi pendoa syafaat 
dan berdoa lebih dalam lagi. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, pada usia 54, aku 
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suka membantu orang dan telah mengajar tiga anak saya yang berbakat; Kelly, 
Kimberly dan Kaci, untuk melakukan hal yang sama. 

Kami juga diajarkan untuk setia dan melayani Tuhan di gereja tempat kami 
beribadah. Kami tidak hanya menyembah dan bersekutu di sana, kami memberikan 
diri kami dan memberikan perpuluhan juga. Saya mencintai gereja saya, New Life 
Christian Fellowship, di mana saya telah menjadi anggota selama lebih dari tujuh 
belas tahun. Pendeta kami dan istrinya (sebenarnya, seluruh keluarga mereka yang 
berharga yang terlibat di gereja) mencintai orang juga. Moto kami adalah, 
“Sembahlah Allah dan Menyenangkan Orang-orang”. 

Itulah sebabnya ketika diminta untuk membantu di rumah sakit, ibu saya dan saya 
berkata, “Ya”. Itu berarti selama hampir enam tahun kami mengajukan diri untuk 
menghias, menyiapkan makanan, melayani mereka dan membersihkan. Ini terjadi di 
beberapa pertemuan mingguan reguler dan beberapa acara khusus. Beberapa 
perjalanan saya ke Surga terkait dengan beberapa peristiwa ini. Lainnya terjadi di 
rumah saya, di tempat parkir di dalam mobil, jalan-jalan keluar dan bahkan saat 
berbelanja. Saya tidak dapat menghitungnya, tapi saya selalu kewalahan setiap kali 
saya diambil. 

TIDAK ADA tempat lain seperti Surga. Tidak peduli bagaimana Anda mencoba, 
imajinasi dan kreativitas Anda tidak bisa datang dekat dengan Bapa. Ada tempat-
tempat yang terlihat mirip dengan yang ada di bumi, tapi beberapa hal supranatural 
akan meniup pikiran fana! Saya masih mencoba untuk mencari tahu beberapa dari 
itu dan menjadi 'sederhana' orang tidak bisa membuatnya menjadi lebih mudah. Aku 
hanya tahu satu hal, tidak ada yang akan mau tertinggal pergi ke sana dan tidak ada 
hal berharga di planet ini yang mau kehilangan kesempatan. Jika Anda terikat oleh 
setiap dosa yang akan mencegah Anda dari pergi, silahkan bertobat dan 
menyerahkannya kepada Yesus, (1 Yohanes 1:9). 

Dia akan membantu Anda karena Dia mengasihi Anda! Tidak ada yang mustahil 
bagi-Nya, tidak peduli hal itu (mustahil) muncul. Dia menciptakan Anda, mati untuk 
Anda dan sekarang hidup untuk Anda. Alkitab berkata, “Dia mati untuk kita ketika 
kita masih berdosa” (Roma 5:8). 

Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda atau mengecewakan Anda! Dia tidak 
hanya memberikan hidup yang kekal dengan menerima Dia sebagai Juruselamat, 
tetapi ia akan memberdayakan Anda dengan Roh Kudus-Nya untuk kemenangan 
dalam hidup sehari-hari Anda. Baca Alkitab dan cari tahu bahwa darah-Nya telah 
memenangkan Anda. Kita dicobai ketika di dunia ini, tetapi Dia mampu melepaskan 
Anda dari semua pencobaan itu. Dia telah memenangkan kemenangan untuk kita. 

Sering kali, ketika saya masih di tempat, musik, pemandangan dan aroma masih 
datang padaku seolah-olah aku baru saja dari sana. Juga, kadang-kadang ketika 
saya berjalan-jalan, aku bisa merasakan ‘angin Roh’ berputar-putar di sekitar saya 
dan bahwa ‘rasa kagum’ yang sama datang menghampiri saya sama seperti ketika 
saya di Surga. Hal ini seperti mendapat ciuman dari atas, mengingatkan saya bahwa 
Dia peduli dan mengetahui keberadaan saya. Sulit untuk hidup normal di bumi ini, 
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ketika saya tahu apa yang menunggu di Surga. Ini mungkin hal yang baik mereka 
tidak pernah bertanya apakah saya ingin tetap tinggal di sana! 

Saya ingin memberitahu Anda bahwa saya telah berhadapan dengan banyak 
pencobaan selama bertahun-tahun, tapi tidak sebanding dengan apa yang telah 
saya hadapi akhir tahun ini. Kadang-kadang mereka hampir tak tertahankan dan 
bahkan dengan hadiah iman saya, saya bertanya-tanya apakah saya akan bertahan 
dalam serangan yang gencar. Tapi selalu, saya akan menang dengan bantuan 
Firman Tuhan dan suara Roh Kudus. 

Walaupun saya sudah berkunjung ke Surga dan hal-hal tersembunyi diwahyukan 
kepadaku, saya tetap harus menghadapi serangan yang sama yang umum untuk 
kita semua. Saya telah belajar bahwa melalui semua itu Dia akan membuat Anda 
tetap dalam kedamaian yang sempurna. Jadi dekat dengan Dia, menyembah Dia, 
dan nyatakan kebesaran-Nya maka si jahat akan lari karena Anda menjadi ‘korban 
pujian’ kepada Tuhan Allahmu. Iblis tidak tahan berada di tempat Allah hadir. 

Ketika Anda membaca, bersiaplah untuk kagum, kewalahan dan didorong untuk hal 
yang dinanti mereka yang memilih untuk menyebut Yesus Juruselamat mereka dan 
dengan demikian, Surga menjadi rumah masa depan mereka! 

Saya berterima kasih kepada Bapaku yang di sorga, anak-Nya Yesus, Roh Kudus 
dan yang ditebus di Surga yang mengizinkan saya untuk melihat rumah mereka, 
juga, kedua malaikat juru tulis yang bertugas membantu saya untuk sesi kehidupan 
saya ini. Semoga Tuhan memberi mereka rahmat dalam hidup yang fana ini dan 
kesabaran untuk bekerja dengan seseorang yang berkali-kali tersesat di jalannya 
sendiri! 

CATATAN KHUSUS  

Silahkan menyaksikan Volume II dan III, yang akan menjadi kelanjutan dari 
perjalanan saya ke Surga. Kami juga merilis (seperti yang diinstruksikan oleh Roh 
Kudus) seri anak-anak berdasarkan buku ini akan berjudul, “PETUALANGAN DI 
SURGA” yang ditulis oleh adik saya, Jen Voorhees (tanggal rilis tentatif November / 
Desember 2007). Semua buku (termasuk versi cerita) akan diterjemahkan dalam 
beberapa bahasa, sehingga bangsa-bangsa dapat memuliakan Allah karena 
kebaikan-Nya. 

KEMULIAAN, KEHORMATAN DAN PUJIAN 

UNTUK BAPA SURGAWIKU, 
TUHAN YESUSKU DAN ROH KUDUS 

Selama-lamanya! 
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BAB SATU  

Desain Tuhan — Bumi Adalah 
Cerminan Surga 

 

 

Saya ingin mulai dengan menjelaskan apa yang Tuhan katakan kepada saya, bahwa 
bumi adalah salinan dari Surga. Dengan kata lain, sebagian besar apa yang di bumi 
sudah ada di Surga. Ini bukan tempat datar di langit, melayang-layang tertutup awan 
dengan malaikat bayi yang montok menjatuhkan anggur ke dalam mulut kita. Ini 
adalah ‘dunia’ harfiah; bulat, seperti bumi, hanya saja dalam proporsi lebih besar! 
Ibrani 8:5 berbicara tentang hal-hal di bumi menjadi bayangan dan jenis yang ada di 
Surga. 
 
Banyak hal di sini semua pernah ada, bedanya adalah sempurna! Tidak ada 
kematian, kerusakan, karat atau polusi sama sekali! Semuanya indah - hampir tak 
terlukiskan. Ide inspirasi-Allah akhirnya berhasil masuk ke pikiran manusia dan 
kemudian ditemukan di sini di bumi. Semua hal yang 'baik' turunkan dari Bapa 
(Yakobus 1: 17). Musuh kita, Setan, yang memiliki hal-hal sesat dan najis di bumi ini 
dan dia menggunakan orang untuk mempromosikan dan menginginkan hal-hal jahat. 
Tidak ada hal jahat ataupun pengaruh jahat di Surga. Ada juga banyak hal di Surga 
yang belum ditemukan di sini. Kita hanya menggunakan sebagian kecil dari 
kekuatan otak kita, tetapi di Surga kita akan tanpa hambatan dan kreativitas akan 
menjadi fantastis. 

Ada banyak tempat di Surga di mana kita sebenarnya akan belajar untuk 
membuatnya. Salah satu tempat pendidikan disebut ‘Creation Lab’ yang akan 
dibahas dalam Volume II. 

Bumi dan Surga beroperasi dalam dua alam yang berbeda. Mata ‘fisik’ kita tidak bisa 
melihat ke dalam alam ‘roh’ (kecuali jika Allah membukanya), tetapi alam ‘roh’ dapat 
melihat segala sesuatu dalam dunia ‘fisik’ kita. Bumi ini beroperasi di alam ‘fisik’ 
karena kita memiliki tubuh fisik. Namun, di dalam tubuh Anda ada roh, yang 
beroperasi di Surga (yang merupakan alam ‘roh’) dengan cara yang sama seperti di 
bumi. 
 
Anda dapat menyentuh, merasakan dan mencium (wangi/bau) seperti di bumi, 
bedanya di Surga semua indra Anda yang dipertajam. Hal ini sebenarnya sulit untuk 
dikatakan apakah Anda berada di sana dalam roh atau dalam tubuh Anda karena 
Anda masih memiliki indra ini dan Anda memiliki emosi, Anda tidak menjadi robot! 
Saat Anda mati dan pergi ke sana, Anda tidak menjadi ‘tidak terlihat’, mampu 
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melewati menembus sesuatu, juga Anda tidak berubah menjadi malaikat. 
 
Firman Allah dalam Ibrani 11:16 berbicara tentang surga menjadi kota dan negara, 
sama seperti di bumi. Ada sebuah kota yang mengagumkan di mana sungai 
mengalir dari bawah tahta dan daerah lain saya melihat bermil-mil desa. Banyak 
orang yang hidup di sana menyebutnya sebagai ‘taman’. Hal ini jelas berbeda dari 
kota yang saya kunjungi di Surga. Taman ini adalah di mana Anda dapat melihat 
setiap spesies binatang yang pernah diciptakan, termasuk dinosaurus yang 
berkeliaran di bukit (mereka semua makan rumput, atau setidaknya bagiku mereka 
makan itu). Ada banyak: padang rumput yang indah, bukit, sungai, air terjun, pohon 
dan bunga yang paling mulia yang bisa Anda bayangkan. 

Beberapa bunga berubah warna dan bahkan mengeluarkan musik. Banyak orang 
memiliki kebun ‘rahasia’ sendiri yang mereka rancang dan rawat, baik untuk hobi 
mereka sendiri atau sebagai kejutan untuk orang yang dicintai ketika mereka sampai 
ke Surga. 

Kota, di mana ruang takhta dan sungai kehidupan adalah, adalah luar biasa. 
Semuanya mencerminkan kemuliaan (cahaya) Allah itulah mengapa jalan-jalan dari 
emas transparan, sehingga mereka akan memantulkan cahaya-Nya. Saya hanya 
melihat sebagian kecil dari itu, tapi ada orang-orang masuk ke bangunan dan toko. 
Surga memiliki banyak kegiatan! 

Saya melihat gaya yang berbeda dari kendaraan transportasi, di mana semuanya 
berjalan di atas ‘cahaya’ - itu adalah satu-satunya sumber bahan bakar selain angin 
yang meniup layar di kapal-kapal besar di laut kristal. Orang-orang bertransportasi di 
Surga dalam berbagai cara - transportasi udara, tanah (ya, mereka masih memiliki 
kereta dan beberapa bahkan datang dengan hyper-drive1) dan semua jenis kapal di 
laut. Sebagian besar, saya melihat orang menggunakan transportasi ‘publik’ 
berkelompok, tapi saya pasti melihat individu-individu mengendarai atau 
mengoperasikan sendiri kendaraan ini juga. 

Saya hanya sebentar mengalami perjalanan ‘pikiran’, di mana Anda hanya ‘berpikir’ 
untuk pergi ke suatu tempat dan Anda tiba-tiba ada di sana. Ini belum saya alami 
sama sekali, melainkan suatu tempat dicapai melalui makhluk malaikat yang 
mengawal saya. Aku melihat orang-orang berada di jalan ‘bergerak’, jadi itu adalah 
cara lain Anda berkendara di Surga. 

Saya melihat restoran, galeri seni, arena olahraga, bioskop dan bahkan sebuah 
taman hiburan. Salah satu hal terbaik tentang Surga adalah bahwa Anda tidak perlu 
uang untuk ‘membeli’, semuanya gratis, karena itu ‘pemberian’. Setiap orang 
memiliki ‘tugas’ bukan pekerjaan dan mereka selalu terhubung dengan hadiah 
khusus Anda, yang membuatnya menyenangkan untuk dilakukan. Anda tidak 
menerima ‘pembayaran’ untuk usaha Anda tapi uang tidak berguna di sana, karena 
                                                      

1
 Hyper-drive adalah mesin penggerak hiper bermotor yang mampu menggerakkan sebuah pesawat 

pada kecepatan sangat tinggi untuk menembus dimensi lain di luar dimensi ruang waktu. 
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semua yang anda butuhkan atau ingin diberikan kepada Anda. Dengan cara ini, 
semua keterampilan dan bakat digunakan untuk menguntungkan semua orang! 

Beberapa tempat akan benar-benar dibahas kemudian dalam bab-bab buku ini dan 
lainnya dalam Volume II atau III. Bagian yang menarik adalah bagaimana saya 
melihat bahwa hal-hal dan tempat tersebut ada. Saya hanya senang dan terkejut 
karena anda akan mengetahui apa yang Tuhan Allah telah menciptakan bagi semua 
orang yang mau tinggal di sana. 

Itu benar-benar masuk akal bahwa jika kita dibuat menurut gambar Allah, bumi 
dibuat menurut gambar Surga. Namun demikian, banyak hal-hal ‘supranatural’ dan 
tempat-tempat di sana yang akan menantang otak fana kita. Saya sangat kewalahan 
yang biasanya saya berpikir tidak perlu bertanya, “Apa itu?” Kedua Roh Kudus dan 
malaikat mengatakan kepada saya bahwa Surga selalu meningkat dan 
menambahkan hal-hal baru untuk dinikmati! Allah ingin memberkati umat-Nya dan 
salah satu cara Ia mengungkapkan cinta-Nya adalah dengan menciptakan hal-hal 
yang menyenangkan kita. Firman-Nya dinyatakan dalam Mazmur 37:4, “dan 
bergembiralah karena Tuhan: maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang 
diinginkan hatimu”. 

Tidak ada yang akan mau ketinggalan ke Surga, dan alternatifnya, Neraka, (yang 
akan dibahas dalam Bab 9) tidak akan diinginkan oleh siapapun! 

Allah adalah Sang Pencipta dan Surga adalah rumah-Nya, jadi mengapa itu tidak 
lebih menarik dan menarik untuk tinggal di sana? Saya berdoa Anda akan didorong 
untuk mengetahui di mana orang yang Anda cintai hidup dan beberapa tempat 
mereka nikmati, jadi biarkan perjalanan dimulai! 
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BAB DUA  

Kehidupan setelah Kematian — 
Perjalanan Dimulai 

 

 

Firman Tuhan berkata, “Beralih dari tubuh adalah untuk hadir dengan Tuhan ”. Ini 
adalah janji Allah kepada semua orang percaya (mereka yang telah menerima 

Kristus). 

Bab ini akan menjelaskan apa yang terjadi pada seseorang dari kematian kedua 
mereka dan roh mereka meninggalkan tubuh dan bumi tidak bisa lagi menahan 
mereka. Pertama, kita akan membahas apa yang terjadi pada seseorang yang telah 
menerima Yesus sebagai Juruselamat mereka dan akan pergi ke Surga. Kemudian, 
kita akan membahas apa yang terjadi pada seseorang yang menolak Kristus dan 
menuju Neraka! 

Apa pun yang telah membawa mereka pada saat ini, apakah kematian alami pada 
usia tua, sakit atau penyakit atau kecelakaan, selalu sama. Ketika Anda menarik 
napas terakhir Anda dan roh Anda mulai meninggalkan tubuh Anda, Anda akan 
mulai merasa ringan dan melayang ke atas. Jika Anda melihat kembali, Anda akan 
melihat jasad Anda. Jika ada orang lain di ruangan atau area di mana tubuh Anda 
berada, Anda juga akan dapat melihat mereka dan mendengar komentar mereka. 
Anda tidak dapat berkomunikasi dengan mereka, karena Anda telah meninggalkan 
tubuh ‘fisik’ Anda dan yang terjadi adalah ‘makhluk roh’ memasuki alam roh. Ya, 
Anda masih peduli dengan mereka yang Anda tinggalkan karena Anda mencintai 
mereka, tapi Anda sekarang memasuki ke dalam janji Allah yang berharga - untuk 
bersama-Nya. Cinta yang tak terduga menghapus setiap kecemasan atau ketakutan 
akan kematian yang akan Anda alami, bahkan saat-saat sebelumnya. 

Jika Anda sakit, terluka atau menderita sebelumnya (karena sakit penyakit), 
sekarang Anda akan menyadari bahwa semua itu telah benar-benar hilang dan 
bahwa Anda merasa luar biasa. Juga, jika Anda adalah orang tua, Anda sekarang 
muda lagi karena usia tidak berpengaruh pada roh kekal Anda. Kehidupan Allah 
sekarang mengalir ke dalam diri Anda. Anda tidak perlu khawatir, karena damai 
sejahtera Allah sekarang akan menjadi teman setia Anda. Pada titik ini, beberapa 
orang masih tidak menyadari mereka sudah meninggal, karena mereka masih 
memiliki indera dan dapat menyentuh diri mereka, sulit bagi mereka untuk 
memahaminya. Mereka masih akan mencoba untuk berkomunikasi dengan orang 
lain bahwa mereka lewat dan bertanya-tanya mengapa mereka tidak menanggapi. 
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Jika tidak sudah ada, para malaikat akan muncul untuk mengawal Anda dalam 
perjalanan Anda ke Surga. Mereka adalah makhluk megah bersinar dari alam 
surgawi. Mereka selalu tahu nama Anda dan biasanya meyakinkan Anda bahwa 
semua akan baik-baik saja. Tidak ada yang tertinggal untuk menemukan jalan 
mereka sendiri. Jika seorang anak atau bayi, mereka digendong oleh para malaikat, 
mereka tidak pernah mengalami ketakutan atau kesedihan, hanya cinta yang luar 
biasa. Tidak ada yang ‘berkeliaran’ atau berjuang untuk menemukan cara untuk 
‘menyeberang’. Tidak ada roh yang dapat tinggal di bumi untuk waktu yang lama. 
Ada berbagai cara untuk dibawa ke Surga, termasuk kereta. Jika Yesus datang 
untuk mengawal individu, mereka bisa pergi dengan kereta Tuhan. Meski jarang 
terjadi, tapi yang terkadang dicintai diizinkan untuk melihat Anda pergi atau melihat 
malaikat yang datang untuk mengantar Anda. 

Salah satu cara yang normal Anda akan dibawa ke Surga, jika Anda ingin tetap ada, 
adalah dengan sebuah transportasi. Transportasi ini datang dengan model yang 
berbeda, sehingga mereka tidak mungkin terlihat semua seperti yang pernah saya 
lihat dua tahun lalu ketika saya menyaksikan seseorang berangkat. Tidak hanya 
saya lihat kapalnya, tetapi juga dua malaikat yang mengawal wanita. Dia tampak 
luar biasa cantik dan muda, meskipun saya tahu dia sudah sangat tua ketika dia 
meninggal. Ini transportasi (seperti yang ditunjukkan pada gambar) tampak seperti 
mobil kabel tanpa kabel. 

Bagian bawah terbuat dari zat padat yang tampak seperti timah mengkilap. Panel 
berukir, di kedua sisi pintu, adalah seperti garis hiasan dari emas yang mengalir di 
kedua ujung kapal dan di sekitar bagian bawah. Cahaya yang berasal dari sisi dan 
dari bawah kapal itu putih cemerlang dengan biru terang. Ini jadi ‘cahaya terang’ 
yang disebutkan oleh beberapa orang yang memiliki pengalaman ‘hampir mati’. 

Bagian atas dari transportasi seperti kaca — Anda sebenarnya bisa melihat melalui 
itu. Dapatkah Anda bayangkan betapa menyenangkan melihat alam semesta dan 
melihat segala sesuatu dalam perjalanan Anda menuju Surga? 

Anda biasanya masuk dari sisi kapal dengan cara yang muncul entah dari mana dan 
bantuan yang tak terlihat. Betapa supranaturalnya itu! Saya diberitahu bahwa 
kadang-kadang orang juga dibawa melalui pintu masuk bagian bawah (yang tidak 
dapat saya lihat). 

Terkadang malaikat menavigasi kapal, tapi biasanya orang dipilih untuk posisi ini 
sebelum mereka mati. Mereka menjadi 
pilot Surga, bukan karena pengalaman 
penerbangan sebelumnya, tetapi 
karena hati mereka untuk orang-orang. 
Mereka memiliki kemampuan alami 
untuk membuat orang betah dan 
berbagi hal tentang rumah baru mereka 
nanti. 
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Pilot Surga adalah individu memiliki kontak pertama dengan Surga dan karena itu 
harus dipercaya oleh Allah untuk menggambarkan kepedulian dan kasih-Nya. Ini 
adalah kehormatan tinggi bisa dipilih untuk tugas ini. Dalam Volume II 
Pengungkapan Surga, saya akan menghubungkan cerita semacam itu. 

Ini benar-benar luar biasa dapat melihat transportasi secara dekat. Para malaikat 
yang mengawal ini memakai pakaian putih panjang dengan ikat pinggang ungu di 
bagian pinggang, dan ungu pada manset (bagian lengan baju yang berupa bagian 
tambahan, biasanya dibuat kaku) dan keliman (lipatan jahitan di tepi kain). Mereka 
juga memakai band ungu kecil di kepala mereka. Setidaknya satu dari mereka 
membawa pedang. Setelah naik, transportasi langsung pergi dan terus melewati 
atmosfer pada kecepatan tertentu di mana kita merasa seperti bermimpi, sampai 
mereka tiba di surga ketiga. 

Setelah transportasi berhenti, Anda akan diantar keluar dan diserahkan pada 
malaikat lain dan / atau orang yang tugasnya adalah untuk menyambut Anda ke 
Surga. Sering kali Abraham berada di sana untuk menyambut Anda. Terkadang 
gerbang akan terlihat dari titik Anda mendarat, tapi kadang-kadang agak jauh. 
Keluarga Anda dan teman-teman yang sudah tinggal di Surga akan berjalan untuk 
menyambut Anda. Ada kegembiraan yang besar dan perayaan yang terjadi saat 
kedatangan Anda. Biasanya, Anda melewati gerbang dan langsung diantar ke 
rumah Anda yang telah disiapkan dengan penuh kasih untuk Anda. Segala sesuatu 
yang Anda pernah diinginkan dalam arsitektur, gaya atau dekorasi telah dianggap 
untuk menyenangkan Anda. Bahkan lansekap properti Anda cocok dengan selera 
Anda. 

Jika Anda punya hewan peliharaan di bumi yang khusus untuk Anda, mereka juga 
menunggu untuk Anda (diciptakan oleh Bapa yang penuh kasih). Kemudian 
diberikan waktu untuk menyapa dan bergembira dengan teman dan keluarga. 

Selama waktu ini Anda akan kewalahan dengan kehadiran Allah dan keindahan 
ketika berada di sana dan melihat pemandangan, suara dan aroma. Anda merasa 
seperti Anda telah benar-benar pulang. Ketika Anda tercengang, Yesus datang! 
Anda dibawa ke ruang tahta dimana orang-orang tebusan dan malaikat menyembah 
dan bersukacita bersama. Penyembahan dapat berupa nyanyian, tarian dan 
bersujud di hadapan takhta itu. Sering kali Yesus menari dengan umat-Nya; semua 
orang ingin menyentuh (menjamah) -Nya. Ada waktu untuk perayaan dan waktu 
untuk bersujud di hadapan Raja segala Raja. Dalam perjalanan menuju tahta, Anda 
akan disambut oleh semua orang yang berpapasan dengan Anda. Saat Anda 
mendekati tahta kemuliaan Bapa mulai membanjiri Anda. 

Makhluk ciptaan-Nya, yang dipenuhi dengan mata, terus menerus memberitakan 
tentang kekudusan-Nya (Wahyu 4). Anda tidak tahan melihat kemuliaan Bapa 
sebagaimana Ia menyatakan kasih-Nya pada Anda. Api dan kemuliaan berasal dari 
hadirat-Nya dan mengalir ke ruang takhta. Semua orang terkesima seperti Anda 
disambut. 
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Ketika Anda berpikir Anda akan jatuh dari kemuliaan yang besar itu, Allah 
mengulurkan tangan dan memegang Anda lalu memeluknya. Tidak pernah Anda 
alami cinta dan penerimaan seperti itu! Semua prasangka Anda seperti hanyut 
dalam aliran cinta Allah ke dalam diri Anda. Ini adalah cinta tanpa syarat dan Anda 
akhirnya tahu semangat yang ada di dalam hati-Nya ketika Dia mengutus Anak-Nya 
untuk disalib untuk Anda! Anda benar-benar sempurna! 

Ketika komunikasi Anda dengan Allah selesai, Anda akan dibawa ke tur ekstensif 
(panjang) Surga oleh keluarga dan / atau teman Anda. Anda mengunjungi semua 
tempat indah milik Bapa yang Anda cintai yang telah disiapkan untuk Anda nikmati. 
Dia benar-benar gembira memberi Anda kegembiraan. Sekarang, kami akan 
menjelaskan apa yang terjadi pada seseorang yang mati tanpa menerima Kristus 
sebagai Juruselamat mereka. Pada awalnya, mereka akan mengalami sensasi yang 
sama persis sebagai orang pertama, tapi itu mulai segera berubah. Mereka juga, 
tidak lagi sakit, cacat atau tua. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, roh semua 
orang adalah abadi dan setelah Anda meninggalkan tubuh fisik Anda (tidak peduli 
apa kondisinya), Anda akan memiliki kesempunaan dari roh. 

Anda segera mulai merasakan kehadiran jahat yang datang untuk Anda dan 
kemudian secara tiba-tiba, setan muncul dan memegang Anda dengan cakar-seperti 
tangan. Kengerian memenuhi Anda seperti bau kematian yang memenuhi ruangan. 
Anda tidak dapat melawan, karena Setan kini memiliki Anda! Tidak peduli 
bagaimana Anda melawan atau berteriak tidak akan ada yang datang untuk 
menolong Anda. Keluarga dan / atau teman tidak dapat melihat atau mendengar 
Anda dan bahkan jika mereka bisa, mereka tidak berdaya untuk mencegah apa yang 
akan terjadi. Ketika Anda menolak Kristus, Anda menjadi milik Neraka ketika Anda 
mati. Mereka mulai menarik Anda ke bawah sampai semuanya menghilang dalam 
kegelapan. Anda mulai merasa panas dan mendengar berteriak dan erangan jiwa 
yang kesakitan. 

Meskipun roh Anda telah meninggalkan seluruh tubuh Anda sepenuhnya, tidak akan 
tetap seperti itu dalam waktu lama. Neraka juga alam roh dan karena Anda sekarang 
adalah makhluk roh, Anda akan merasakan setiap bentuk penyiksaan yang mereka 
punya. Saat Anda masuk ke dalam mulut neraka yang menganga, setan lain akan 
mulai berteriak gembira di saat mereka mulai merusak keberadaan Anda. 
Penderitaan dan rasa sakit yang nyata dan ketakutan besar mulai memerintah 
pikiran Anda saat menyadari apa yang sedang terjadi pada Anda. Sepanjang waktu 
panas yang terik membakar Anda dan setiap kengerian yang Anda pernah 
bayangkan telah menjadi nyata! 

Tidak akan ada kontak dengan manusia lain, selain suara teriakan dan suara yang 
mengutuk yang dibuat oleh terkutuk. Anda tidak akan makan atau minum lagi, 
meskipun Anda akan mengalami kelaparan dan kehausan terus-menerus. Anda 
tidak akan pernah lagi tahu istirahat atau perdamaian, hanya mengucapkan 
kelelahan, dan teror murni. Pikiran Anda akan mencapai ambang kegilaan, tetapi 
tidak pernah diizinkan untuk benar-benar gila. Tidak ada jalan keluar. Anda berada 
di sana karena pilihan yang Anda buat, bukan karena Allah menolak Anda. Anda 
akan tetap di neraka sampai akhir masa pemerintahan seribu tahun Kristus atas 
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bumi. Kemudian Neraka akan menyerahkan yang jahat dan mereka akan pergi ke 
Pengadilan Tahta Putih di mana mereka akan menerima tempat hukuman kekal 
mereka (disebut kematian kedua) yang berupa Lautan Api. Allah penuh belas 
kasihan, tetapi dosa tidak bisa masuk ke hadirat-Nya atau tinggal di Surga karena 
Dia adalah KUDUS. Jika Anda tidak menerima Kristus sebagai Juruselamat Anda, 
nama Anda tidak akan ditemukan di dalam Kitab Kehidupan dan Anda akan 
dilemparkan ke dalam lautan api. Pastikan Anda tahu ke mana tujuan Anda nanti 
sebelum Anda mati, karena setelah mati itu sudah terlambat! 

Apakah Anda tahu Anda akan ke mana? 
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BAB TIGA  

Para Malaikat Juru Tulis — Pribadi 
yang Nyata 

 

 

Ini adalah salah satu dari bab favorit saya, karena para malaikat begitu nyata bagi 
saya. Saya telah melihat banyak malaikat selama bertahun-tahun dan variasinya 
tidak pernah berhenti membuat saya takjub. Saya akan mengingatkan Anda, 
bagaimanapun, untuk diingat bahwa setan dapat mengambil bentuk ‘malaikat terang’ 
seperti yang dijelaskan dalam 2 Korintus 2:14. Ini tidak menjadi hal yang bijaksana 
untuk ‘memanggil’ malaikat, karena hal ini dapat digunakan oleh musuh untuk 
menipu Anda. Saya pernah berinteraksi dengan semua malaikat yang dikirim oleh 
Bapa. Saya tidak pernah memulai atau meminta agar mereka muncul atau datang 
kepada saya! Banyak dari para malaikat yang pernah saya lihat sangat kuat dan 
berotot, terutama malaikat prajurit dan malaikat penjaga. Malaikat prajurit memiliki 
kemampuan sangat kuat dan bertekad keras untuk melaksanakan tugas-tugas 
mereka melawan musuh apapun. Mereka adalah pembela dan pelindung, mampu 
mengalahkan makhluk jahat. Mereka mengambil tugas-tugas mereka SANGAT 
serius. 

Malaikat tidak beroperasi seperti robot, meskipun berkomitmen dan teguh dalam 
dedikasi dan kasih untuk Bapa, Anak dan Roh Kudus, mereka memiliki emosi, 
perasaan dan pendapat tentang kita! Kita benar-benar misteri bagi sebagian besar 
dari mereka; bertanya-tanya mengapa kita melakukan hal yang kita lakukan dan 
kadang-kadang bertindak seolah-olah Tuhan tidak pernah ada. 

Beberapa malaikat yang ditugaskan ke bumi pada saat ini memiliki tinggi sembilan 
meter dan beberapa setinggi dua puluh kaki (1 kaki = 0,3048 m). Ada malaikat yang 
sangat kuat yang disediakan untuk akhir zaman (seperti yang disebutkan dalam 
kitab Wahyu) dan ukuran mereka tidak terukur. 

Allah tidak menetapkan malaikat ke bumi, seperti yang dinyatakan dalam Ibrani 1:14, 
untuk melayani “bagi mereka yang harus memperoleh keselamatan”. Beberapa yang 
paling tidak biasa adalah malaikat penjaga yang ditugaskan sejak Anda sejak lahir 
(Matius 18:10). Tugas utama mereka adalah untuk melindungi dan menjaga Anda 
dari bahaya dan melaporkan ke Surga mengenai pertumbuhan rohani Anda. Ketika 
kita membuat kemajuan yang baik mereka gembira, tetapi jika kita melakukan hal 
yang berlawanan, itu membuat mereka frustasi. 
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Mahluk malaikat dapat dan memang mengubah penampilan mereka seperti seorang 
manusia (Daniel 10:16) dan telah berkali-kali berada di antara kita tanpa 
sepengetahuan kita. Karena mereka adalah ‘roh’ dan bukan makhluk fisik, mereka 
juga dapat muncul dan menghilang. Selalu, keinginan mereka yang terbesar adalah 
untuk menyenangkan Tuhan setiap saat dan karena Dia peduli tentang kita, mereka 
akan menggunakan setiap kekuatan yang diberikan untuk memenuhi tugas mereka. 

Di Surga, salah satu urutan makhluk malaikat adalah serafim, yang benar-benar 
memiliki api datang dari diri mereka. Mereka beroperasi di dekat tahta dan karena itu 
mencerminkan dan membawa kemuliaan Allah. Kitab Yesaya, pasal 5 dan 6, 
mengungkapkan makhluk surgawi dan bagaimana Tuhan memakai mereka untuk 
menyucikan bibir nabi dengan bara api. Ada juga ‘makhluk hidup’ yang ditutupi 
dengan mata, bahkan di bawah sayap mereka (Wahyu 4:6). Mereka berdiri pada 
keempat penjuru tahta dan terus mewartakan kekudusan Allah! 

Malaikat sangat sering menerima pelatihan untuk acara khusus atau kegerakan 
Tuhan yang telah direncanakan untuk bumi dan sekarang ada aktivitas malaikat 
yang luar biasa di sini di bumi. Seperti yang tercantum dalam ‘Kata Pengantar’, di 
sini Allah melakukan pekerjaan yang luar biasa! 
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BAB EMPAT 

Keberangkatan Saudara  — Tinggal 
di Kota Surgawi 

 

 

Hampir setiap orang memiliki kesedihan pada satu waktu karena kehilangan orang 
yang dicintai. Ini menguasai Anda dan meninggalkan kekosongan besar dalam hidup 
Anda. Anda tidak dapat mengganti mereka tidak peduli bagaimana kita kadang-
kadang mencobanya. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan dan mengisi tempat 
itu. Satu hal yang membantu adalah mengetahui bahwa mereka berada di Surga 
dan kita suatu hari akan melihat mereka lagi. Saya berharap bahwa kisah-kisah 
berikut ini akan mendorong Anda untuk mengetahuinya. 

- SURGA ITU NYATA. Ketika Anda pergi ke sana hidup Anda tidak berhenti 

- INI DIMULAI! Jika mereka bisa kembali mereka akan memberitahu Anda — “Saya 
pulang”. Tolong percaya bahwa Allah telah menggenapi Firman-Nya — kita akan 
hidup karena Kristus hidup! 

Ini adalah salah satu bab yang paling menarik dalam buku ini karena Anda akan 
belajar tentang orang-orang yang aktual yang telah sampai, apa yang mereka 
lakukan dan bagaimana pengetahuan ini berdampak pada kehidupan keluarga 
mereka ketika bersama dengan mereka. Izin diperoleh dari masing-masing keluarga 
yang terlibat. 

Semua perjalanan saya ke Surga dilakukan dalam keadaan yang berbeda dan saya 
akan menyatukan setiap cerita tersebut persis seperti yang terjadi. Saya telah 
melakukan perjalanan lain dan melihat orang lain di Surga, tapi saya akan 
menyimpannya untuk Volume II. Pada saat ini, kita akan fokus pada tiga peristiwa 
yang berbeda. 

Maurissa — Sebuah Tujuan Hidup yang dibuat di Surga  

Kejadian ini terjadi pada bulan Februari 2001 dan meskipun saya telah berkunjung 
ke Surga berkali-kali, perjalanan ini akan selalu ada di tempat khusus di hati saya. 
Ini menunjukkan belas kasih tak terduga Allah dan betapa Ia peduli tentang kita! 
Saya akan mulai dengan menjelaskan keadaan sekitar kejadian ini. Ibu saya dan 
saya baru saja selesai mengatur dan melayani di sebuah konferensi empat hari yang 
diadakan di gereja kami dan kami sangat lelah. Hari berikutnya kami menerima 
telepon dari gereja yang meminta bantuan dari istri pendeta. Dia ingin tahu apakah 
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kita akan membersihkan rumah seorang wanita (bernama Ester) yang baru saja 
menggelar pelayatan selama beberapa hari untuk pemakaman. Ibu saya menerima 
telepon dan meskipun kami kelelahan, katanya kita akan memenuhi permintaan 
tersebut. 

Kami pernah mendengar bahwa anak muda baru saja tewas dalam kecelakaan ski, 
tapi tidak tahu lagi apa yang terjadi. Dia tidak ke gereja kami, juga acara 
pemakaman tidak diselenggarakan di sana. Rupanya, wanita ini, Esther Zink, ada 
hubungan dengan orang muda tersebut. Sekarang saya akan berbagi apa yang 
terjadi saat membersihkan rumah Ester. 

Kami tiba sekitar pukul 2:00 pm dan saya mulai membersihkan debu. Setelah 
berada di rumah selama beberapa menit, Roh Kudus mulai berbicara kepada saya. 
Ini adalah yang Dia katakan, “Kau tahu, Kakek Buyutnya bertemu dengannya di 
‘gerbang’ saat dia tiba. ” Saya bertanya siapa yang ia bicarakan dan Dia berkata, 
“Gadis muda yang baru meninggal, cucu Ester. Aku ing in kamu memberitahu 
ibunya, Melodee, pesan ini karena dia berduka untuk nya. Maurissa sekarang 
tinggal dengan Kakek Buyutnya karena, tentu saja, d ia terlalu muda untuk 
hidup sendiri. Dia (Kakek Besar) menunjukkan pada M aurissa saat hidupnya 
dan membawanya ke suatu tempat untuk bersenang-sena ng. ” 

(Sepersekian detik kemudian saya ada di Surga) 

Saya mendengar ini, suara tawa, dan kemudian aku melihatnya (Maurissa). Dia 
sebahuku, rambutnya pirang kemerahan dan tersenyum sangat lebar. Saya tidak 
yakin dari usianya, kemungkinan remaja ABG. Dia memegang tangan seorang 
pemuda dengan rambut cokelat (meskipun dia kakek buyutnya, Anda tidak 
mengenal usia ketika di surga). Ia berusia sekitar pertengahan dua puluhan dan 
cukup senang tentang petualangan kedatangan 
mereka. Maurissa, penuh dengan sukacita, 
sepertinya hampir tidak bisa mengendalikan diri, 
mengetahui ke mana sang kakek membawanya. Dia 
juga bersama dengan orang muda lainnya, seorang 
gadis, beberapa tahun lebih tua dari dia dan dia 
berambut lurus pirang panjang. Hal itu tidak 
diwahyukan kepadaku siapa orang ketiga tersebut, 
tapi Maurissa sangat senang bersama dengan 
mereka. Saya melihat mereka semua berjalan di 
jalur yang luas yang indah. Bunga-bunganya indah 
sekali, setiap warna yang dapat Anda bayangkan 
dan setiap kelopaknya sempurna. Saya belum 
pernah melihat bunga-bunga yang seperti itu 
sebelumnya. 

Rasa takjub menghampiri saya ketika saya 
menyadari bahwa saya mendekati sebuah taman 
hiburan. Ada pohon-pohon yang sangat tinggi di 
kedua sisi jalan dan di kejauhan saya bisa melihat 
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roller coaster besar. Anda bisa mendengar orang-orang berteriak dengan tawa dari 
wagn-wagon di roller coaster ketika bergerak jatuh ke bawah kira-kira 100-kaki. (Roh 
Kudus kemudian mengatakan kepada saya nama roller coaster tersebut adalah “The 
Rush”). 

(Secepat saya dibawa, saya dikembalikan ke bumi) 

Masih berdiri di depan rak perapian, Roh Kudus berkata, “Maurissa adalah 
sukacita bersama. Semua orang menyukainya dan ia pe nuh kehidupan dan 
energi. Dia selalu memiliki sikap positif dan menja di berkat bagi ibu dan 
teman-temannya. Mereka semua sangat merindukannya. Tolong beritahu 
ibunya bahwa dia sekarang cheerleader terbesarnya d an akan menghiburnya 
menuju tujuan hidup yang telah Aku rencanakan untuk  dia. ” 

Kemudian Roh Kudus membiarkan saya mendengar kata-kata yang sebelumnya 
diucapkan oleh ibunya, “Aku tidak percaya dia sudah tidak ada. Hidupnya sudah 
berakhir dan dia tidak pernah memenuhi tujuan hidupnya. Apa yang akan saya 
lakukan tanpa dia? Saya ingin tahu bahwa dia baik-baik saja. Saya ingin dia tahu 
saya mencintainya! “ 

Kemudian Tuhan berkata, “Putrimu memilih tinggal karena dia tahu 
kontribusinya terbesar akan berada di Surga. Berita hukan semua orang bahwa 
Aku tidak mengambil putri Anda, tapi Aku tahu dia a kan berada di sini lebih 
awal dan bahwa tujuan hidupnya akan dibuat di Surga . Dia sekarang menjadi 
pemimpin kaum muda (usia tidak masalah di sini, Aku  memutuskan menurut 
hati seseorang) dan bertugas mengorganisir kontribu si pemuda untuk 
perayaan dalam Perjamuan Kawin Anak Domba. Ini adal ah kehormatan yang 
tinggi untuk dia, tapi Aku tahu dia akan melakukan pekerjaan yang luar biasa. 
Dia tidak akan mengabaikan hal kecil dan akan menca kup semua pemuda 
sehingga semua orang akan memiliki waktu yang baik dan tidak akan 
ditinggalkan. Putrimu  memiliki hati yang sangat BE SAR. Mengapa Aku harus 
memilih orang lain untuk tugas ini? Dia telah memeg ang tugas dan maju 
dengan itu, dan seperti biasa, memberikan 150% dari  dirinya sendiri. Dia 
sangat mengasihi kamu dan tahu bahwa kamu merasakan  hal yang sama 
tentang dia, tetapi ia akan meminta engkau melepask annya sekarang sehingga 
dia dapat memenuhi tujuan hidupnya. 

Ia mengatakan ketika ia melihat kamu lagi suatu har i dia akan mencium kedua 
pipimu dan memberitahu kamu segala sesuatu yang tel ah terjadi padanya di 
sini dan akan memastikan dia baik-baik saja. Dia se lalu senang berbicara 
dengan engkau dan berada bersama teman-temannya. 

Dia adalah teman semua orang dan di sini juga demik ian. Kepribadianmu tidak 
berubah ketika kamu datang ke Surga, melainkan berk embang dan bahkan 
menjadi lebih jelas. 

Maurissa berada di kediaman-Ku sekarang dan Aku aka n memastikan dia 
dirawat dan tidak dibiarkan sendiri. Aku bisa membe rikan kasih karunia untuk 
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membantu jika Anda memintanya kepada-Ku. Aku bisa m enyembuhkan sakit, 
jika kamu mengizikan Aku. Aku tidak akan menghapus ingatannya karena dia 
terlalu berharga untuk kamu, tapi kamu bisa berjala n dengan damai dan Aku 
akan melakukannya kepadamu sekarang. Percayalah pad a-Ku. Carilah Aku, 
karena Aku ingin mendekat kepadamu dan menyatakan c inta-Ku untumu. 
Jangan pernah takut untuk mengatakan apa-apa kepada -Ku; kata-kata engkau 
adalah penting dan Aku akan selalu punya waktu untu k mendengar kamu. 
Kamu juga memiliki tujuan hidup untuk diselesaikan dan sekarang kamu 
memilik i cheerleader  setia di sini untuk mendukung kamu. Aku akan 
mengirimkan anak-anak lain pada kamu yang sangat pe rlu untuk dicintai. 
Jangan menolak mereka, karena cinta kamu akan membu at perbedaan besar 
dalam hidup dan tujuan hidup mereka. Mungkin hanya Aku yang pernah 
mereka lihat. Aku mencintaimu, putri-Ku. ” 

Setelah saya mengalami semua ini, saya menelepon ibu saya dari ruang lain dan 
menceritakan apa yang telah terjadi. Saya kemudian memanggil gereja untuk agar 
orang tahu apa yang saya dengar dan mereka memberi saya nomor telepon untuk 
ibu Maurissa, Melodee. Saya mengatur jadwal untuk menemuinya dan 
menyampaikan pesan kepadanya. Setelah mengetik semuanya, saya pergi ke 
sebuah mall lokal dan bertemu dengannya. Saat membaca pesan, dia menjadi pucat 
dan tampak sangat terkejut. Berikut adalah apa yang dia bagikan kepada saya 
setelah saya selesai memberikan pesan-
nya. 

Sambil tertawa sembari menangis dia 
berkata, “Tidak ada cara untuk Anda bisa 
tahu. Tidak mungkin sama sekali! Saya 
belum pernah bertemu Anda dan Anda 
tidak berada di pemakaman.” Ketika saya 
bertanya apa maksudnya, katanya, 
“Saya tahu bahwa semua yang Anda 
katakan kepada saya adalah benar dan 
saya tahu Anda melihat putri saya di 
Surga. Saya tahu ini, karena hari itu saya 
pulang dari resor ski yang saya ke 
kamarnya dan saya menemukan 
sesuatu. Ini adalah jurnal putri saya yang telah disimpan pada tahun 1995 (Maurissa 
berusia 13 tahun pada kematiannya pada tahun 2001). Saat aku duduk dan 
membacanya, Tuhan menuntun saya ke sebuah jurnal tanggal 3 Oktober 1995, di 
mana ia telah menulis tentang mimpi yang di malam sebelumnya. Dikatakan dia 
bermimpi dia meninggal awal dan pergi ke Surga dan bahwa dia bertemu kakek 
buyut, dan melanjutkan naik roller coaster.” 

Setelah mengatakan ini, dia terus bercerita tentang Maurissa putrinya. Dia persis 
seperti yang saya gambarkan tentangnya —ramping, rambut pirang stroberi dan 
bahwa ia benar-benar menjadi cheerleader di sekolahnya. Dia juga mengatakan 
kepada saya bahwa Maurissa sangat populer dan selalu menginginkan untuk 
menjadi pemimpin pemuda ketika ia dewasa. Dia telah memberi pengaruh 
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kehidupan begitu banyak sehingga mereka datang ke pemakamannya dengan bus 
siswa dari dua sekolah berbeda. Ratusan datang dan banyak membuat yang 
keputusan bagi Kristus. 

Maurissa seorang wanita muda yang sangat spesial! Saya terus berbicara dengan 
Melodee dan berbagi beberapa hal lain yang saya tahu tentang surga. Lalu saya 
berdoa untuknya dan kembali ke rumah. Saya sangat diberkati mengetahui Tuhan 
telah memakai saya untuk membantu Melodee melewti waktu yang sangat sulit. 

Pernyataan dari Melodee Nobles. Ibu Maurissa 

13 Maret 2007 

Kepada Siapapun yang Peduli: 

Setelah kehilangan anak tunggal saya, Maurissa, pada tahun 2001, saya 
menemukan diri saya sedang mencari jawaban. Saya mencoba untuk menemukan 
kedamaian dan kenyamanan di tengah-tengah waktu saya yang paling gelap. Saya 
akan melalui apa yang saya sebut “lubang” kesedihan. Saya benar-benar akan 
melakukan apa pun untuk melihat anak saya lagi. Saya harus menyentuhnya, 
merasakannya, menciumnya, apa saja untuk memuaskan saya yang kehilangan 
tubuh fisiknya. Sosoknya yang cemerlang sangat nyata saat ini. Ada hari-hari saya 
mengatakan kepada suami saya, mungkin terdengar mengerikan, tapi saya sangat 
merindukannya, saya hanya ingin menggali kuburnya dan hanya untuk memeluknya! 
Saya akan masuk kamar tidurnya, berbaring di tempat tidurnya (bersembunyi hanya 
menjerit dan menangis di bantal). 

Tak lama setelah kematian Maurissa, ibu saya menelepon saya untuk memberitahu 
saya seorang pendoa syafaat di gereja telah menerima penglihatan dari Tuhan 
untuk saya dalam hal Maurissa dan kematiannya. Reaksi awal saya adalah salah 
satu skeptis. Saya dibesarkan di sebuah rumah pendeta dan mulai mempertanyakan 
apakah ini benar-benar dari Tuhan atau mungkin seseorang yang mencoba untuk 
dapat “masuk” dengan keluarga pendeta. 

Di luar JC Penney setelah bekerja satu malam saya bertemu dengan Kathy dan 
langsung merasakan hadirat Tuhan yang menghibur saat dia berjalan 
menghampiriku. Dia bilang dia ingin memberi pesan ke saya secara pribadi. 
Terkandung dalam pesan ini sedikit “ciuman dari surga” yang Maurissa dan Allah 
Bapa kirimkan kepada saya melalui kenyamanan Roh Kudus. Dia mengatakan hal-
hal dalam pesan ini yang hanya Maurissa akan tahu. Kathy tidak mengenal saya, 
keluarga saya atau anak saya. Ketika Maurissa masih kecil, dia mencium saya di 
kedua pipi sebelum mengantarkan dia ke sekolah. Dalam pesannya Kathy menulis 
“dan ketika saya bertemu Ibu lagi, aku akan menciummu di kedua pipi.” Ciuman 
surgawi lain adalah ketika Kathy mengetik pesannya dari Tuhan untuk saya, dia 
diberitahu untuk mencetaknya dengan tinta biru. Itu warna favorit Maurissa, warna 
cheerleader-nya, warna kamarnya dan segala sesuatu yang telah kami lakukan 
untuk perayaan-nya dengan tinta biru. Satu ciuman penting lainnya adalah bahwa 
tidak ada cara yang mungkin dia bisa tahu tentang ‘mimpi’ Maurissa yang telah 
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ditulis dalam buku hariannya pada Oktober 1995. Dia menulis bahwa dia akan 
meninggal muda, bertemu Kakek Buyut-nya di Surga dan melanjutkan naik roller 
coaster. Ini adalah mirip dengan kata-kata pendahuluan Kathy dalam pesannya 
dengan dan bukti tak terbantahkan bahwa Kathy telah mendengar dari Surga! 

Kematian bukanlah rencana Tuhan; rencana-Nya bagi kita adalah untuk memiliki 
hidup kekal dan hidup lebih berlimpah. Bukan keinginan-Nya, juga Dia tidak 
menghukum kita dengan membiarkan orang yang kita cintai untuk dipisahkan dari 
kita. Dia akan mengirimkan “ciuman dari surga.” Pesan Kathy memulai jalan untuk 
pemulihan bagi saya. Saya kini dapat hidup dengan kehilangan ini dan melanjutkan 
rencana Tuhan untuk hidup saya, sehingga tujuan hidup putri saya dapat dan akan 
terpenuhi. Sejak pesan pertama Kathy, saya telah memiliki mimpi dan visi dari putri 
saya, Maurissa, dan telah membuka mata ke dunia rohani di mana ada sukacita 
total! Kathy dan saya memiliki banyak percakapan tentang surga dan ketika saya 
mengatakan hal itu, dalam banyak kesempatan dia sudah tahu apa yang telah 
diwahyukan kepadaku. 

Saya juga menulis buku tentang waktu ini dalam hidup saya. Saya akan berbagi 
bagaimana Allah telah menunjukkan saya cara untuk memasuki kedamaian-Nya,  
satu yang melampaui segala pengertian. Saya mendorong Anda untuk masuk 
kepada Allah. Ada tabir tipis antara bumi dan langit. Orang yang kita cintai lebih 
hidup daripada kita di bumi ini dan suatu hari akan terungkap bagi mereka yang 
percaya. Saya tidak bisa membayangkan akan melalui ini tanpa harapan melihat 
Maurissa lagi. Dia adalah seluruh dunia saya di samping Kristus dan saya telah 
benar-benar mengubah pandangan saya tentang kekekalan sejak pengalaman ini. 
Sesungguhnya kita menjadi begitu berpikiran surgawi bahwa kita dapat berbuat baik 
di dunia ini. 

Melodee Nobles (Ibu Maurissa) 

Pernyataan dari Ester Zink, Nenek Maurissa 

17 Maret 2007 

UNTUK SIAPAPUN YANG PEDULI: 

Kathy Kerr datang ke rumah kami selama saat krisis, kematian 13 tahun cucu kami 
yang lama, Maurissa Dawn Martin. Kami belum melupakan emosi itu selama tujuh 
tahun terakhir sejak Kembali ke Surga. Kemudian di Kelas Tiga Berbagi Duka, 
membaca dan melihat semua buku, video, DVD tentang kematian dan sekarat, 
menerima banyak panggilan telepon yang menggembirakan, kartu dan doa dari 
keluarga dan teman (Tubuh Kristus) kami beristirahat di PERDAMAIANNYA! 

Istri Pendeta kami disebut Kerrs untuk melihat apakah mereka akan bersedia untuk 
membersihkan rumah kami sebagai berkah. Saat itu Ibu Kathy Kerr yang menjawab 
panggilan telepon dan mengatakan kepada Sharon mereka senang untuk 
membantu. 
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Sementara Kathy dan ibunya sedang membersihkan rumah kami hari Jumat setelah 
pemakaman, Tuhan berbicara kepada Kathy tentang Maurissa dan Kakek Buyutnya; 
yang sudah di Surga menunggu kedatangannya. Allah bahkan memberitahu nama 
mereka dan rincian lainnya yang hanya Tuhan yang dapat ungkapkan padanya: 
Ketika dia sedang membersihkan rak perapian, Tuhan tiba-tiba membawanya ke 
Surga dan ia melihat Maurissa dan Kakek Buyutnya sedang berjalan menuju taman 
hiburan. Dia tahu Maurissa memiliki rambut pirang stroberi dan mengenakan 
pakaian biru dan putih. Segera Kathy berbagi pengalaman ini dengan kami secara 
lisan dan tertulis. 

Kemudian Kathy berbagi dua penglihatan kepada kami dimana menjadi lebih detail 
tentang apa yang Maurissa lakukan di Surga. Bunga-bunga merah anggur dan 
emas, musik pengantar tidur, pesan verbal yang berupa beberapa rincian yang luar 
biasa yang memberitahu kami bahwa Kathy secara nyata dan hanya Tuhan yang 
dapat memberinya pengetahuan secara terperinci tentang cucu kami: Dan 
mengetahui dia belum pernah bertemu Maurissa membuat pesan-pesan dari Surga 
untuk kami bahkan lebih ajaib! Kita sangat perlu mendengar kata-katanya. Setiap 
penglihatan Allah memungkinkannya untuk berbagi dengan kami yang tidak 
diragukan lagi dari ruang tahta Surga. 

Kami belum pernah bertemu Kathy sebelumnya. Dia benar-benar orang asing bagi 
kami, tetapi setiap kali dia mengangkat kami ke dalam sorga seperti yang kita baca 
penglihatannya dari Maurissa di Surga. Jika saya pernah meragukan penglihatan 
dari surga, sekarang saya adalah seorang percaya sejati: Kathy Kerr kini telah 
membuat saya ingin menulis tentang pengalaman mati suri saya. Dia benar-benar 
mendengar dari Allah di Surga karena saya telah diberkati olehnya untuk menerima 
inspirasi, kesembuhan dan kemenangan. Dengan rendah hati kami bisa menunggu 
untuk melihat Maurissa dan semua orang yang kami cintai yang sudah pulang 
sebelum kami. 

Kathy lebih bagi Allah dari orang lain yang saya kenal. Dia memberi makan yang 
lapar, rumah bagi para tunawisma, telah mengajukan diri selama bertahun-tahun 
untuk memasak dan membersihkan untuk pertemuan gereja dan benar-benar salah 
satu Pegawai Negeri Kristus paling ramah yang saya kenal di 66 tahun saya hidup di 
bumi. Tanpa Allah izinkan berbagi pesan dari Maurissa di Surga untuk putri kami, 
kami tidak akan keluar dari kesedihan seperti kami hari ini. 

Ibu Melodee dan Nenek Biologis Maurissa, Esther Laurel (Owens) Zink 

 

Bab Empat, Lanjutan 

VALENTIN 

Hari itu Senin, 14 Februari 2005, ibu saya dan saya berada di gereja menyiapkan 
sarapan untuk pertemuan bulanan mentoring Internasional. Saya mendekorasi meja 
dan mengambil beberapa batang mawar merah panjang yang telah kami beli untuk 
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membuat bagian tengah buket bunga, ketika saya mendengar Tuhan berkata, “Aku 
ingin kamu memberikan beberapa bunga mawar untuk Vi ckie dan katakan 
padanya bunga-bunga tersebut dari suaminya untuk Ha ri Valentine. Dia 
merindukannya dan dia ingin memastikan bahwa suamin ya masih sangat 
mencintai dia. ” 

Aku segera beranjak pergi menyusuri lorong (saya tahu Vickie bekerja di kantor 
gereja) dan tiba-tiba langit terbuka dan saya melihat Yesus bermain golf dengan 
John, suami Vickie itu. Saya tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai mata 
saya. “Ada golf di Surga?” Tanya saya, tapi mereka tidak menjawab. Yesus dan 
John sama-sama punya atasan tunik dan celana longgar (saya sebutkan dalam bab 
yang akan datang bahwa Anda tidak memakai gaun dan jubah sepanjang waktu, 
yang biasanya hanya digunakan untuk pertemuan pemerintahan dan di ruang tahta). 
Saya menyadari bahwa saya tidak lagi di gereja, tapi sekarang di Surga. 

Tempat mereka bermain golf sangat cantik; setiap rumput dan setiap daun pada 
setiap pohon adalah sempurna. Saya tidak tahu bagaimana permainan sedang 
berlangsung, tapi mereka menikmatinya. Ada golf 18-lubang, lengkap dengan klub 
’19 Hole’ untuk persahabatan setelah pertandingan. 

Saya berdiri di sana menatap ketika Yesus berkata, “Ini adalah halaman belakang 
John, lapangan golf pribadinya, sesuatu yang benar- benar diinginkan. 
Kemarilah dan Aku akan menunjukkan halaman depan ru mahnya. ” Saya benar-
benar terkejut, karena tahu-tahu saya sedang berdiri di dek kerajaan yang 
menghadap ke air (ada laut kristal yang berasal dari ruang takhta dan mengaliri 
semua tempat di Surga). Saya tidak tahu substansi itu terbuat dari apa, tapi sangat 
jelas, seperti beton dekoratif. Ia memiliki pola-pola rumit yang indah di atas 
permukaan yang besar. 

Orang-orang yang tiba dengan perahu untuk berkunjung dan bermain di lapangan 
golf John. Perahu, dalam berbagai warna, tidak membuat suara atau ada bau yang 
timbul karena mereka didorong oleh cahaya. Itu adalah pemandangan yang 
menyenangkan dan John datang untuk menyambut tamu-tamunya. 

Ada jerubung-jerubung indah yang keluar dari rumahnya untuk membentuk sebuah 
jalan masuk yang megah. Tampaknya tipe desain ‘Yunani’, seperti juga perabotan di 
dalam rumah besar. Itu sangat kelaki-lakian namun mengundang pada saat yang 
sama. Banyak perawatan telah dilakukan untuk memilih hanya yang terbaik untuk 
rumah ini. Anda benar-benar mendapatkan keinginan hati Anda. 

John datang dan saya mendengar dia berkata kepada beberapa tamu, “Saya 
berharap Vickie bisa melihat ini, ini benar-benar akan memberkatinya. Tapi apa yang 
saya benar-benar harapkan dia bisa lihat adalah rumahnya sendiri, itu lebih hebat 
dari saya dan dia layak untuk itu!” 

Begitu cepatnya. Saya kembali ke gereja, masih berjalan menuju kantor untuk 
memberikan mawar untuk Vickie. Saya tak sabar untuk menceritakan apa yang baru 
saja saya lihat. 
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Ketika saya tiba, Vickie sedang istirahat sehingga saya meninggalkan bunga dengan 
catatan rinci. Kemudian dia memanggil saya dan dengan terisak, dia mengatakan 
kepada saya betapa suaminya ingin bermain golf tapi tidak pernah bisa membelinya. 
Allah begitu murah hati untuk mempersiapkan kejutan yang menyenangkan untuk 
suaminya ketika dia pergi ke surga dan kemudian membiarkan Vickie 
mengetahuinya. Hal itu sangat memberkatinya dan itu membuatnya lebih istimewa, 
karena saya percaya ini adalah hari Valentin pertamanya tanpa suaminya. 

Pernyataan dari Vickie D'Elia. 26 Maret 2007: 

“Untuk beberapa menit pertama setelah Anda bercerita tentang penglihatan Anda 
tentang suami saya, John (atau saya memanggilnya Johnny) saya berdiam diri. 
Saya berpikir sendiri, jika Anda mengatakan kepada saya, Anda melihat dia bermain 
bilyar atau bowling itu akan menjadi pengakuan instan karena dia bisa memainkan 
permainan tersebut. Lalu Roh menyadarkan saya bahwa ia selalu ingin bermain golf. 
Dalam beberapa tahun terakhir, ia selalu menyaksikan turnamen golf di televisi, 
membaca artikel tentang golf dan bahkan mendapat pekerjaan paruh waktu dengan 
perusahaan agen golf. Pengetahuan Johnny tentang golf menjadi luas. Dia berkata, 
“Suatu hari saya akan mengambil pelajaran golf”, tapi secara finansial kami tidak 
bisa membelinya dan karena itu impian tersebut tidak pernah terwujud sebelum ia 
meninggal. 

Saya menangis setelah Anda berbagi dengan saya tentang Surga, karena saya 
menyadari impian Johnny telah terwujud. Dia tidak hanya sedang bermain golf, 
tetapi bahkan memiliki lapangan golf sendiri. Betapa luar biasanya Allah 
mengizinkan saya mengetahui tentang hadiah yang Dia berikan kepada Johnny dan 
tentang rumah yang indah ia tinggali sekarang. 

Hadiah mawar yang tersisa bagi saya adalah sebuah pengakuan ‘instan’ Johnny, 
karena setiap kali ia membeli bunga untuk saya mereka selalu ‘American Beauties’ 
(bunga mawar merah) berbatang panjang. Daripada selusin ia akan memberikan 
saya sebelas tangkai, karena katanya saya adalah American Beauty yang ke-12! 
Saya benar-benar kewalahan saya menerima mawar itu pada suatu waktu, karena 
tidak hanya di Hari Valentin, tapi karena satu tahun meninggalnya suami saya 
adalah tanggal 12 Februari 

Allah tahu seberapa besar bagi saya untuk mendengar dari Surga dan tahu bahwa 
saya masih dicintai dan tidak dilupakan. Ini telah membantu saya menyadari bahwa 
hidup tidak berhenti apabila kita meninggal, melainkan hanyalah awal dari sisa hidup 
kita!” 
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Bab Empat, lanjutan 

DI SAFARI SURGA 

Pesan untuk Patricia Sweeting tentang suaminya, Gerald Sweeting, yang pergi ke 
Surga pada tanggal 12 Agustus 2005. 

Saya sibuk melakukan penelitian ketika kami menerima telepon dari gereja kami 
untuk melihat apakah kami akan melakukan jamuan makan siang di pemakaman 
untuk seseorang yang melayani di penjara selama beberapa tahun. Kami menyetujui 
dan mereka mulai memberikan kita tanggal, waktu dan jumlah tamu yang 
diharapkan. Malam itu ketika kami sedang bersiap untuk membuat daftar untuk 
makan siang, Roh Kudus mulai berbicara kepada saya. “Kamu harus memakai 
gaun gaya Afrika dan bawalah patung hewan safari ib umu untuk dekorasi. ” 

Ini adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah Dia minta sebelumnya. “Mengapa?” 
tanya saya. “Karena, dia mencintai hewan liar dan itu akan membe rkati 
keluarganya. Juga, Aku ingin kamu ambil sepatu jagu ar emas dari lemari dan 
memberikannya kepada istrinya. Katakan padanya bahw a barang-barang itu 
akan menjadi pengingat dari apa yang telah Aku beri kan kepadanya. ” Saya 
hampir lupa tentang sepatu itu. 

Saya memiliki kesan untuk membeli sepatu tersebut beberapa tahun sebelumnya, 
tapi belum pernah memakainya. Sepatu itu berwarna hitam dan emas dengan tumit 
bergaya baji dan pada sisi sepatu masing-masing ada jaguar emas sepanjang lima 
inci. Meskipun sepatu itu terlihat mewah, sepatu tersebut bukan tipe saya sehingga 
saya menaruh kembali di dalam kotak dan simpan di rak repatu. Konyol 
kedengarannya, sebenarnya saya bertanya-tanya apakah sepatu itu akan cocok 
padanya. Roh Kudus meyakinkan saya itu cocok. 

Begitu saya melangkah menuju lemari saya, saya langsung dibawa ke Surga. Saya 
tidak terkejut karena saya sudah terbiasa untuk perjalanan ‘instan’ ini beberapa 
waktu lalu. Saya langsung tahu saya berada di luar kediaman surgawi Mr. Sweeting. 
Seorang malaikat mengantar saya sampai ke pintu masuk berupa pintu geser yang  
indah yang dijajari dengan tanaman tropis di kedua sisinya, bunga dan pohon-pohon 
palem raja yang besar. Rumah dua lantai ini dibuat megah, setiap lantai tingginya 
sekitar 20 kaki. Ada balkon di sepanjang lantai dua sehingga Anda bisa keluar dan 
menikmati pemandangan rumahnya. Saat saya sedang berjalan, saya melihat 
beberapa meter singa dan beberapa anaknya. Mereka bermain di rumput yang 
tampak seperti baru saja diimpor dari Afrika. Berbicara soal fakta, semua lingkungan 
rumahnya tampak seperti Anda sedang berada di safari! Saya bisa melihat dan 
mendengar binatang lain di daerah tersebut. Aneh, pikir saya. 

Saat memasuki rumah, saya langsung dikejutkan oleh keagungan aula depannya. 
Meja hitam ebony dengan emas (saya yakin itu nyata) yang seperti merambat dan 
desainnya. Dinding-dindingnya memiliki lukisan dinding yang indah — semua 
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dekornya bergaya Afrika. Lampu lilin pada dinding memenuhi ruangan dengan 
cahaya emas dan semakin banyak setiap dekor ketika aku lewat di lorong. Ujung 
lorong ini adalah ruang lebih kecil, mungkin digunakan untuk ‘doa pribadi’, berdiam 
diri atau hanya bersantai dengan pengunjung. Semua mebel berlapis kain memiliki 
tekstur bergaya macan tutul atau zebra. Satu hal yang menonjol adalah, warna ungu 
tua cantik yang digunakan pada aksesoris seperti, bantal, bantal lantai, rel gorden 
atau gorden di jendela tinggi. 

Ruang paling mencolok yang saya lewati berbentuk bulat dan di tengah ruangan itu 
ada satu satu meja kayu hitam indah. Di tengah meja ada dua bantal dekoratif besar 
yang memegang dua mahkota cemerlang, setiap segi permata itu sempurna. 
Mahkota tersebut memiliki gaya yang berbeda dan saya langsung tahu bahwa satu 
adalah mahkota ‘pemenang jiwa’ yang dijanjikan Kristus kepada semua orang yang 
menyelamatkan jiwa yang tersesat dan memenangkan mereka bagi Kerajaan Allah. 
Mahkota itu bersinar, menerangi seluruh ruangan dan betapa menarik untuk ditahui 
suatu hari saya juga akan memilikinya. 

Di ujung lorong aku melihat Mr. Sweeting (meskipun saya belum pernah bertemu 
dia, saya langsung tahu siapa dia) berbicara dengan seorang pria muda berambut 
pirang. Saya bisa mendengar musik yang hidup dan tawa yang datang dari ruang 
besar di ujung lorong. Itu pesta kedatangannya, yang setiap orang terima ketika 
mereka pertama kali tiba. Saya mendengar seorang pria memanggil Mr. Sweeting 
‘Kepala’ (chief). Segera malaikat mengawal saya berkata, ‘Itu adalah nama 
panggilan yang Bapa berikan untuknya.’ 

Hal ini mendefinisikan siapa dia di mata Tuhan. Jubah Mr. Sweeting tampak seperti 
yang biasa dipakai oleh seorang kepala Afrika kaya. Dia sekarang tertawa dan 
tampak sangat gembira. 

Dia tidak melihat atau mendengar saya, bagaimanapun, saya diizinkan untuk 
mendengar pembicaraannya. Dia mengatakan betapa dia berharap dia bisa 
mengatakan selamat tinggal kepada Patricia dan bahwa ia menyesal karena telah 
meninggalkannya begitu cepat. Dia juga ingin Patricia tahu dia mendengar semua 
yang dikatakan saat dia berbaring tak bergerak. Dia berharap Patricia bisa melihat 
Tuhan telah memberkati dia dan bahwa ia akan terus berdoa untuk keluarganya di 
Bumi. Saya kembali tak lama setelah pembicaraan itu dan melanjutkan dengan 
rencana untuk makan siang. 

Hari berikutnya kami mendekorasi untuk makan siang seperti yang diarahkan oleh 
Roh Kudus. Kami menggunakan patung hewan hutan yang indah milik ibuku, lilin, 
hitam dan emas sebagai warna aksen, taplak meja bermotif macan tutul dan 
bergaya hijau Afrika bersama-sama dengan beberapa telapak tangan kecil. Untuk 
alat makan, kami menggunakan nampan perak, piring kristal, piring China dan taplak 
meja satin. Penampilan di ruangan itu sangat agung. 

Setelah upacara pemakaman berakhir, para tamu mulai berdatangan. Semua orang 
tampak terkesan dan ketika Patricia tiba, dia tampak tertegun. Dia menemui saya 
dan bertanya bagaimana kami tahu untuk menghias dengan gaya tersebut, yang 
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disukai suaminya. Saya membawanya menghindar dari tamu lain sehingga saya 
bisa berbicara secara pribadi dengannya. Saya mulai dengan bertanya padanya 
mengapa suaminya sangat menyukai tema ‘hewan hutan’. Saya bilang padanya 
saya pikir mungkin suaminya mengoleksi sesuatu dari Afrika atau dia menemukan 
‘pencariannya’. Jawaban yang dia katakan berikutnya membuat saya tertegun! 

Dengan air mata di matanya, Patricia berkata, “Sepanjang hidupnya ia ingin 
bersafari (rekreasi) ke Afrika, tapi saya tidak akan pernah pergi. Saya takut saya 
akan dimakan oleh binatang liar sehingga setiap kali ia meminta saya, saya berkata 
tidak. 

Saya melanjutkan untuk menceritakan bagaimana Tuhan membawa saya ke surga 
dan bagaimana Dia menunjukkan kepadaku rumah suaminya yang dibangun di 
tengah kawasan pelestarian binatang buas. Saya berbagi tentang keindahan rumah 
besarnya dan apa yang saya mendengar tentangnya dari suaminya. Dia cukup 
kewalahan dengan semuanya, tapi sangat tersentuh pada kebaikan Allah. Patricia 
menyukai hadiah sepatu jaguar, dan tentu saja, sepatu itu sangat cocok dipakainya. 
Hidupnya berubah selamanya. 

Pernyataan Pribadi Patricia Sweeting: 

“Saya sangat terkejut ketika saya berjalan ke tempat makan siang dan melihat 
dekorasinya. Saya berkata, “Siapa yang melakukan ini? Saya ingin tahu siapa yang 
melakukan ini.” Saya mengarah ke Anda (Kathy Kerr) dan bertanya, “Bagaimana 
kamu tahu? Mengapa kamu menggunakan dekorasi Afrika?” Anda kemudian 
menjelaskan tentang bagaimana Allah membawa Anda ke surga dan menunjukkan 
Anda suami saya dan semua hal tentang rumahnya di sana. Saya tahu apa yang 
Anda katakan benar meskipun Anda belum pernah bertemu saya atau suami saya, 
Gerald. 

Bagian yang benar-benar mengejutkan saya adalah ketika Anda bilang dia tinggal di 
sebuah rumah di kawasan pelestarian Afrika; bahwa Anda melihat dia mengenakan 
jubah ‘kerajaan’ dan Tuhan memanggilnya “Kepala”. Apa yang Anda tidak tahu 
adalah bahwa suami saya telah jatuh cinta dengan Afrika. Itu terjadi ketika Angkatan 
Laut mengirimnya ke Afrika selama tiga minggu. Orang-orang asli sana dengan 
cepat mengembangkan hubungan yang kuat dengan Gerald (dia mencintai orang) 
dan tidak ingin dia pergi. Mereka memintanya untuk tetap tinggal dan mengatakan 
bahwa dia seharusnya menjadi raja mereka. Ia harus meninggalkan mereka, tetapi 
berjanji untuk kembali suatu hari nanti. Dia tidak pernah lupa pengalaman itu dan 
berbicara tentang keinginannya kembali untuk mengunjungi mereka, tetapi 
kemudian ia meninggal secara tiba-tiba. 

Tuhan begitu baik kepada mereka yang milik-Nya dan telah melayani Dia sementara 
di bumi. Suami saya terlibat dalam pelayanan penjara selama beberapa tahun dan 
suka pergi dan berbagi dengan mereka yang tidak memiliki harapan. Allah telah 
memberikannya upahnya! 
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Sekarang ia bisa hidup seperti seorang kepala yang sebenarnya dan saya diberkati 
setiap hari untuk mengetahuinya. Ini mengubah hidup saya untuk mengetahui 
bahwa Surga begitu nyata dan bahwa kita masih diingat oleh orang yang kita cintai. 
Seharusnya tidak hanya memberikan harapan kepada kita, tapi kita bisa tahu bahwa 
kita akan diberi upah untuk hal-hal yang kita lakukan untuk Tuhan kita.” 
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BAB LIMA  

Portal 
 

 

Perjalanan lain fantastis ke Surga adalah ketika saya diizinkan untuk mengelilingi 
tempat yang menakjubkan yang mereka sebut Portal. Ini adalah tempat di mana 
seluruh penghuni Surga bisa datang untuk melihat bumi. Di sana hadir para malaikat 
serta orang-orang tebusan. Besarnya tempat itu membuat saya terdiam, saya 
bahkan tidak bisa melihat dinding berakhir di mana. Namun, ada beberapa kolom di 
dekat tempat saya sedang berjalan yang tingginya sekitar 60 kaki. Detail dari hiasan 
pasti dibuat oleh pengrajin yang ahli. 

Kami akhirnya mendekati portal itu, sangat mengagumkan. Tampaknya ketika Anda 
berjalan ke sana, Anda melihat dari atas balkon. Ukiran pada rel dan pos-pos 
dengan detail yang halus dan indah untuk disentuh. Atmosfer di dalam dipenuhi 
dengan kegembiraan dan pada saat yang sama, Anda dipenuhi dengan kekaguman. 
Lampu di dalam struktur itu agak remang, sehingga perhatian Anda tertarik pada 
portal dan pemandangan yang sedang Anda lihat tidak terganggu. Seperti biasa, 
kehadiran Allah memenuhi semuanya dan setiap orang. Ini luar biasa bagi saya, tapi 
mungkin itu karena saya orang luar. Selalu sulit untuk fokus pada satu hal di Surga, 
karena Anda tidak hanya mengalami apa yang Anda lihat, dan selalu ada aroma 
yang hadir bersama-sama dengan musik yang tak terlukiskan. Ini membangkitkan 
Anda dan semua yang dapat Anda lakukan adalah menyatakan kebaikan Tuhan. 

Semua orang mengenakan gaun dan jubah. Gaun yang putih cemerlang, tapi jubah 
itu sangat berbeda satu sama lain. Baik jubah maupun gaun dirancang dan dihiasi 
sesuai dengan tingkat upah pelayanan dan pelayanan Anda untuk Tuhan; dan 
sebagian begitu megah bahwa jubah maupun gaun itu bisa dipajang di galeri seni. 
Ini adalah salah satu tempat di Surga di mana tempat tersebut diminta agar semua 
orang datang berpakaian sama. Saya merasa bahwa itu mempromosikan rasa 
persatuan di antara semua yang datang untuk melihat, berdoa dan menghibur orang 
yang mereka cintai di bumi. 

Itu sangat menarik untuk berada di sana dan saya tidak akan pernah melupakan 
ekspresi cinta, sukacita, kejutan dan kemenangan yang saya lihat di wajah orang-
orang. Mereka diperbolehkan untuk melihat peristiwa penting dalam kehidupan 
keluarga mereka, seperti pernikahan, kelahiran, perayaan dan terutama ketika 
mereka menerima Yesus sebagai Juruselamat mereka. Bagaimana Allah yang baik 
memberkati mereka, sehingga mereka masih bisa menjadi bagian dari kehidupan 
mereka yang mereka tinggalkan di bumi. 
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Banyak orang bersandar ke depan, berbisik dan menunjuk kepada yang menemani 
mereka untuk melihat pemandangan. Ada ratusan yang hadir saat saya berkunjung, 
tapi semua orang melihat sesuatu yang berbeda. 

— Itu adalah salah satu keajaiban dari surga — memiliki kemampuan untuk 
menunjukkan keluarga mereka secara khusus di bumi pada saat yang sama! Ada 
percakapan normal, sampai seseorang di bumi menjadi Kristen, dan kemudian ada 
sukacita dan perayaan yang tak terkontrol. Setiap orang akan mengucapkan selamat 
kepada keluarga dimana orang yang dicintainya telah datang untuk percaya kepada 
Yesus. Ini adalah hal yang paling menarik yang terjadi di portal. 

Peristiwa lain yang menarik adalah ketika orang yang dicintai pulang ke Surga. 
Segera setelah mereka menyadari bahwa mereka sedang dalam perjalanan, mereka 
berlomba keluar ke Gerbang untuk menyambut mereka. 

Setelah melihat apa yang terjadi selama satu jam (sangat sulit untuk menilai dengan 
standar waktu bumi), saya langsung dibawa kembali ke bumi. Saat itu hampir tidak 
mungkin untuk kembali ke tugas duniawi saya yang ‘normal’ setelah mengalami 
sesuatu yang supranatural seperti portal. Hal ini disebutkan dalam Alkitab di Ibrani 
12:1, di mana berbicara tentang ‘awan banyak saksi’. Ingatlah sekarang, kita selalu 
diawasi! 
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BAB ENAM  

Wajah Seorang Anak — Kamar Anak 
di Surga 

 

 

Bab ini agak manispahit. Manis karena itulah bayi dan mereka dipelihara di salah 
satu tempat yang paling indah yang pernah saya kunjungi di Surga. Pahit karena 
merupakan salah populasi terbesar di Surga, terima kasih kepada bisnis klinik aborsi 
selama 40 tahun terakhir. Bagaimana tanggung jawab kita semua untuk aborsi bayi-
bayi kecil ini? Mereka diperlakukan seperti nyawa manusia yang disapu di bawah 
karpet dan tidak diingat lagi. Surga tahu berapa banyak dari kehidupan mereka 
dipotong, mereka tahu, karena mereka memiliki SEMUA dari bayi-bayi itu! Tidak 
satu pun yang hilang atau dibuang oleh Bapa Surgawi kita. 

Hanya karena rahmat-Nya yang besar dan darah Kristus ada pengampunan dan 
kesembuhan yang tersedia untuk dosa ini. Bahkan anak-anak, ketika usia balita, 
melalui upacara di mana mereka menerima Yesus dan mengampuni orang-orang 
yang mengambil kehidupan mereka. Ya, mereka tahu siapa orang tua mereka dan 
mereka sadar apa yang terjadi kepada mereka 
ketika mereka pertama kali tiba di Surga. Mereka 
tidak mengerti mengapa mereka tidak diinginkan, 
tetapi mereka memaafkan itu. 

Kamar anak ini menampung semua bayi yang 
diaborsi atau meninggal karena keguguran. 
Mereka diterima oleh Yesus dan Ia 
menyembuhkan luka-luka hati mereka. Mereka 
dirawat oleh malaikat yang menyanyikan mereka 
dan menimangnya. Nafas Allah memelihara 
mereka saat mereka bertumbuh sangat lambat. 
Karena kebaikan Allah, seorang ibu berusia 20 
tahun keguguran bayinya dan 50 tahun kemudian 
mati dan pergi ke Surga; bayinya hanya akan 
sekitar 3 tahun (menurut waktu bumi). Dia 
diberikan bayinya ketika ia tiba dan dia dapat 
merawatnya. Betapa indah bagi semua orang tua 
yang mengira mereka telah benar-benar 
kehilangan hak istimewanya! 

Belas kasih Allah memungkinkan hal yang sama 
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bagi mereka yang telah mengaborsi bayi mereka, kemudian bertobat dan datang 
untuk mengenal Kristus dan ke Surga. Untuk alasan ini saja, kesempatan kedua 
untuk memegang anak Anda ada di tangan Anda dan mencintai dan merawat 
mereka sendiri; inginkah Anda? Banyak keinginan dan mereka dapat mengalami 
sukacita dengan melihat anak mereka (sekali dihancurkan dan sekarang 
dikembalikan) tumbuh dan menjadi gembira, lengkap! Tuhan menginginkan restorasi 
ini dalam keluarga-keluarga. 

 

Ilustrasi pertama adalah dari malaikat, Rahmee, dan 
seorang bayi bernama Precious, yang digugurkan pada 
tahun 2006. Bayi perempuan ini sangat tidak diinginkan 
oleh orang tuanya dan suatu hari Precious ingin bersatu 
lagi dengan mereka, karena orang tuanya telah 
menerima Yesus sebagai Juruselamat mereka. Precious 
akan diperlakukan seperti seorang putri sampai mereka 
tiba di Surga. Akan ada banyak wanita yang terkejut, 
yang tidak tahu mereka telah mengalami keguguran, 
karena pengalaman pertama kehamilan. Itu mengejutkan 
ketika mereka tiba dan menemukan ‘paket’ kecil 
menunggu mereka. 

Fasilitas di mana bayi-bayi dirawat sangat indah. Ada 
langit-langit melengkung dengan bukaan di bagian atas 
yang menyebabkan ruangan bermandikan cahaya 
hangat yang sangat bagus. Bunga tumbuh langsung dari 
dinding dan burung kecil datang dan hinggap di cabang untuk menyanyikan bayi. 
‘Tempat tidur’ bayi-bayi berbentuk kerang laut yang indah yang keluar dari relung di 
dinding. Setiap nama bayi terukir di dinding di atas mereka; dihiasi pita indah jika 
berkelamin perempuan dan perisai megah jika berkelamin laki-laki. Jika Anda 
memiliki bayi di Surga dan belum memiliki nama, silakan memberikan nama. Tidak 
hanya ditunjukkan Surga Anda menerima kenyataan bahwa bayi Anda tinggal di 
sana, tetapi anak Anda tahu Anda cukup peduli untuk memberikan nama. 

Beberapa malaikat muncul sebagai laki-laki dan beberapa perempuan, tapi mereka 
semua mengenakan gaun gading lembut dengan ikat pinggang berwarna pucat. 
Mereka memegang bayi ‘kecil’ (beberapa hanya beberapa inci) di telapak tangan 
mereka dan yang lebih besar disandarkan di dada mereka. Ketika mereka bernyanyi 
untuk bayi-bayi, nafas Allah memberi gizi roh kecil mereka. Meskipun bayi-bayi ini 
kecil, mereka berbeda dari bayi-bayi di sini (bumi), karena mereka tidak perlu harus 
tidur. Mereka melakukan istirahat, tetapi mereka juga bermain. Mereka sudah 
memiliki kemampuan untuk ‘tahu’ sesuatu dan mereka dapat berkomunikasi. Mereka 
dibesarkan dalam kasih Allah yang sempurna dan sukacita adalah bagian otomatis 
dari kehidupan mereka. Itu adalah tempat yang paling indah, penuh dengan 
ketenangan. Wajah kecil mereka mencerminkan kemuliaan Tuhan dan mereka akan 
mengenal Dia seperti yang kita semua harus mengenal Dia. 
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Ada tempat lain di Surga bagi balita yang lebih tua dan anak-anak dimana mereka 
dapat bermain dan belajar. Satu tempat memungkinkan mereka untuk bermain 
dengan binatang dan benar-benar meluncur di pelangi. Beberapa dari lanskap di 
area anak-anak mirip berbagai bagian bumi, sehingga mereka akan berada dalam 
lingkungan yang akrab sementara mereka beradaptasi dengan berada di Surga. Ini 
adalah hal yang menyenangkan dan menarik untuk menjadi seorang anak dan 
tinggal di Surga. Tidak akan pernah ada penolakan, derita, sakit atau kesepian 
dalam hidup mereka. Anggota keluarga sering datang melihat mereka, ketika 
mereka cukup besar, dikirim pulang bersama anggota keluarga untuk menunggu 
kedatangan orang tua mereka. Pastikan untuk membuat pilihan yang tepat dengan 
hidup Anda. Anak-anak Anda sedang menunggu! 
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BAB TUJUH  

Hiburan — Dirancang Oleh Allah 
Untuk Kesenangan Kita 

 

 

Ini mungkin akan menjadi salah satu dari bab yang paling mengejutkan buku ini, 
karena bahkan saya tidak berharap untuk menemukan salah satu tempat berikut di 
Surga. Kebanyakan hal-hal ini berada di luar imajinasi kita untuk ada di sana, 
meskipun kita mengharapkan Tuhan menciptakan sesuatu untuk dinikmati. 
Maksudnya...jika kita menyerahkan diri kita pada-Nya, Dia akan memberikan 
keinginan hati kita; dan kesenangan tentu berada dalam daftar itu. Karena Tuhan 
adalah Pencipta Tertinggi, Dia memilih untuk melakukan hal itu, menciptakan 
kesenangan untuk umat-Nya. Saya akan menjabarkan seperti apa berkunjung ke 
tempat-tempat ini. 

The Rush 

Saya ceritakan sebelumnya, dalam Bab Empat, tentang taman hiburan yang saya 
lihat ketika Tuhan membawa saya ke surga dan menunjukkan Maurissa bersama 
kakek buyutnya. Saya lakukan gambaran yang sangat sederhana dan di sana tidak 
ada gerbang luar biasa yang menyambut Anda untuk masuk ke taman. Mereka 
selalu terbuka dan tidak menggunakan cara apapun sebagai tindakan keamanan. 
Sama sekali tidak ada alasan untuk memiliki ‘keamanan’ dalam bentuk apapun di 
Surga. Tidak ada pencuri, atau bahaya dari perusak. Gerbang yang hanya 
digunakan sebagai ‘penanda kawasan’ untuk menunjukkan jalan masuk ke Taman. 
Gerbangnya sangat penuh hiasan, emas dan yang dihiasi dengan warna ungu. 
Mereka merambat hingga ketinggian sekitar 20 kaki dan membelok pada kedua 
sisinya dengan bunga yang paling mulia yang pernah kulihat. Bunga-bunga juga 
tumbuh di kedua sisi jalan yang menuju ke gerbang. Langit di atas saya berwarna 
biru lembut dan memiliki garis-garis persik dan emas yang melaluinya. 

Saat aku berjalan di sepanjang jalan saya kewalahan lagi ketika mengalami dimensi 
supranatural. Cahaya tampaknya datang dari mana-mana dan semuanya. TIDAK 
ADA bayangan! Saya tahu kedengarannya sulit dipercaya, tapi itu adalah fakta — 
TIDAK ADA bayangan di Surga. Juga tidak mungkin untuk pergi ke mana pun tanpa 
musik yang tiba-tiba ‘muncul’ bila sudah hampir sampai. Ya, saya memang 
mengatakan ‘muncul’ karena: musik lebih dari sekedar suara. Ini memiliki warna, 
kadang-kadang dalam bentuk pita dan kadang-kadang pita-pita ini bahkan memiliki 
syair dari musik yang dimainkan. Penyembahan terus menerus terjadi di Surga dan 
siapa saja dapat bergabung. Para malaikat dan orang-orang yang ditebus 
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bergabung bersama. Sulit untuk menolak menjadi bagian dari melodi indah yang 
seperti melayang di atas Anda dalam perjalanan ke Ruang Tahta. Semua 
penyembahan mengarah ke sana dan menjadi aroma yang ‘manis’ bagi Bapa. Ini 
sebenarnya memiliki kehadiran yang nyata dan sering kali juga disertai dengan 
aroma manis atau pedas tertentu. 

Saat saya terus menyusuri sepanjang jalan menuju gerbang, saya bisa mendengar 
orang-orang yang tertawa dan menjerit. Saya juga bisa mendengar suara 
mendesing dari mobil yang menuruni track roller coaster. Wagon-wagon di trek 
berbentuk peluru besar tanpa atasan dan tidak memiliki roda. Saya masih tidak tahu 
bagaimana mereka berpacu mencapai target tanpa roda, mungkin mereka naik 
bantalan cahaya. Saat saya mendekat, saya bisa melihat ekspresi wajah orang-
orang yang naik roller coaster. Beberapa tertawa dan bersorak-sorai, sementara 
yang lain menjerit. Mereka pasti SENANG. Ada musik yang datang dari suatu 
tempat di Taman, meskipun tampaknya datang dari mana-mana — sulit untuk 
dijelaskan. 

Saya bisa melihat wahana lain yang dekat maupun di kejauhan. Saya tidak tahu 
seberapa besar taman itu, tapi tampaknya tidak ada akhirnya. Saya tergelitik untuk 
melihat bahwa orang tidak hanya yang naik ‘Rush’, tapi malaikat juga menikmatinya. 
Saya tidak tahu bagaimana mereka terus mengepakkan sayap mereka, seperti roller 
coaster yang sedang meluncur pada kecepatan yang hebat. Ketika mereka sampai 
di puncak dan hendak menurun, semua orang termasuk para malaikat, mengangkat 
tangan mereka tinggi di atas kepala mereka dan berteriak ke bawah. Itu HEBAT! 
Tidak ada kemungkinan cedera, sehingga benda-benda dapat bergerak pada 
kecepatan yang jauh lebih besar di Surga. Ada bagian dari roller coaster yang tidak 
memiliki trek dan wagon-wagon benar-benar ‘melompat’ ke sisi lain. Saya tidak 
berpikir ada banyak kesempatan untuk melihat yang satu ini bahwa di salah satu 
taman hiburan di bumi! Saya yakin setiap remaja yang datang ke sini pasti senang 
hidup di lingkungan ini. 

Ada banyak kelompok orang memasuki taman dan pergi ke berbagai wahana. 
Bagian yang terbaik adalah TIDAK ada biaya, tidak pernah; dan Anda bisa naik 
sebanyak yang Anda inginkan. Warna-warna hidup yang saya lihat di tribun dan 
wahana sendiri akan membuat napas Anda pergi (tentu saja, di sana Anda tidak 
perlu untuk bernapas). Ini membuat sulit untuk tidak menggunakan ‘duniawi’ kita 
ketika berbicara tentang tempat supranatural. Ada tempat untuk memenangkan 
hadiah luar biasa, makan makanan lezat (aroma menyerang indera saya setiap saat 
saya berada di sana) dan acara yang menarik untuk dilihat. Tidak ada yang 
menjijikkan, aneh atau ketakutan di Taman, tapi aneh, liar dan menerbangkan-
pikiran adalah cara yang baik untuk menggambarkan hal-hal lain yang melampaui 
imajinasi kita! 

Satu tempat seperti ini disebut "Fly By" dirancang untuk membiarkan siapa saja 
yang cukup berani, belajar terbang. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tidak 
ada yang mendapatkan sayap ketika Anda datang ke surga, tetapi ada tempat untuk 
Anda bisa ‘terbang’. Ini sangat menyenangkan untuk melihat orang, terutama 
‘pemula’. Mereka tampak seperti ingin menjadi Peter Pan, atau mereka terlihat 
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seperti mereka mencoba untuk ‘berenang’ di udara. Ada stadion tempat duduk yang 
tersedia bagi mereka yang ingin mengamati keluarga atau teman mereka. Ada area 
terpisah untuk penerbang menengah dan lanjutan, tetapi Anda tidak pergi ke sana 
kecuali Anda telah benar-benar mengembangkan keterampilan ini. Saya yakin ada 
banyak anak muda yang akan senang memiliki kesempatan untuk mencoba hal itu. 

Ada pilihan lain begitu banyak yang saya mungkin bisa tulis sebuah buku tentang 
tempat ini saja. Saya tidak dapat mulai bahkan menjelaskan beberapa hal luar biasa 
yang Tuhan letakkan di sana untuk kita nikmati. Itu adalah tempat mulia yang 
dirancang oleh Bapa kita untuk menggetarkan hati dan menyenangkan anak-anak-
Nya dari segala usia! 
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Bab Tujuh, lanjutan 

Realitas Bioskop Surga 

Pada musim panas tahun 1996 ketika saya sedang mencuci piring di dapur saya, 
Roh Kudus berbicara kepada saya dan berkata, “Pergi dan duduk, Aku ingin 
membawa kamu dan menunjukkan bioskop Surga. ” Saya menjawab, “Ada 
bioskop di Surga?” “Ya”, Dia menjawab, “Kami menyebutnya ‘teater realitas’ dan 
di bumi tidak ada bioskop seperti itu. ” Saya pergi dan duduk dan hampir seketika 
saya berada di Surga berjalan menuju sebuah bangunan besar yang spektakuler. 
Meskipun selalu ada cahaya di Surga, lampu jenis neon terang yang berasal dari 
gedung ini bisa dilihat dari bermil-mil. Warna cemerlang indah dan musik 
kontemporer mengalir dari tempat ini. Banyak orang dan bahkan beberapa malaikat 
menuju pintu masuk bioskop. 

Hampir semua orang adalah bagian dari kelompok baik keluarga dan / atau teman. 
Mereka terlihat penuh harapan dan yang pasti berharap untuk pergi ke bioskop. 
Tidak ada loket tiket seperti di bumi, sehingga kita semua langsung pergi melalui 
pintu ke dalam area lobi besar di ujung. Saya melanjutkan untuk mengikuti sebuah 
keluarga; ayah, ibu dan anak peremuan. Mereka mengambil jalan lorong ke kiri dan 
saya mengikutinya sedikit di belakang mereka. Saya tidak yakin ke mana saya akan 
pergi, jadi pikir saya akan terus mengikuti di belakang dan melihat apa yang terjadi. 
Kami mendekati beberapa pintu ganda yang tampaknya membawa kita ke daerah 
tempat duduk utama. Sang ayah dan anak perempuan masuk melalui pintu-pintu 
tersebut, tetapi saya terkejut sang ibu terus menyusuri lorong dan tepat sebelum 
saya melewati pintu ganda di belakang keluarganya, saya melihatnya pergi melalui 
satu pintu yang sedikit lebih bawah dari kami. 

Saya tidak berpikir banyak tentang itu, karena saya terlalu sibuk di lingkungan saya. 
Teater ini diselesaikan dengan apa yang kita sebut dekorasi modern. Desain dari 
kursi sangat fantastis dan ketika Anda duduk di atasnya, mereka membentuk diri 
agar sesuai dengan bentuk unik setiap orang. Mereka adalah kursi paling nyaman 
yang pernah saya duduki, seolah-olah ‘kenyamanan’ datang dan membungkus di 
sekitar Anda. Yang aneh adalah fakta bahwa saya tidak melihat apa-apa yang 
tampak seperti layar. Tiba-tiba, seluruh dinding di depan kami terlihat langsung 
berubah menjadi bentuk cair dan kemudian menjadi padat di depan mata kita; itu 
adalah layarnya. Sangat aneh, tapi itu merupakan momen unik. 

Lampu-lampu, yang tampaknya berasal dari strip lebar dibangun di dalam dinding, 
redup dan film dimulai. Keluarga yang saya ikuti duduk tepat di depan saya. Saya 
bertanya-tanya mengapa sang ibu belum bergabung dengan mereka, ketika mereka 
mulai tertawa agak gugup. Mataku melihat ke layar dan saya senang melihat judul 
film yang muncul, “The Sound of Music”; itu adalah salah satu dari semua-waktu 
favorit saya. Apa yang terjadi selanjutnya meskipun, benar-benar mengejutkan saya. 
Julie Andrews berjalan di puncak bukit, itu adalah ibu yang ‘hilang’ dari keluarga 
yang saya ikuti. Mereka bertepuk tangan penuh semangat untuk sesaat dan berbisik 
bersama, menganggukkan kepala mereka ke arah layar. Saya langsung bertanya-
tanya, “Kenapa dia memainkan peran utama?” Kata Roh Kudus, “Ini adalah waktu 
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yang ditentukan baginya, itulah sebabnya mengapa ke luarganya ada di sini; 
sehingga mereka dapat menyaksikan debutnya. ” Pikiranku mencoba memahami 
kata-katanya, tapi semua yang keluar adalah, “Itu tidak mungkin, dia baru saja tiba 
dan berjalan melalui pintu lainnya. Bagaimana dia bisa berada dalam sebuah film 
yang belum benar-benar dibuat?” Roh Kudus tertawa dan berkata, “Tidak harus 
sudah ‘dibuat’, itu direkam.  Datanglah dan Aku akan menunjukkan. ” 

Secara instan, saya tidak lagi di teater, tapi di puncak bukit menonton sang ibu 
menyanyikan lagu pembukaan film. Saya ingin mencubit diriku sendiri, karena saya 
tidak mengerti! Bagaimana mungkin? Saya tidak melihat satupun dari peralatan 
yang biasa digunakan dalam pembuatan film dan hanya dua orang yang hadir selain 
ibu itu dan saya. Salah satu orang itu memegang alat aneh seukuran sikat rambut 
yang tampaknya memasok semua musik dan efek suara untuk film ini. Yang lainnya 
memiliki perangkat lebih aneh yang saya hanya bisa tebak, merekam film dan 
sekaligus mengirimkannya kembali ke layar teater. Saya memandang sekeliling dan 
pemandangannya, yang nyata, tidak dibuat sebagai alat peraga, persis seperti di film 
asli. Di kejauhan, saya bisa melihat biara dengan menara lonceng tersebut. Padang 
rumput hijau yang indah dengan bunga putih kecil menghiasi lereng bukit, dan 
lembah-lembah dengan sungai berkelok-kelok tampak seperti sesuatu dari kanvas 
seorang seniman. Akhirnya, saya sadar, “Betapa indahnya, Anda dapat pergi 
melihat film atau berada di dalamnya!” Seketika lagi saya duduk di teater. Siapa 
yang pernah membayangkan hal seperti itu: itu benar-benar sebuah teater ‘realitas’. 
Ketika film berakhir, sang ibu bergabung dengan keluarganya dan mereka semua 
pergi untuk merayakan debut filmnya. 

Saya berpikir bahwa akan menjadi akhir tur saya, tetapi belum. Saya mengikuti 
keluarga lain; ayah, ibu dan kedua anak laki-lakinya ke teater lain. Kali ini hanya ibu 
yang masuk untuk duduk dan ayah dengan kedua anaknya berjalan di lorong. Saya 
masuk dan duduk, kali ini menunggu dengan antisipasi. Tidak lama kemudian film 
dimulai dan kali ini adalah film barat. Sangat menyenangkan saya dan sang ibu, 
suami dan dua anak laki-lakinya muncul di layar, naik kuda di sebuah padang 
rumput. Mereka berpakaian seperti koboi sebenarnya dan meluncur untuk menyusul 
koboi lain di depan mereka. Saya hampir tidak percaya mata saya, itu adalah John 
Wayne dan dia telah meletuskan pistolnya di kedua tangan ketika ia menyusul 
beberapa penjahat. Saya malu sendiri karena tertawa keras dan berseru pada saat 
yang sama, “Itu Duke, ia berhasil sampai ke Surga!” Semua orang di teater tertawa. 
Saya terkejut mereka bisa mendengar saya, karena biasanya saya adalah seorang 
pengamat tak terlihat. 

Ketika film berakhir. Saya dibawa kembali ke meja dapur saya. Saya tidak tahu 
berapa lama ‘rentang waktu’ di Surga ketika saya di sana, tetapi dalam waktu bumi 
itu hanya beberapa detik. Ini akan menjadi akhir, kecuali saya dibawa lagi beberapa 
bulan lalu. Saya sedang duduk di komputer saya berpikir tentang ketika saya pergi 
untuk melihat film; secara tiba-tiba. saya ada di sana lagi. Kali ini seorang malaikat 
yang mengawal saya ke sebuah gedung. Dia berkata, “Kami ingin kamu 
mengunjungi area lobi sehingga kamu bisa tahu bagaimana film diiklankan dan 
bagaimana kamu mendaftar untuk mengambil bagian.” Ini sangat menarik, saya bisa 
pergi dua kali dan bahkan tanpa meminta! 
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Saat kami memasuki gedung, kami berdesak-desakan oleh orang lain yang juga 
berusaha untuk masuk. Sepertinya semua orang di Surga ada di sana. Keluarga dan 
teman-teman semua datang bersama-sama untuk memainkan film atau menonton 
orang yang mereka cintai memenuhi impian berakting mereka. Saya begitu asyik 
menyaksikan orang lain ketika saya mulai berbalik dan segera berjalan tepat ke 
tempat yang tampak seperti pertempuran terjadi di sekeliling saya. Saya melompat, 
berpikir saya sedang diserang. Kemudian saya menyadari bahwa pedang-pedang 
tidak ada yang benar-benar menyentuh saya. Saya berdiri, terpaku oleh 
pemandangan di depan saya. Saat itulah saya menyadari bahwa saya sedang 
berdiri di tengah sebuah adegan dari ‘Star Wars’. Adegan ini terus berlanjut di 
sekitar saya ketika saya akhirnya mengerti bahwa saya berdiri di sebuah hologram 
dan bukan sesuatu yang benar-benar hidup. Saya berlari keluar dari pratinjau itu dan 
melihat banyak hologram lainnya yang terjadi di seluruh lobi. Ini adalah ‘iklan’ yang 
malaikat itu sebutkan. Fantastis, pikirku. Anda tidak hanya melihat film yang akan 
datang, Anda dapat bergabung ke dalamnya! Ada hologram pada platform, yang 
lebih kecil pada tiang dan beberapa bahkan di atas meja-meja dekat orang sedang 
duduk-duduk di dekat sebuah kafe. 

Saya melihat ke kanan dan melihat orang berbaris yang menunggu untuk 
menggunakan suatu alat yang dekat dinding yang tampak mirip dengan ATM. Saya 
tahu mereka tidak menggunakan uang, jadi saya datang lebih dekat. Itu adalah 
beberapa jenis monitor di mana Anda bisa melihat film yang akan ditayangkan 
segera dan tempat yang tersisa untuk mengambil peran dalam sebuah film. Saya 
melihat dua gadis muda (sekitar 12 tahun, tahun bumi) mendaftar bersama untuk 
berperan dalam sebuah film. Mereka sangat antusias dengan semuanya dan tertawa 
terus menerus. Ketika saya berbalik, saya langsung duduk di depan komputer lagi. 
“WOW”, saya berseru. Saya menyukainya dan saya tidak sabar untuk memberitahu 
seseorang apa yang baru saja terjadi. Hal ini jelas menarik untuk berada di Surga, 
itu adalah tempat di mana hal-hal ‘tidak pernah diimpikan’ yang terjadi setiap saat! 

Ini sangat menyenangkan, tapi saya bertanya-tanya bagaimana mereka ditentukan 
untuk film yang berhasil bagi Surga dan yang tidak. Roh Kudus menjelaskan kepada 
saya bahwa tidak ada film yang mengandung kotoran apapun, misalnya, konten 
yang menggoda atau seksual, ketelanjangan (bahkan sesingkat apapun), 
kekasaran, bahasa yang kotor atau kasar tidak akan diizinkan. Saya rasa itu berarti 
hanya “G2” dan “PG3”! 

Mungkin Hollywood harus beradaptasi dengan standar mereka, karena saya tidak 
berpikir sebagian besar dari apa yang mereka kerjakan akhir-akhir ini akan 
membuatnya ke Surga. Jika Anda adalah seorang aktor atau aktris dan berencana 
untuk pergi ke Surga lebih baik Anda mempertimbangkan peran yang Anda terima di 
sini jika Anda ingin ditampilkan di sana. Jika Anda telah menerima Kristus sebagai 

                                                      

2 G — Cocok untuk semua umur 

3 PG — Mungkin ofensif, biasanya untuk penonton berusia di atas 13 tahun 
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Juruselamat Anda, setidaknya sekarang Anda tahu Anda masih memiliki masa 
depan untuk menggunakan hadiah Anda yang di surga. 

Jika Anda tidak menerima Dia dan berakhir di neraka, Anda TIDAK memiliki masa 
depan kecuali untuk menghabiskan kekekalan dalam penderitaan dan ketakutan. 
Hiburan ada hanya untuk setan-setan yang menyiksa Anda. 
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Bab Tujuh, lanjutan 

AULA BANGSA-BANGSA 

Tempat ketiga yang saya kunjungi adalah pencampuran kesenangan dan 
pendidikan. Mereka menyebutnya Aula Bangsa-Bangsa dan ada hal-hal untuk 
dilakukan di dalam dan di luar. Saya dibawa ke dalam di mana ada area lobi dan 
orang-orang disambut oleh tuan atau nyonya rumah. Kadang-kadang saya tidak 
yakin jika mereka (penyambut) adalah manusia atau makhluk ciptaan. Ada makhluk 
lain di Surga yang bukan malaikat, atau setidaknya mereka tidak memiliki sayap. 
Mereka terlihat sangat mirip dengan kita kecuali jika Anda melihat nyata dengan 
dekat, Anda dapat melihat bahwa mereka tampaknya agak transparan. Mereka 
selalu ramah dan selalu tahu nama Anda. 

Keluar dari lobi ada banyak lorong panjang 
dan semua lorong dilalui orang-orang yang 
datang dan pergi. Saya pergi ke salah satu 
lampiran dan berhenti di tempat yang tampak 
seperti ‘stasiun’ yang timbul keluar dari 
dinding. Lebih jauh ke bawah lorong saya 
benar-benar melihat lusinan ‘stasiun’. Saat 
saya melangkah ke sana, platform seperti-
jenjang rendah bangkit dari lantai. Bentuknya 
bundar dan tampak seperti terbuat dari kaca, 
tapi saya tidak yakin. Saya melangkah naik ke 
platform dan langsung di depan saya muncul 
cermin / monitor dari lantai ke langit-langit 
dengan kemampuan reflektif. Berwarna timah 
mengilap dan saya bisa melihat diri saya di 
dalamnya. Monitor ini memiliki bingkai 
modern enam inci (atau kita bisa 
menyebutnya ‘futuristik’) yang mengitarinya 
dan memiliki dua perangkat pemindaian kecil 
dalam bentuk panah mengarah ke atas dan 
satu menunjuk ke bawah di sampingnya. 
Seluruh perangkat memiliki kualitas aneh, 
karena Anda bisa melihat ada ‘lipatan kecil’ 
atau cara untuk menggabungkan atau 
memegang unit secara bersamaan. Ini membuat saya takjub! 

Saya melihat ke bawah lorong dan bisa melihat seorang pemuda yang tampak dari 
‘Asia’ yang melangkah naik ke salah satu platform. (Dalam Surga, orang-orang 
tebusan berasal dari semua bangsa). Dia mengenakan baju tunik hijau, tetapi tidak 
memakai sepatu. Tunik ini pasti sesuatu yang normal dari lemari pakaian setiap 
orang, karena saya telah melihat semua orang di Surga sedang memakainya 
dengan gaya yang berbeda, warna dan kain yang ada. Saya menonton untuk 
melihat apa yang akan dilakukan selanjutnya, ketika ia sampai ke depan dan 
meletakkan tangannya di atas tanda panah ‘ke atas’ pada frame. Segera, aliran 



44 

 

padat cahaya dalam bentuk silinder, dituang di atas pemuda itu. Hal tersebut berasal 
dari sebuah kubah kecil di langit-langit di atas si pemuda dan benar-benar 
membungkusnya dari kepala sampai kaki. Apa yang saya lihat selanjutnya, benar-
benar membuat saya lemas. Tepat di depan mata saya, pemuda tersebut berubah 
dari ras Asia ke Bahamian! 

Segala sesuatu tentang dia berbeda; kulitnya, rambutnya, wajahnya dan bahkan 
pakaiannya. Satu-satunya hal yang tetap sama adalah ukuran tubuh dan matanya. 
Saya hampir jatuh dari platform saya, tapi saya mampu menenangkan diri. “Itu 
sangat keren”, kataku sambil mendengar dia menertawakan dirinya sendiri. Pemuda 
itu juga muncul berubah di dalam monitor di dinding. Ketika ia selesai, ia 
membungkuk ke depan, meletakkan tangannya di atas tanda panah ‘ke bawah’ dan 
semuanya berubah kembali bersamaan dengan cahaya yang mati. 

Saya segera berbalik, membungkuk ke depan dan menyentuh panah ‘ke atas’. 
Sedetik kemudian, saya bukan lagi Kaukasia, tetapi perempuan Aborigin (dengan 
mata biru). Itu adalah pemandangan yang menarik untuk dilihat! Selama saya berdiri 
di dalam silinder cahaya, penampilan saya tidak berubah kembali, tetapi jika saya 
mengeluarkan lenganku melampaui cahaya, bagian dari tubuh saya kembali ke 
keadaan semula. Anda bisa melihat diri sendiri dan tidak hanya ‘melihat’ Anda 
berbeda, tapi Anda bisa menyentuh kulit dan rambut dan ‘merasakan’ perbedaan. 
Betapa luar biasa, saya tidak pernah memimpikan hal seperti ini menjadi mungkin. 
Saya mulai menatap diri untuk beberapa saat dan kemudian meletakkan tanganku di 
atas panah ‘ke bawah’ dan lampu meredup dari sekitar saya dan saya sekali lagi, 
kembali ke diri saya yang lama. 

Tidak ada yang bisa menghentikan saya, berlari dari satu stasiun ke stasiun lainnya 
untuk melihat saya akan menjadi apa. Yang berikutnya, saya adalah seorang Indian 
Amerika, lalu Asia, kemudian Belanda, Italia dan sebelum mereka membawa saya 
kembali saya adalah seorang gadis Skotlandia. Setiap kali Anda mulai menjadi diri 
Anda sendiri, Anda mengenakan pakaian baju tunik, kecuali aku; mengenakan t-shirt 
dan jeans, dan Anda menjadi kelompok etnis apa pun, Anda akan mengenakan 
pakaian tradisional atau asli. Saya akan senang memelihara bagpipe. Tapi mungkin 
ketika saya secara ‘permanen’ pulang, saya akan belajar memainkan mereka! 

Pikiran yang menyenangkan, untuk dapat melihat dan merasakan bagaimana 
rasanya untuk melangkah ke satu sepatu ke sepatu lainnya. Pasti ada hal-hal 
‘supranatural’ untuk melakukan sesuatu di atas sana dan saya hanya mengalami 
beberapa dari sekian banyak. 
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BAB DELAPAN  

Monumen Peringatan Manusia 
Pemberian Anda dan kebaikan hati Anda dikenang selamanya! 

Dalam bab ini akan diungkapkan apa yang diberitahukan ke saya dan menunjukkan 
tentang monumen peringatan bahwa manusia membangun di Surga dan bagaimana 
itu ada di hadapan Allah selamanya. 

Ada sebuah kisah dalam Kitab Kisah Para Rasul, pasal 10, tentang seorang kafir 
bernama Kornelius. Dia adalah orang baik dan memberikan banyak uang kepada 
orang miskin. Dia memiliki hati yang baik dan dikenal di seluruh wilayah. Kornelius 
tidak hanya membangun reputasi di bumi, tetapi di Surga juga. Dan banyak lagi, 
bahwa Allah mengutus seorang malaikat kepada Kornelius dengan kata-kata ini: 
(KJV) “Your prayers and your alms have come up for a memorial before God” atau 
dari Everyday Bible, Versi New Century: “He (God) has seen that you give to the 
poor and remembers you.” Dan dari Living Bible: “Your prayers and your charities 
have not gone unnoticed by God.” (Alkitab Terjemahan Baru: “Semua doamu dan 
sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau.”) Allah sangat 
terkesan dengan kebaikan Cornelius terhadap kaum miskin yang Dia inginkan untuk  
memastikan Kornelius memiliki kesempatan untuk mendengar Injil. Tuhan bahkan 
menyiapkan Petrus untuk ke depannya (melalui penglihatan) sehingga ia tidak akan 
menolaknya karena dia seorang kafir. 

Kita tidak bisa masuk ke Surga dengan perbuatan kita, hanya menerima Yesus 
memenuhi syarat Anda untuk itu. Namun, ketika kita menjalani hidup kita dengan 
cara yang sama seperti Kornelius (tanpa pamrih), kita juga membangun sebuah 
monumen di Surga dengan kemurahan hati kita. Ada banyak orang di bumi ini, ada 
pula yang sangat terkenal, yang telah membangun kenangan fantastis di Surga. Ada 
yang begitu besar sehingga mereka terlihat seperti kota-kota kecil; dengan air 
mancur besar, taman dan bangku untuk diduduki. Ada galeri-galeri di mana Anda 
dapat masuk dan benar-benar melihat beberapa dari riwayat kebaikan hati yang 
telah dilakukan. Nama mereka selalu ditampilkan pada beberapa jenis plat atau di 
monumen itu sendiri. Jika Anda mengenal seseorang yang memiliki hati yang 
memberi dan mereka terus membantu orang lain, mereka mungkin memiliki salah 
satu dari monumen-monumen ini. Tidak peduli di mana Anda pergi di Surga, 
monumen ini ada di mana-mana. 

Dua monumen yang khusus tertangkap mata saya. Satu dibuat dari ibu mutiara dan 
bersinar terang terhadap lanskap. Monumen itu serukuran sebuah taman kota, 
dengan air terjun yang indah yang berakhir ke dalam baskom air mancur besar. Di 
sekeliling dinding dasar air mancur ada patung-patung anak-anak dalam berbagai 
pose. Wajah kecil mereka penuh dengan kegembiraan dan harapan. Dinding bagian 
atas air mancur memiliki ukiran kupu-kupu paling indah yang terukir ke dalam. 
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Mereka begitu nyata yang saya harapkan mereka untuk mengambil pose setiap 
saat. Di bagian paling atas air mancur adalah plat bergulung yang berbunyi: 
“SEBUAH MONUMEN UNTUK CINTA ANDA DAN KEBAIKAN ATAS ANAK YANG 
TERLUPAKAN DUNIA”. 

Pekerjaan detail pada air mancur pasti telah dilakukan oleh salah satu pengrajin 
terbaik Surga. Bunga sedang mekar di mana-mana dan aroma dari mereka 
mengaduk indra Anda; beberapa dari mereka mengalir menuruni dinding yang 
dikelilingi kebun yang luas. Merak-merak melangkah di lapangan dan bertengger 
pada beberapa air mancur kecil yang mengalir di samping dinding. Apa tempat yang 
indah yang telah dibentuk dari kerja keras seseorang dari kasih kepada orang yang 
membutuhkan! 

Monumen ini milik seorang wanita Kristen yang berharga yang sering difitnah oleh 
dunia sekuler dan bahkan oleh beberapa orang dalam kepemimpinan yang mengaku 
mengenal Kristus. Ini tidak menyenangkan Bapa, melainkan mendukakan Dia. Dia 
sangat menghargainya di surga untuk usaha wanita itu. Wanita itu ingat anak yatim 
dan ditinggalkan dunia dan melakukan sesuatu semacam itu! Perhatikan kata-kata 
Anda dan tidak menyentuh yang diurapi Allah. Anda mungkin tidak setuju dengan 
mereka secara pribadi dan jika Anda benar-benar merasa mereka telah membuat 
kesalahan, berdoalah bagi mereka. Alkitab berkata jika mereka menghasilkan buah 
yang baik dengan kehidupan mereka atas nama Kristus, maka mereka ‘untuk’ Dia 
dan tidak melawan Dia. Jangan biarkan kata-kata Anda sendiri menunda atau 
mengalahkan apa yang Tuhan miliki bagi Anda dengan berbicara melawan setiap 
anak-Nya. 

Monumen lain yang saya lihat adalah sangat spektakuler, tapi sangat berbeda dalam 
desain. Ini juga dimulai dengan air mancur yang besar, tapi yang satu ini memiliki 
jembatan transparan yang melewati atasnya. Ia memiliki desain yang lebih ‘modern’ 
dan terlihat diisi dengan cahaya biru yang indah. Saat Anda memasuki jembatan dan 
mulai melewati ini air mancur besar, Anda melihat ke bawah ke dalam kolam kecil 
yang merupakan bagian dari desain dan tidak hanya melihat refleksi Anda sendiri, 
Anda melihat wajah-wajah semua orang yang telah membantu dalam beberapa cara 
oleh individu-individu ini. Hal-hal yang Anda lihat, benar-benar terjadi pada beberapa 
waktu dan telah ditangkap oleh Surga dan diamankan ke dalam monumen ini. Tidak 
hanya bisa Anda melihat ekspresi wajah-wajah orang, tetapi Anda bisa mendengar 
kata-kata syukur mereka berbicara tentang individu ini. 

Misa mawar dan putih Nafas Bayi Putih mengelilingi air mancur ini dan menaiki sisi 
kolom besar yang merupakan bagian dari strukturnya. Platform keluar dari kedua sisi 
air mancur pada berbagai waktu, simfoni Surga akan datang dan memainkan konser 
untuk dinikmati oleh semua yang hadir. Musik yang mulia bisa didengar dari jauh 
dan semua orang yang mendengarnya akan berhenti dan memberikan kemuliaan 
kepada Tuhan untuk kebaikan-Nya kepada orang lain. 
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Dekat daerah air mancur ada beberapa area 
untuk duduk dan bercengkrama dengan 
orang lain, yang merupakan favorit masa lalu 
individu ini. Mereka benar-benar mencintai 
sesama dan upah yang mereka pinta adalah 
apa yang mereka lihat di wajah orang-orang 
yang mereka bantu. Banyak dari orang-orang 
ini yang sangat membutuhkan dan hidup 
mereka berubah selamanya, karena upaya 
dari orang ini. 

Ada area di mana anak-anak kecil bisa 
datang dan bermain berbagai mainan yang 
tidak biasa. Beberapa yang saya tidak pernah 
lihat sebelumnya, seperti bola-bola 
gelembung. Seorang anak berjalan ke dalam 
struktur kubah yang memiliki lubang di bagian 
atas dan karena mereka berdiri di sana, 
gelembung besar akan menyelimuti mereka 
dan mereka akan melayang dan mulai 
memantulkan gelembungnya ke gelembung 
teman-teman mereka. Mereka akan tertawa 
dan berteriak saat mereka melayang. Ketika 

mereka lelah, mereka langsung ‘muncul’ dari gelembung mereka dan akan kembali 
ke tanah. 

Betapa indahnya bahwa tidak hanya individu ini membawa kebahagiaan kepada 
anak-anak di bumi, tetapi di Surga juga. Kasih Allah telah diungkapkan melalui orang 
ini, berkali-kali. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah dipengaruhi 
oleh Roh Allah untuk melakukan banyak ‘tindakan kebaikan’ ini. Mereka kaya dan 
bisa menjadi egois, tapi mereka lebih memilih untuk menggunakan hidup mereka 
untuk kemajuan orang lain. Mereka tidak pernah merugikan terhadap kelompok 
tertentu, tetapi semua orang diperlakukan secara adil seperti yang Alkitab 
mengatakan kita wajib. Akibatnya, monumen yang megah ini dibangun dengan cinta 
mereka. Ini akan menjadi kejahatan jika orang yang membangun monumen ini, tidak 
pernah melihatnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, monumen peringatan 
Anda tidak menjamin masuk ke Surga, jika mereka tidak menerima Kristus; 
monumen akan ada tetapi mereka tidak akan pernah melihatnya! 

Beberapa orang mungkin mencoba untuk berpendapat bahwa Allah tidak memiliki 
apapun di surga yang berhubungan dengan orang berdosa; namun, Kornelius dan 
keluarganya diselamatkan setelah malaikat datang dan berbicara. Ini bukti bahwa 
Tuhan tidak hanya mendengar doa orang yang belum diselamatkan, tetapi bahkan 
mengakui hal-hal baik yang mereka lakukan untuk orang miskin dan yang 
membutuhkan. Tuhan ingin mendekatkan diri kepada kita, itulah sebabnya Dia 
menciptakan manusia; sehingga Dia bisa memiliki keluarga untuk bersekutu. 
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Satu pelajaran penting yang Tuhan ajarkan pada saya adalah untuk tidak pernah 
mencobai dan menilai hati manusia, hanya Dia tahu apa yang di dalamnya. Dia yang 
memutuskan siapa yang pergi, karena Dia adalah satu-satunya hakim! Banyak yang 
akan membuat engakuan di menit-menit terakhir dan akan ada banyak orang di 
Surga yang tidak pernah timbul dalam hati kita untuk bertemu di sana. 

Apakah hidup Anda membangun monumen di depan Tahta Allah? Ini adalah tempat 
yang paling Kudus dan segala sesuatu harus melewati api sebelum disajikan. 
Meskipun ada yang menari, menyanyi dan merayakan, itu masih merupakan tempat 
penghormatan dan ‘membuat kagum’. Banyak kali Kemuliaan sangat berat, tidak 
ada yang dapat berdiri di dalamnya; dan mereka jatuh bersujud di hadapan takhta. 
Ini adalah tempat yang selalu tersedia bagi semua yang tinggal di Surga. Bapa 
menyambut semua yang ingin melihat-Nya. Yesus dan Roh Bapa dan Kudus adalah 
satu, dengan itu Mereka memiliki kemampuan untuk pergi ‘ke dalam’ dan ‘ke luar’ 
dari satu sama lain. Mereka berpikir yang sama, merasakan yang sama dan cinta 
yang sama, dan semua “sama-sama” KUDUS! Ketika Anda berdoa, Anda berbicara 
dengan Mereka semua. Ketika Anda beribadah, Anda menghormati Mereka semua. 
Mengembangkan gaya hidup berdoa dan beribadah itulah bagaimana Anda 
mengejar ‘keintiman’ dengan Mereka. Mereka menginginkannya, lebih dari yang 
Anda tahu! 

TUJUAN HIDUP ADALAH UNTUK MENJADI BAGIAN DARI KELUARGA MEREKA. 
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BAB SEMBILAN  

Tidak Ada Pesta di Neraka, Hanya 
Para Setan yang Bersuka Cita 

 

 

Bab ini merupakan kelanjutan dari Bab Dua mana saya berbicara tentang Neraka. 
Ini adalah tempat yang MENGERIKAN, penuh ketakutan dan siksaan dan TIDAK 
ADA JALAN untuk melarikan diri. Neraka tidak pernah diciptakan untuk manusia, 
tapi dibuat untuk Iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh. Allah adalah kasih dan 
menginginkan tidak ada yang binasa; tetapi karena Dia adalah kudus, dosa tidak 
bisa tinggal di dalam hadirat-Nya. Jika Anda tidak bertobat dari dosa, Anda tidak 
bisa datang ke surga dan satu-satunya pilihan lain yang Anda dapatkan adalah 
Neraka. Siapa yang ingin dipisahkan dari orang yang dicintai untuk selama-
lamanya? 

Sebenarnya suatu malam saat saya sedang berdoa saya dibawa dan diperlihatkan 
Neraka. Tidak ada orang yang telah ada di sana yang bisa melupakan kengerian 
tempat itu. Saya bersyukur bahwa saya tidak mendapatkan efek penuh, saya hanya 
mengamatinya dan tidak mengalami penyiksaan atau panas yang membakar dari 
api. Saya tahu bahwa orang lain yang telah ada di sana secara harfiah turun dan 
mereka memang mengalami rasa sakit, menderita dan hal terburuk dari semuanya, 
pemisahan dari Allah. Percayalah, melihat itu semua cukup buruk bagi saya. 

Itulah saat saya benar-benar tahu saya dibawa ke mana dan untuk tujuan apa. Allah 
tahu ketika saya mengatakan kepada orang-orang tentang Surga. Saya perlu 
memperingatkan mereka tentang Neraka juga. Banyak orang tidak percaya neraka, 
tapi itu tidak akan membuat mereka tidak pergike sana. Dapatkah Anda 
membayangkan seseorang yang hidup ‘baik’ dan karena mereka menolak Kristus, 
berakhir di tempat seperti itu? Ini akan seperti mimpi buruk terburuk Anda yang 
menjadi kenyataan. Satu-satunya teman Anda adalah setan-setan yang membenci 
Anda. Mereka membencimu, karena mereka membenci Tuhan dan kita diciptakan 
menurut gambar-Nya. Kesenangan terbesar mereka adalah merobek seseorang 
menjadi cerai berai, secara harfiah. 

Jeritan-jeritan itu hampir tak tertahankan bagi saya dan saya tahu tidak pernah akan 
ada belas kasihan di Neraka. Ketakutan memerintah di sana dan bahkan jika Anda 
memiliki penangguhan hukuman sementara dari siksaan setan hukuman dimulai dari 
awal lagi, siksaan mental tidak pernah berhenti. 
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Anda mungkin pernah mendengar ucapan. “Mari kita pesta di Neraka!” Nah, satu-
satunya yang melakukan itu adalah makhluk jahat. Mereka bersukacita setiap kali 
korban baru tiba. Jika dua teman tiba bersama-sama, satu akan diseret dan yang 
lain harus menyaksikan dalam kengerian yang tak berdaya karena teman mereka 
robek di depan mata mereka; tidak dapat menjawab jeritan mereka yang meminta 
bantuan. 

Kadang-kadang, manusia dibuang ke dalam lubang yang diisi dengan api kecil dan 
hewan-seperti setan yang menggigit Anda terus menerus. Anda akan merasakan 
semua rasa sakit seperti luka setelah luka muncul di tubuh Anda. Panas tidak 
terpadamkan karena memproduksi luka besar di seluruh tubuh dan bau daging 
hangus mana-mana. 

Bentuk lain dari penyiksaan yang digunakan di neraka adalah makam batu. Mereka 
memakamkan Anda dalam ruang yang hampir tidak cukup tinggi untuk berdiri dan 
tidak cukup lebar untuk berlutut atau duduk. Itu adalah kegelapan tergelap yang 
pernah Anda alami dan sangat dingin. Setan laba-laba kecil yang memiliki kepala 
manusia merayap di seluruh badan Anda dan mereka tidak berhenti berteriak 
menghujat. Suara menembus kepala Anda lagi dan lagi sampai Anda berpikir Anda 
akan menjadi gila. 

Tidak hanya tubuh Anda kelelahan tidak ada waktu untuk berbaring; tetapi jika Anda 
mencoba untuk meregangkan kaki Anda, mereka ‘memijit’ kaki Anda ke batu yang 
seperti jarum tajam di sisi makam. Ini adalah penderitaan di mana tidak istirahat dan 
tidak ada air untuk tubuh Anda yang kehausan dan kelaparan. Anda berharap Anda 
tidak ada lagi, sehingga penderitaan akan berhenti; tetapi itu tidak pernah terjadi. 

Saya melihat Neraka secara singkat, tapi tidak butuh waktu lama untuk menyadari 
bahwa tidak ada yang ingin berakhir di sana. Orang-orang mengatakan mereka tidak 
percaya belas kasih Allah bisa mengirim orang ke Neraka. Mereka benar, Dia tidak 
mengirim siapa pun ke sana; mereka membuat pilihan mereka sendiri. 

Kita harus menjaga hati kita sehingga selamat, Anda tidak berbuat dosa terhadap 
Allah. Hal ini mungkinkan untuk menerima Kristus dan memulai hidup benar, tapi 
kemudian kita bisa menarik diri dari Allah baik dengan keinginan kita sendiri atau kita 
tertarik dengan hal-hal yang Iblis telah tanamkan di dunia ini, seperti narkoba, 
alkohol, amoralitas, keserakahan, benci, homoseksualitas, mistisisme, sihir dan 
pemujaan setan. 

Mereka adalah orang-orang jelas, tetapi ada juga tidak begitu jelas; dan salah satu 
dari mereka tidak mengampuni. Alkitab dengan jelas mengatakan, “Jika kamu tidak 
mengampuni, kamu TIDAK akan diampuni.” Jangan biarkan dosa mengerikan ini 
ditemukan di dalam Anda. Jadilah cepat mengampuni jika seseorang meminta maaf. 
Jangan simpan di dalam hati Anda, karena Anda akan kehilangan Surga. Bahkan 
jika Anda menerima Kristus, jalani kehidupan yang baik dan bantu orang miskin, 
semua hal indah menurut Alkitab, tetapi memendam pengampunan dalam hati Anda 
- ANDA TIDAK AKAN PERGI KE SURGA. 
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Jangan berpikir bahwa dengan hanya mengatakan doa ‘pendosa’ itu menyegel Anda 
selamanya untuk pergi ke Surga. Anda harus tulus dan meskipun keselamatan 
adalah gratis, itu tidak memberikan lisensi untuk hidup dengan cara apapun yang 
Anda mau. Jika kemudian Anda terus hidup dalam dosa dan mengabaikan perintah-
perintah Allah, Anda tidak pernah benar-benar memiliki pertobatan sejati! 

Allah selalu menepati perkataan-Nya dan apa pun yang Anda tabur, akan Anda tuai; 
dan itu termasuk mengampuni! Jika Anda perlu bantuan untuk mengampuni 
seseorang, berdoa dan mintalah, karena Tuhan adalah setia. Siapapun yang pergi 
ke neraka TIDAK PERNAH akan bebas dan tidak pernah merasakan kedamaian, 
kebaikan atau cinta lagi. Bahkan masa depan mereka telah direncanakan untuk 
mereka: akan dibakar di lautan api untuk selama-lamanya! Jika salah satu anggota 
keluarga Anda pergi ke sana, mereka berteriak kepada Tuhan agar tidak 
membiarkan Anda datang ke sana! Silahkan memilih Kristus sementara masih ada 
waktu!  
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BAB SEPULUH  

Buat Pilihan yang Benar, Sehingga 
Anda Dapat Masuk Surga 

 

 

Bab ini akan menjelaskan bagaimana agar diselamatkan, atau dengan kata lain 
‘dilahirkan kembali’. Artinya adalah Anda tidak akan lagi terpisah dari Allah oleh 
dosa, tetapi Anda menjadi bagian dari keluarga-Nya dengan menerima Yesus 
sebagai Juruselamat Anda dan, karena itu akan masuk surga ketika Anda mati. Ada 
kitab suci yang menjelaskan semuanya. Yohanes 3:16, 17: “Karena begitu besar 
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, 
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh 
hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk 
menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.” Ini adalah 
sederhana dan itu adalah hadiah gratis. Anda harus mengakui dosa-dosa Anda dan 
menerima Dia dengan iman. Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Jangan 
menunggu sampai Anda ‘membersihkan’ Anda, Dia akan membawa Anda: maka Dia 
akan mengubah Anda dari dalam, ke luar! 

Setelah Anda telah bertobat dari dosa-dosa Anda, Anda menjadi manusia baru dan 
manusia ‘lama’ Anda telah mati. Ini berarti hati anda telah berubah dan sekarang 
menginginkan hal-hal yang dari Allah dan bukan hal-hal jahat yang pernah Anda 
lakukan. Agar Anda untuk bertumbuh secara rohani, Anda harus mulai membaca 
firman Allah. Hal ini juga membantu untuk mengembangkan hubungan dengan 
mereka yang telah mengenal Allah dan dapat membantu Anda mengejar jalan 
Kristen yang kuat. Jika Anda bisa terhubung dengan suatu pelayanan lokal, mereka 
dapat memberikan panduan praktis dan konseling untuk membantu Anda 
menemukan tujuan hidup dan rencana yang Tuhan siapkan untuk Anda. 

Langkah berikutnya adalah untuk dibaptis dalam air, yang merupakan tanda lahiriah 
dari perubahan batiniah yang telah terjadi dalam hidup Anda. Ini menandakan 
bahwa kita telah ‘mati’ dengan Kristus dan sekarang dibangkitkan, telah menjadi 
manusia baru. Kebanyakan gereja lokal mengadakan kebaktian pembaptisan secara 
terjadwal dan akan senang menyambut Anda ke dalam keluarga Allah dengan 
membaptis Anda. Gereja pertama, seperti yang dijelaskan dalam kitab Kisah Para 
Rasul, membaptis semua yang baru bertobat. 

Kemudian, Anda harus membiarkan Roh Kudus mengambil alih hidup Anda dengan 
mencari baptisan Roh Kudus dengan bukti berbicara dalam bahasa roh. Ini 
memberdayakan Anda seperti yang dilakukan para rasul dalam kitab Kisah Para 
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Rasul. Saya menyarankan membaca seluruh buku untuk melihat perbedaan apa 
yang terjadi dalam hidup mereka. Anda menjadi lebih peka untuk mendengar suara 
Allah yang berbicara kepada Anda. Roh Kudus diutus untuk menjaga dan 
menghibur; Dia bukan sesuatu yang harus dihindari, sebagaimana diajarkan oleh 
beberapa denominasi. Ketika pencurahan besar disebutkan dalam Kata Pengantar 
buku ini terjadi, secara simultan akan diisi dengan Roh Kudus dan hasilnya akan 
ajaib! 

Setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus harus mewakili karakter-Nya. 
Dia datang karena Dia mengasihi semua orang dan oleh karena itu, kita harus 
melakukan hal yang sama. Kita tidak bisa mencintai ‘dosa’ orang, tapi kita bisa 
‘mencintai’ mereka kepada Kristus. Baca kitab Galatia untuk belajar bagaimana 
saudara dan saudari dalam Kristus harus memperlakukan satu sama lain. Kita 
semua harus berusaha untuk memiliki laporan baik yang direkam di Surga. 

Yesus menginginkan Anda untuk mengalami kemenangan atas dosa setiap hari 
dalam hidup Anda. Firman Tuhan berkata, “sebab semua yang lahir dari Allah, 
mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita.” (1 
Yohanes 5:4). Iblis akan memberi godaan, tetapi Anda tidak perlu menurutinya. 
Yesus dapat membantu Anda menang setiap waktu, karena “sebab Roh yang ada di 
dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia.” (1 Yohanes 4:4). 
Ketika Anda merasa bahwa tekanan untuk melakukan dosa untuk menjauh dari-Nya, 
Dia akan membantu Anda. Jika Anda jatuh dan melakukan dosa adalah hal yang 
buruk bila Anda mencoba untuk menyembunyikannya, akui dosa Anda dengan cepat 
dan terima pengampunan-Nya. Jika Anda menyembunyikan dosa, iblis akan 
menggunakannya terhadap Anda dan kemudian kutukan akan datang. Semakin 
lama Anda menunggu, semakin sulit untuk bertobat. Pengampunan-Nya tersedia 
bagi kita semua dan darah-Nya dapat membuat orang berdosa DIBEBASKAN! 

Saya tidak hanya tahu bahwa Kristus mati karena dosa kita dan mencurahkan 
darah-Nya di hadapan takhta Allah, tetapi saya telah melihatnya! Sekarang saya 
akan berbagi salah satu pengalaman yang paling tidak biasa dan tak terlupakan 
yang pernah saya miliki. Saat itu April 1998 dan saya berada di pelayanan gereja 
malam. Pada saat ini saya mencari hubungan yang lebih mendalam dengan Bapa 
dan telah menghabiskan banyak malam untuk menyembah dan bersyafaat di rumah 
saya. Saya sangat ‘lapar’ akan Tuhan dan ketika Anda seperti itu dalam hidup Anda, 
Dia akan memastikan Anda mendapatkannya. 

Kami telah menyembah selama sekitar tiga puluh menit dan kemudian Pendeta 
berhenti dan memanggil orang-orang tertentu ke bawah untuk berdoa. Ia meminta 
siapa saja yang terlibat dalam pelayanan penuh waktu, apakah mereka pendeta 
atau bukan pendeta. Saya tahu Tuhan telah mengatakan bahwa saya suatu hari 
nanti akan terlibat dalam pelayanan penuh waktu, tetapi menolak, karena saat itu 
saya belum pelayanan penuh waktu. Pendeta menumpangkan tangan pada mereka 
yang sudah maju, berdoa bagi mereka dan mengembalikan mereka kembali ke kursi 
mereka. Saya bisa merasakan kemuliaan Allah di tempat kudus dan saya tahu 
bahwa malaikat hadir. Saya merasa Roh Kudus menyuruh saya bahwa saya harus 
turun untuk didoakan, jadi saya berkata kepada-Nya, “Jika Pastor mengatakan, 
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masih ada satu orang lagi yang harus datang, maka saya akan pergi.” Saat 
berikutnya, Pendeta saya mengatakan hal tersebut, jadi saya pergi ke depan. 

Semakin saya mendekat ke depan, kemuliaan Allah menjadi semakin kuat. Ini 
menjadi sulit untuk bernapas dan saya mulai merasakan panas di sekitar saya. 
Mereka (pengerja gereja) harus berdiri di belakang saya, karena kadang-kadang 
ketika kuasa Allah dilepaskan ke dalam diri Anda, Anda sebenarnya bisa lemah. 
Ketika Pendeta menumpangkan tangan pada saya, saya merasa api menjalar di 
sekujur tubuh saya. Itu begitu kuat sehingga tidak hanya saya yang terlempar ke 
belakang, tapi pengerja terlempar juga. Tuhan memakai tangan Pendeta saya untuk 
melepaskan api ini ke dalam jiwa saya. Api itu menjalari seluruh diri saya, membakar 
apa pun yang bukan Allah. Dinding hati saya dibersihkan dari keinginan dunia, 
setiap kenangan buruk masa lalu dan kemudian kepala saya untuk membersihkan 
kehidupan pikiran saya. Aku sekarang wadah yang murni, dimurnikan untuk 
digunakan Bapa. Saya telah dibaptis dengan api! 

Saya hanya ingat turun ke sana dan tubuh saya mulai gemetar keras. Saya tidak 
terluka sedikitpun, tetapi telah ditangkap oleh Kemuliaan dan itulah bagaimana 
tubuh saya bereaksi untuk itu. Samar-samar saya ingat seseorang yang melingkupi 
saya dan berjalan pergi. Kemudian saya menemukan bahwa badan saya 
mengguncang selama pelayanan, sepanjang waktu berbaring di lantai di bagian 
depan. Pendeta tahu Tuhan sedang melakukan sesuatu dan tidak mengizinkan 
siapa pun untuk menyentuh atau memindahkan saya. Mereka benar-benar 
mengunci saya di dalam gereja dan meninggalkan orang keamanan di sana untuk 
menelepon keluarga saya ketika saya bisa pergi. Putri saya mengatakan kepada 
saya keesokan harinya bahwa dialah yang telah meninggalkan catatan nomor 
telepon rumah kami yang diselipkan di lengan saya. Dia menunggu sampai hampir 
tengah malam, tapi saya masih terbaring gemetar. Apa yang dia tidak tahu adalah 
ke mana saya telah dibawa oleh Roh Allah. 

Ketika saya memukul lantai, beberapa detik kemudian malaikat Tuhan membawa 
saya (roh saya) dan meninggalkan dunia ini. Di semua pengalaman saya pergi ke 
Surga itu selalu terjadi ‘dalam sekejap’ dan saya tidak merasa samasekali saya telah 
pergi. Saya hanya di sini dan sedetik kemudian saya ada di suatu tempat di Surga. 
Itu berbeda kali ini, karena tiba-tiba rasanya seperti kami bergerak dalam kecepatan 
‘warp’. Saya benar-benar melihat jutaan lampu datang pada saya, seperti Anda lihat 
dalam sebuah film. Kami bepergian untuk beberapa waktu dan tiba-tiba kami 
berhenti dan saya merasa kaki saya menyentuh tanah. Saya membuka mata saya 
dan saya langsung tahu saya bukan di Surga. Ketika saya menyadari di mana saya 
berada jantung saya (seperti) tercekat di tenggorokan, karena saya berdiri di luar 
makam Yesus dan batu sudah terguling. “Oh Tuhan”, saya berkata, “apa yang saya 
lihat?” 

Saya mendengar seseorang menangis dan berbalik dan saya melihat seorang gadis 
cantik dengan sesuatu di bawah lengannya. Dia terlihat berumur sekitar sembilan 
belas atau dua puluh tahun dan memiliki rambut hitam panjang. Dia melihat ke 
dalam kubur dan melihat malaikat-malaikat, yang bertanya mengapa ia menangis. 
Dia berkata, “Mereka telah mengambil Tuhan saya dan saya tidak tahu di mana 
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mereka menempatkan Dia.” Saat itu Yesus menampakkan diri, tetapi Maria tidak 
mengenali-Nya. Dia bertanya apakah dia telah mengambil Yesus. Kemudian Yesus 
berkata, “Maria. ” Dia berlari ke arah-Nya, wajahnya berseri-seri dengan sukacita 
sekarang, saat dia berseru, “Guru” (saya percaya itu artinya ‘guru’ dalam bahasa 
Yahudi). Yesus berkata kepadanya, “Jangan sentuh Aku Maria, karena Aku harus 
pergi kepada Bapa dahulu. Beritahu yang lain ke man a Aku pergi, kepada 
Bapa-Ku dan Bapamu. ” Dia lari untuk memberitahu orang lain apa yang Yesus 
katakan. 

Segera setelah ia pergi sekumpulan malaikat muncul di langit seperti Yesus bangkit 
untuk menemui mereka, saya mengikutinya. Itu adalah sebuah situs yang 
menakjubkan seperti kita bangkit bersama, saya TIDAK akan pernah lupa itu. Saya 
tidak peduli apakah ada yang percaya pada saya, ini akan selalu menjadi waktu 
‘ilahi’ dalam hidup saya. Para malaikat mengapit di sekitar Yesus, karena kami terus 
naik melalui langit. Meskipun suasana di sekitar kami menjadi gelap, kemuliaan 
Yesus menerangi seluruh area. Kami melewati surga kedua dengan tidak ada 
gangguan dan berjalan menuju cahaya yang tampak lebih terang dari matahari. 

Saat kami memasuki surga ketiga, di 
mana rumah Tuhan berada, ribuan 
malaikat datang untuk menyambut 
Yesus pada kebangkitan-Nya dari 
kubur. Mereka membawa kami melewati 
gerbang dan menuju Ruang Tahta. 
Situs yang saya lihat selanjutnya adalah 
sulit untuk dijelaskan, dan bahkan ketika 
saya menulis tentang hal ini, kemuliaan 
yang saya rasakan kemudian 
menentramkan saya sekarang! Ada 
banyak malaikat tak terhitung jumlahnya 
bersujud di lantai sementara Yesus 
berjalan menuju takhta dan Bapa-Nya. 
Para malaikat Tuhan telah membawa 
sebuah vas yang indah bersamanya 
sepanjang waktu dan sekarang ia 
menawarkan kepada Kristus saat ia 
melangkah di depan Bapa-Nya. 

Di depan kami adalah sesuatu yang 
rendah yang telah dimodifikasi dan di 
atasnya ada seorang pelari yang sangat 
indah di mana ada benang-benang 
yang terikat bersama-sama tampak 
hidup. Emas, perak, ungu, merah, dan 
hijau adalah warna yang hidup dalam 
sepotong kain. Saya hampir tidak bisa 
berdiri; kekuatan yang berasal dari takhta itu begitu besar. Petir menembak balik dan 
terdengar seperti guntur besar, saat Bapa mengangkat tangan kanan-Nya. 
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Lalu tiba-tiba, ada keheningan mutlak saat Yesus mengambil vas dan membungkuk 
di atas mezbah. Tepat sebelum Dia mulai mencurahkan darah-Nya, saya melihat 
sebuah kata muncul di kain di depan-Nya. Dikatakan, ‘Ketakutan’, saat darah 
memukulnya, saya mendengar suara seperti air yang mengenai panci panas, 
‘SSSSSSSSS’; segera kata tersebutmenguap. Satu per satu, kata-kata muncul di 
kain dan setiap kali darah akan melenyapkannya. Kata-kata seperti, ‘Benci, 
Penyakit, Kesedihan, Pembunuhan, Homoseksualitas, Kegilaan, Perzinahan, 
Kesakitan’, dan banyak lagi; setiap kali yang dilenyapkan oleh darah Yesus. Ketika 
kata terakhir; ‘KEMATIAN’, muncul darah memukulnya dan itu hilang selamanya. 
Tuhan berdiri dan mengangkat kedua lengan, Dia berteriak, “YA! Sudah selesai! “ 
Semua orang di Ruang Takhta berteriak dan menari dengan sukacita. Yesus telah 
menyelesaikan itu semua, pengorbanan tertinggi telah dibuat dan korban darah 
dibayar lunas. Pelari yang ‘hidup’ sekarang mengandung darah mulia Kristus yang 
akan disimpan selamanya di atas tutup pendamaian Allah. Sungguh hal yang suci 
untuk dialami, saya terkejut saya mempunyai pengalaman tersebut! 

(Saya kemudian kembali ke gereja) 

Saat itu sekitar 5:00 am sebelum mereka bisa menelepon suami saya untuk datang 
dan mendapatkan saya; dan ia harus membopongku keluar. Saya tidak normal 
selama sekitar dua minggu. Saya punya banyak penglihatan selama waktu itu dan 
akan membagikannya di lain waktu. Saya benar-benar tahu Dia membayar harga 
yang mahal untuk kita semua. Bagaimana orang bisa menolak Cinta seperti itu? 
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BAB SEBELAS  

Rencana Kekal, Keselamatan Itu 
Gratis, Tapi Hidup Anda Tinggal 

Sekarang, Menentukan Posisi Kekal 
Anda 

 

 

Bab ini menjelaskan bagaimana posisi kekal Anda ditentukan dan Anda benar-benar 
yang memutuskan hal tersebut! 

Orang-orang melakukan banyak jenis perencanaan dalam hidup mereka; Rencana 
Liburan, Rencana Membangun Rumah, Rencana Tabungan, Rencana Keuangan 
Pendidikan, Perencanaan Pensiun dan bahkan Perencanaan Estate. Perencanaan 
yang paling penting, tetapi yang paling diabaikan adalah PERENCANAAN KEKAL. 
Saya tidak berbicara tentang agar Anda selamat jadi Anda bisa ke Surga. Saya 
berbicara tentang sesuatu yang jauh di luar itu. Posisi kekal Anda. Yang sekali 
ditetapkan tidak akan pernah berubah. Anda dapat bekerja ke arah itu sampai Anda 
mati, setelah itu tidak banyak yang dapat Anda lakukan. Itu berarti Anda mengetahui 
apa tujuan Allah bagi kehidupan Anda dan Anda mencapainya. Dia punya tujuan 
hidup untuk kita semua. Anda juga akan memerintah atau memerintah bersama 
Kristus di bumi yang baru, atau Anda akan melayani orang lain. 

Salah satu hal paling penting yang akan Anda pertanggungjawabkan atas panggilan 
Tuhan yang Anda lakukan dalam hidup Anda. Kita semua memiliki tujuan hidup yang 
spesifik dan Tuhan memberikan kita karunia, talenta dan karunia untuk 
mencapainya. Jika Anda tidak tahu apa panggilan Anda, cari Tuhan dan Dia akan 
mengungkapkannya kepada Anda. 

Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa karunia-karunia dan panggilan kita tidak 
disesali. Ini berarti bahwa Anda tidak akan dibebaskan dari pemenuhan tujuan Allah 
bagi hidup Anda. Anda akan sampai ke Surga, tetapi Anda tidak beroleh upah untuk 
melakukan ‘hal’ Anda sendiri jika Anda belum dicapai hal-hal Tuhan. 

Anda menerima upah untuk setiap kebaikan Anda, karena firman Tuhan berkata, 
“Dan barangsiapa memberi air sejuk secangkir sajapun kepada salah seorang yang 
kecil ini, karena ia murid-Ku, Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia tidak akan 
kehilangan upahnya dari padanya.” (Matius 10:42). Imbalan ini berbeda dari yang 
Anda terima untuk mencapai panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Pastikan hidup 
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Anda dihitung untuk Kerajaan Allah. Upahmu akan dihabiskan di pemerintahan kekal 
dengan Kristus. Anda tidak akan pernah menyesal! 

 

CATATAN AKHIR DARI BAPA UNTUK TUBUH-NYA 

Tolong BERHENTI berkelahi satu sama lain. Aku menci ptakan kamu semua 
dan Aku mencintai kamu semua. Engkau diberi panggil an dan urapan berbeda. 
JANGAN datang melawan siapa pun yang melakukan peke rjaan-Ku. Tidak 
tahukah kamu bahwa Firman-Kumengatakan, ‘Jangan Men yentuh  yang Ku-
urapi’; namun kamu menghina dan melahap satu sama l ain! 

Kamu semua SATU keluarga dan kamu akan hidup sepert i itu di Surga dan 
seluruh kekekalan. Aku tidak memisahkan kamu dari y ang lainnya; yaitu 
tradisi manusia.  Aku akan muncul dan memutuskan banyak tradisi-tradi si 
karena pada zaman akhir ini sangat penting agar kam u semua bekerja sama. 
Dunia akan mengenal kamu karena cintamu satu sama l ain.  

APAKAH ANDA MENCINTAI? 
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