
Sorga, 
Rumah 

Tuhan yang 
Indah 

Alkitab for Anak  
mempersembahkan 

Yang da ba tulis: Edward Hughes 
 

Diilustrasikan oleh: Lazarus 
Alastair Paterson 

 
Diadaptasi oleh: Sarah S. 

 
Yang kaseh terjemahan:  

www.christian-translation.com 
 

Yang ba beking: Bible for Children 
www.M1914.org 

 
©2021 Bible for Children, Inc. 

Perijinan: Ngana berhak beking ato cetak ini cirita, selama ngana ndak jual. 

Waktu Yesus hidop dibumi, Dia bilang pa Di ape 
murid-murid tentang Sorga.  Dia bilang, “Rumah 
Bapa Ku,” kong bilang kalo disana ada banya tampa.  
Dia pe rumah besar, rumah yang  
indah.  Sorga lebe besar  
deng deng lebe indah  
dari samua yang  
ada di bumi. 
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Halaman yang paling akhir dari Alkitab kase jelas 
Sorga sebagai “Yerusalem baru”.  Sangat, sangat 
besar skali, deng sebuah tembok yang tinggi.  Dia pe 
tembok pake batu jasper, bening sama deng Kristal.  
Permata deng batu-batu berharga di  
ape pondasi,  
berkilau deng  
warna yang  
indah.  Tiap  
gerbong kota  
ada beking dari  
mutiara tunggal  
yang besar! 

Malaikat deng samua makhluk 
Sorga menyembah Tuhan di 
Sorga.  Deng samua pengikut 
Tuhan yang so mati deng pigi 
ke Sorga.  Dorang manyanyi 
lagu-lagu pujian khusus for 
Tuhan. 

Semenjak itu, orang Kristen inga pa Di ape janji, 
Yesus mo bale jemput torang.  Yesus bilang Dia mo 
bale kage-kage.  Ndak ada orang yang tau,  
Mar bagimana deng orang Kristen  
yang so mati dulu sebelum Dia  
datang?  Alkitab bilang  
dorang langsung pigi  
sama-sama deng  
Tuhan. HADIR BESERTA 

TUHAN 

Beberapa kata dari salah satu lagu yang dorang 
manyanyi: ENGKAU LAYAK YANG SO TEBUS 
TORANG KEPADA ALLAH OLEH  
DARAH YANG TA CURAH DARI  
SAMUA SUKU, DENG BANGSA  
DENG BEKING TORANG RAJA  
DARI IMAM BAGI  
TUHAN KITA.   
(Wahyu 5:9) 

Wahyu, kitab terakhir yang ada di Alkitab, kase 
tau pa torang indahnya Sorga.  Hal yang sangat 
indah, deng cara yang istimewa.  Sorga itu 
rumahNya Tuhan.  Tuhan ada dimana-mana, nar 
Dia pe tahta di Sorga. 

Yesus bilang, “Kita pigi for kase sadia tampa pa 
ngoni.  Kita pasti datang ulang jemput pa ngoni 
sama-sama deng Kita.”  Yesus so pigi di Sorga, pas 
Dia bangkit dari Kematian.  Murid-murid da lia, 
Yesus ta nae ke atas, kong awan terima pa Dia 
sampe ilang dari  
pandangan. 
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Di Sorga deng Tuhan ndak ada 
lagi aer mata.  Kadang torang 
yang iko Tuhan manangis karna 
penderitaan di pe kehidupan.  
Di Sorga, Tuhan hapus samua 
torang pe aer mata. 

Bahkan hewan-hewan di Sorga beda.  Samua jinak 
deng batamang.  Serigala deng domba sama-sama 
making rumpu.  Bahkan singa makan rumpu sama 
deng lembu.  Tuhan bilang, “Dorang ndak akan sakiti 
deng beking rusak di samua pegunugan yang suci.” 

Sesuatu yang indah, sungai pe bening mengalir aer 
kehidupan dari Tahta Tuhan.  Tiap depe pinggir ada 
pohon kehidupan, yang dulu pertama kali ada di 
Taman Eden.  Ini pohon istimewa skali.  Dia pe buah 
ada dua belas macam yang berbeda, beda-beda tiap 
bulan.  Deng depe daong dari poho kehidupan 
berguan for kase bae samua bangsa. 

Pas kita lia samua, kita sadar bahwa ada sesuatu 
yang ilang di Sorga.  Ndak ada kata-kata marah yang 
dapa dengar.  Ndak ada yang  
bakalae ato egois.  Disana  
ndak ada kunci di tiap  
pintu, karna disana  
ndak ada pancuri.   
Disana ndak ada  
pantowo, pembunuh,  
tukang sihir atau  
penjahat.  Ndak ada  
dosa dalam bentuk  
apapun di Sorga. 

Sorga ndak perlu matahari ato bulan for cahaya.  
Tuhan punung deng sinar kemuliaan yang indah.  
Ndak pernah ada malam disana. 

Itu Gerbang ada beking dari mutiara ndak ada perak 
ta tutu.  Mari maso ka dalam kong lia-lia ... WOW!  
Sorga indah skali di dalam.  Dia pe kota deng beking 
dari emas murni, bening sama deng kaca.  Depe  
jalan da beking  
dari emas.  

13 14

11 12

9 10



Ini cirita Alkitab tentang torang pe Tuhan yang indah,  
yang beking pe torang, deng Dia mau torang kenal Dia. 

 
Tuhan tau torang so beking hal-hal yang ndak bagus,  

yang disebut dosa.  Hukuman dosa ya mati, tapi Tuhan sangat 
sayang pa kita.  Dia kirim Anak satu-satunya yaitu Yesus, untuk 
mati di salib kong dihukum karna torang samua pe dosa.  Kong 
Yesus Bangkit / hidup kong nae ke Sorga!  Kalo torang percaya  
pe Yesus deng minta Dia kase ampun torang pe dosa-dosa, Dia 

pasti ampuni torang!  Dia pasti datang kong hidup di dalam  
torang ini hari kong torang pasti hidup deng Dia selamanya. 

 
Kalo torang percaya ini kebenaranNya, bilang pe Tuhan: 

Ya Yesus, saya percaya kalo Engkau itu Tuhan, dan berubah  
jadi manusia for mati karna kita pe dosa-dosa, biar kita dapa 

hidup yang baru ni hari, kong nanti pigi bersama Engkau  
selamanya.  Tolong pe kita supaya dengar-dengaran  

pe Angko deng hidup for Angko.  Amin. 
 

Baca tu Alkitab kong bicara pe Tuhan tiap hari!   Yohanes 3:16 

Sorga, Rumah Tuhan yang Indah 
 

Sebuah cirita dari perkataan Tuhan, Alkitab, 
 

Da dapa di 
 

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

“Pintu Firman pa ngana mo kase torang.” 
Mazmur 119:130 

Samua yang terbaik, Sorga itu buat anak laki-laki 
deng perempuan (denga da orang dewasa) sapa yang 
percaya pa Yesus Kristus sebagai Juruslamat deng 
slalu memuliakan Dia sebagai dorang pe Tuhan.   
Di Sorga, ada satu depe nama Buku  
Kehidupan Domba.  Punuh deng  
nama-nama orang.  Apa ngana  
tau sapa-sapa yang  
ada ta tulis disitu?   
Samua orag yang  
so percaya  
dalam Yesus.   
 
Apa ngana pe  
nama ada disitu? 

Tamat 

Kata-kata paling akhir di Alkitab tentang Sorga 
adalah satu undangan yang beking kagum.  “Kong Roh 

deng pengantin perempuan itu bilang, ‘Datanglah!’  
Biar dorang yang aus datang.  Sapa jo yang mau, dia 

bisa ambe aer kehidupan dengan bebas.” 

Ndak ada kematian di Sorga.  Torang akan  
bersama-sama deng Tuhan.  Ndak ada lagi 
penderitaan, ndak ada lagi tangisan, ndak ada lagi 
kepedihan.  Ndak ada saki, ndak ada perpisahan, 
ndak ada pemakaman.   
Samua orang di  
Sorga bahagia  
selamanya  
deng Tuhan. 
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