
Buletin Doa - - ROH KUDUS DICURAHKAN 

Pesan Gembala 

KUASA  UNTUK MENJADI SAKSINYA! 

Shalom,  

Saat ini Tuhan ingatkan kita tentang apa yang telah Dia lakukan kepada kita semua 
beberapa tahun terakhir ini. 

Tahun 2002, Di awal tahun Tuhan ingatkan melalui seorang pendoa yang mendapat 
penglihatan dimana Gembala Pembina sedang berada di sebuah stasiun dengan memakai 
jas. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata "Change Destination."  Ini merupakan pesan dari 
Allah yang sangat mendasar dan mungkin sulit dihadapi dan dilakukan. Gembala Pembina 
diberi pengertian oleh Tuhan bahwa akan ada satu perubahan dalam arah pelayanan yang 
akan Gembala Pembina lakukan pada waktu itu.  

Mulailah Tuhan berbicara tentang penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Yoh 7:22 "Dan Aku 
telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya 
mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu." Tuhan memberikan kemuliaan-Nya 
kepada kita supaya kita menjadi satu. Tentunya kemuliaan Tuhan itu turun kepada 
Gembala Pembina terlebih dahulu, setelah itu kepada kita semua. Pada saat kemuliaan 
Tuhan turun, Gembala Pembina merasa tidak tahan dan yang pasti ada sesuatu perubahan 
yang terjadi yang mendasar terjadi dalam kehidupan dan pelayanannya. Saat itu Tuhan 
berkata “Selama ini kamu hanya sombong... arogan.... sombong... arogan... "  

Memang pada waktu itu Gembala Pembina merasakan bangga dengan pelayanan yang 
telah dia lakukan dengan jumlah gereja yang dia miliki. Gembala Pembina pikir itu hanya 
sekedar bangga biasa, ternyata di mata Tuhan itu adalah satu kesombongan, arogansi.  

Mendengar hal itu Gembala Pembina tidak tahan dan mulai menangis di hadapan Tuhan, 
dia berkata: "Tuhan... apa yang harus saya lakukan? Ampuni saya... ampuni hambamu ini." 
Dan Tuhan berkata tentang 2 hal, yaitu: 

1. Tuhan tunjukkan tentang nama dibelakang GBI, yang selama ini membuat kita semua 
kurang sehati dengan gereja-gereja lain, sampai akhirnya nama itu diturunkan.  

2. Gembala Pembina disuruh Tuhan untuk meminta maaf, meminta ampun kepada gereja-
gereja lain dan itu semua Gembala Pembina lakukan.  

Ternyata setelah Gembala Pembina melakukan itu semua, roh rekonsiliasi turun di 
Indonesia, setelah itu hamba-hamba Tuhan mulai bergandengan tangan termasuk Gembala 
Pembina dan Tuhan berkata kepada mereka "INDONESIA AKAN MENGALAMI 
TRANSFORMASI!"  



Tahun 2003, Langkah awal dari transformasi Indonesia adalah gereja-gereja harus bersatu 
bergandengan tangan, dan itu diawali dengan doa, pujian dan penyembahan di tahun 2003 
yaitu dengan diadakannya NPC (National Day of Prayer) yang dirintis oleh Bapak Imam 
Santoso dari Jaringan Doa Nasional. Beliau diberikan Tuhan suatu beban doa untuk 
Indonesia. Awalnya ada satu dorongan doa untuk membuat jaringan doa itu untuk mulai 
bergerak, dan itulah saatnya melalui NPC. Melalui NPC, kita melihat menara-menara doa 
mulai muncul, Jaringan Doa Sekota yang tadinya hanya beberapa puluh saja menjadi 
ratusan. Dan pada waktu itu yang kita lakukan adalah berdoa dan berdoa supaya Indonesia 
mengalami transformasi.  

Waktu terus berlalu dan kita hamba-hamba Tuhan mendapatkan pengertian bahwa 
transformasi itu melalui 7 spare/gunung, yaitu: A = Art, B = Busines, C = Church, D = 
Development of the Poor, E = Education, F = Family, G = Goverment. Transformasi 
Indonesia akan terjadi jika DNA-nya 7 spare ini. Dan hari-hari ini Tuhan secara khusus 
berbicara tentang Education. 

KAMU AKAN MENERIMA KUASA 

Bulan Mei yang lalu kita telah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan 10 hari 
kemudian kita memperingati pencurahan Roh Kudus (Pentakosta). Pada hari Pentakosta, 
sekali lagi Tuhan Yesus memberikan pesan  yang bukan hanya kuat, tetapi pesan itu 
sangat... sangat... sangat... kuat sekali! Dan saya tahu di depan ini, hal-hal ini akan terjadi.  

"Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan 
menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung 
bumi." Saudara, ini adalah pesan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum Ia naik ke surga. Di 
saat Tuhan Yesus naik ke surga yang menyaksikan adalah murid-murid-Nya, saat itu 
mereka terkejut melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka terheran-heran menatap ke 
langit, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang 
datang kepada mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri 
melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang 
kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." (Kis 1:11) 

Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga 
adalah murid-murid-Nya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga juga pasti 
murid-murid-Nya. Siapakah murid-murid Tuhan Yesus itu sekarang? Kita semua dan 
artinya Saudara semua yang akan melihat kedatangan Tuhan Yesus kembali dan waktunya 
itu sudah tidak lama lagi. 

Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan ini bukan hanya untuk murid-murid Tuhan Yesus saja 
pada waktu itu, tetapi berlaku bagi kita hari-hari ini. Dan inilah pesan Tuhan yang sangat... 
sangat... kuat tadi. Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi saksi Yesus apabila Roh Tuhan 
turun ke atas kita. Camkan ini baik-baik! Hari-hari ini saya percaya hal itu akan terjadi, 
yaitu Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi-Nya, yaitu: 

a. Di Yerusalem, Ini bisa diartikan di antara keluarga. 



b. Seluruh Yudea, bisa diartikan orang-orang yang bukan seiman atau sebangsa 
dengan kita. 

c. Samaria, bisa diartikan diantara orang-orang bukan seiman atau bangsa-bangsa. 

d. Dan sampai ke ujung bumi. 

KAMU AKAN MENJADI SAKSIKU 

Apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus dan 
memberikan kuasa kepada mereka untuk menjadikan saksi-Nya?  

1. Kotbah singkat Petrus membuat 3.000  orang bertobat. 

Jika Saudara membaca kotbah Petrus di Kis 2, kita bisa 
melihat mungkin kotbahnya tidak sampai 5 menit, 
tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 3.000 orang 
bertobat. Ini bukan hanya terjadi 2.000 tahun yang lalu 
3.000 orang bertobat, hari-hari ini akan terjadi 
pertobatan yang lebih dahsyat lagi. Akan banyak orang 
bertobat. 

 

2. Terjadi tanda-tanda dan mujizat ("Sign dan Wonder") 

Ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, maka 
tanda-tanda dan mujizat menyertai murid-murid Tuhan Yesus. Tanda-tanda dan mujizat 
yang Saudara lihat hari-hari ini, Tuhan katakan bahwa itu baru permulaan sebab Saudara 
akan melihat hal-hal yang lebih dahsyat lagi di depan ini. Dan yang dipakai bukan hanya 
Gembala Pembina saja, tetapi Saudara juga kita akan dipakai dengan luar biasa. Amin!!! 

Dalam Kis 5, diceritakan ada seorang yang bernama Ananias dan Safira, istrinya. Mereka ini 
menjual tanah dan hasil penjualannya mereka persembahkan di hadapan rasul-rasul. Dan 
pada waktu itu para rasul bertanya, "Apakah benar semua hasil penjualan tanah itu sudah 
kamu bawa kemari? Bukankah kamu mau mempersembahkan semuanya?" Dan Ananias 
menjawab, "Ya benar…", padahal sebagian uangnya telah disimpannya dan tidak 
diserahkan di hadapan para rasul. Lalu rasul-rasul bertanya, "Mengapa kamu lakukan ini? 
Tanah itu adalah tanahmu sendiri…uang itu adalah uangmu sendiri, mengapa engkau 
berbohong?" 

Setelah mendengar itu, tiba-tiba matilah Ananias. Lalu kemudian istrinya datang dan ketika 
kembali ditanyakan kepadanya apakah benar yang dipersembahkan itu adalah semua hasil 
penjualan tanahnya dan istrinya menjawab, "Ya, benar…"¸ maka seketika itu juga matilah 
istrinya. 

Pesan Tuhan yang sangat kuat kepada Gembala Pembina adalah Jangan ada seorang pun 
yang menjadi Ananias dan Safira! Jangan bohong kepada Roh Kudus! Hari-hari ini lebih 



baik terbuka dan kalau memang itu kelemahan kita, akui di hadapan Tuhan dan sebaliknya 
Saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa!! 

Kalau Tuhan sudah memberikan tanda-tanda awal untuk kita berubah, jangan keraskan 
hatimu. 

3. Tuhan mencurahkan "Roh Memberi" 

Kis 4:34 berkata : ".... Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka..." 
Mengapa tidak ada yang berkekurangan di antara orang percaya pada waktu itu? Sebab 
Tuhan memberikan Roh Memberi kepada mereka yang berlebihan. Mereka 
mempersembahkan uang mereka di hadapan para rasul-rasul dan rasul-rasul itu 
memberikan kepada mereka yang berkekura-ngan. Jadi di antara mereka ada yang menjual 
tanah atau rumahnya lalu membawa hasilnya kepada rasul-rasul dan para rasul yang 
membagi-bagikannya kepada mereka yang berkekurangan, sehingga tidak ada yang 
kekurangan, sebab mereka semua jadi berkecukupan malah berlimpah di dalam segala hal! 

Hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan pengurapan belas kasihan, dan itu adalah kuasa 
yang membuat kita peduli atau care kepada orang-orang yang miskin seperti Tuhan Yesus 
memandang mereka dan tidak ada motivasi yang lain. Seperti Firman Tuhan yan berkata, 
"Berilah dan kamu akan diberi ..." (Luk 6:38), maka orang yang seperti itu akan diberkati 
100 kali lipat! Jadi, orang yang memberi akan diberkati sedangkan yang diberi akan 
menjadi cukup malah berkelimpahan dalam segala hal! Amin! 

TIGA TANDA PADA WAKTU ROH KUDUS DICURAHKAN 

Seorang hamba Tuhan yang bernama Rev. Cindy Jacobs mendapatkan pesan Tuhan, yaitu: 
"Perhatikan setelah hari Pentakosta tahun 2010, karena akan ada suatu masa yang disebut 
dengan Pentakosta Baru!" Jadi apa yang terjadi pada tahun 2000 tahun yang lalu akan 
terjadi lagi hari-hari ini dan bahkan lebih dahsyat lagi. Amin! 

Apa yang Rev. Cindy Jacobs katakan ini sama dengan apa yang telah Tuhan sampaikan 
kepada Gembala Pembina di tahun 2009, dimana Tuhan menyampaikan pesan yang sangat 
kuat setelah pentakosta tahun 2009. Pada waktu itu Tuhan berkata "Aku akan 
mencurahkan Roh-Ku dan akan ada 3 tanda pada waktu Roh Kudus dicurahkan seperti 
yang tertulis dalam." (Yoel 2:28-32)  

1. Semua orang percaya akan dipakai Tuhan.  

"Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua 
manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-orangmu 
yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 
Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada 
hari-hari itu." (Yoel 2:28-29)  

Artinya, dari anak-anak, teruna-teruna, orang-orang dewasa sampai kakek-nenek akan 
dipakai Tuhan dengan luar biasa, Untuk itu Tuhan berpesan supaya roh, jiwa dan tubuh 
kita sehat dan kita diminta untuk menjaga itu semua dengan baik. 



Sekarang yang disebut dengan "Generasi Yosua" bukan lah mereka yang muda secara umur 
kronologisnya, tetapi meskipun berumur 80 tahun jika dia memiliki roh, jiwa dan tubuh 
yang sehat, maka ia adalah "Generasi Yosua." 

2. Akan terjadi mujizat-mujizat yang  menakutkan 

"Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi: darah dan api dan 
gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi 
darah sebelum datangnya hari TUHAN yang hebat dan dahsyat itu." (Yoel 2:30-31) 

Artinya, ini adalah sesuatu yang menakut-kan, yaitu goncangan-goncangan, mungkin 
tsunami-tsunami ekonomi yang akan terjadi.  

3. Akan terjadi pertobatan yang luar biasa.  

"Dan barangsiapa yang berseru kepada nama TUHAN akan diselamatkan, sebab di gunung 
Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan TUHAN; dan 
setiap orang yang dipanggil TUHAN akan termasuk orang-orang yang terlepas." (Yoel 2:32) 

Pertobatan besar-besaran hari-hari ini telah terjadi, seperti goncangan yang terjadi di Haiti. 
Negara Haiti merupakan negara yang jika kita lihat telah dipersembahkan kepada voodoo, 
tetapi karena mengalami goncangan yang luar biasa, akhirnya Presiden Haiti selama 5 hari 
mengumum-kan kepada seluruh penduduknya untuk berdoa puasa dan pada hari yang 
ditentukan ada 1 juta orang yang meresponinya. Apa yang terjadi setelah itu? Imam 
'voodoo' nya bertobat! Haleluya!  

Ev. Cindy Jacobs juga mendapatkan hal yang sama tentang hal itu, yaitu bahwa negara-
negara yang mau dilawat Tuhan akan digoncang terlebih dahulu. Kalau kita melihat 
goncangan itu terjadi, janganlah kita langsung menjadi takut, tetapi justru kita harus 
berdoa demikian, "Tuhan, terima kasih karena Engkau sedang melawat umat-Mu!"  

Pada saat Saudara mengalami goncangan, ingatlah Ibr 12:26-29, Waktu itu suara-Nya 
menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji: "Satu kali lagi Aku akan 
menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "Satu kali lagi" 
menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan 
supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan 
yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah 
menurut cara yang berkenan kepada-Nya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita 
adalah api yang menghanguskan." 

Hanya ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu Kerajaan Allah. Apakah Saudara termasuk 
anggota Kerajaan Allah? Amin! Jadi, semua anggota Kerajaan Allah tidak akan 
tergoncangkan asalkan kita melakukan 2 hal, yaitu: 

1. Mengucap syukur. 

2. Beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada-Nya, dengan hormat 
dan takut. 



Lakukan kedua hal ini, maka Saudara akan termasuk anggota Kerajaan Allah dan Saudara 
tidak tergoncangkan! 

Kalau kita boleh memilih hal ini: 

1. Banyak mengucap syukur, kurang goncangan. 

2. Kurang mengucap syukur, banyak goncangan. 

Alkitab berkata kepada kita semua supaya banyak mengucap syukur sehingga kita 
mengalami sedikit goncangan. Mengucap syukur bukanlah ketika keadaan hati kita sedang 
tidak enak dan kita bisa mengucap syukur. Bukan itu! Tetapi mengucap syukur seringkali 
harus dipaksa. Sebab banyak hal yang kadang membuat Saudara sulit untuk mengucap 
syukur apalagi bila Saudara hanya melihat keadaan diri Saudara yang sedang mengalami 
hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan berkata, "Mengucap syukurlah!, oleh sebab itu memang 
harus dipaksa!" 

4. Mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin! 

Apakah Saudara siap menjadi saksi-saksi-Nya? Roh Kudus akan turun ke atas Saudara dan 
memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi-saksi-Nya! 

TUHAN YESUS MENAMPAKKAN DIRI DAN MENGUNJUNGI MURID-MURIDNYA 

Jika Saudara lihat, sebelum Tuhan Yesus menyampaikan pesan yang terakhir ini, Tuhan 
Yesus mengunjungi murid-murid-Nya dan mempersiapkan mereka untuk menerima kuasa.  

Apa yang Tuhan Yesus tekankan ketika mengunjungi murid-murid-Nya selama 40 hari! 

1. Tuhan Yesus menegor kedegilan hati murid-murid-Nya karena tidak percaya bahwa Dia 
bangkit. 

Dan yang paling parah, yang tidak percaya itu justru 
orang-orang yang selama ini mengiring Tuhan Yesus. 
Artinya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Padahal 
mereka pasti sudah mendengar dari Tuhan sendiri 
bahwa Dia akan mati, dan pada hari ketiga akan bangkit 
kembali. Mungkin ketika mendengar Tuhan Yesus 
berbicara seperti itu, murid-murid-Nya berkata, 
"Amin!… Amin!" Seperti kita semua. Tetapi ketika 
harinya tiba, semua murid-Nya tidak percaya! 

Jadi Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid-Nya dan menegor mereka supaya percaya. 
Yang luar biasa yang saya lihat dari Tuhan Yesus adalah, Dia bukan hanya memarahi atau 
menegor saja, tetapi juga menolong murid-murid-Nya untuk percaya! 

2. Tuhan Yesus menolong murid-murid-Nya  untuk percaya 

a. Tuhan Yesus menolong kedua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emaus untuk 
percaya 



Saya ingat dengan 2 orang murid yang sedang pergi ke Emaus. Alkitab berkata bahwa ada 
selubung yang menutup mata mereka, sehingga mereka tidak mengenali Tuhan Yesus dan 
percaya bahwa Dia telah bangkit. Selubung itulah yang perlu diangkat supaya mereka bisa 
melihat dan percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit! 

Kedua murid itu tidak bisa menghilangkan selubung itu, tetapi Tuhan Yesus-lah yang 
menolong mereka. Yaitu pada waktu makan, ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, 
disitulah mata mereka dicelikkan dan mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus dan 
barulah mereka percaya. 

Jadi, mereka ditolong untuk percaya! Sebab kalau kita tidak percaya, maka kita tidak akan 
mengalami mujizat dan Tuhan tahu akan hal itu. Kita semua mau mengalami mujizat, tetapi 
kadang susah untuk percaya, oleh sebab itulah Tuhan Yesus menolong kita. 

b. Tuhan Yesus menolong Tomas untuk percaya 

Bagaimana Tuhan Yesus menolong Tomas untuk percaya? Tuhan Yesus sendiri mendatangi 
Tomas! Bukankah Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kita? Amin! 

Tuhan Yesus berkata kepada Tomas, "Tomas, ini Aku ... lihatlah ini bekas paku dan ayo 
cucukkan jarimu!" Melihat itu Tomas tersungkur dan berkata, "Ya, Tuhanku dan Allahku!" 
Tuhan Yesus hanya tersenyum melihat Tomas, tetapi bayangkan kalau kita yang 
mempunyai murid seperti Tomas ini? Mungkin saja bisa memukuli murid yang seperti itu. 
Tetapi Tuhan Yesus berbeda, saya percaya dia hanya menepuk-nepuk Tomas seraya 
berkata, "Tomas, karena engkau melihat Aku, maka kamu percaya, tetapi berbahagialah 
mereka yang tidak melihat, namun percaya!” 

Apakah Saudara mau berbahagia? Tuhan katakan, "Berbahagialah mereka yang tidak 
melihat (artinya belum melihat mujizat dalam hidupnya, belum melihat janji-janji Tuhan 
terjadi dalam hidupnya) namun percaya!" Haleluya!  

3. Untuk mengutus murid-murid-Nya.  

Setelah Tuhan Yesus menolong murid-murid-Nya untuk percaya, mereka diberikan tugas 
lagi, yaitu "Kabarkan Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda mujizat akan menyertai 
orang-orang yang percaya …" Siapa yang dimaksud di sini? Apakah hanya saya sendiri atau 
kita semua? Tentu kita semua yang adalah orang-orang percaya. Kalau Saudara 
memberitakan Injil, maka tanda-tanda ini akan menyertai Saudara, yaitu : 

-Saudara akan mengusir setan-setan dan setan-setan akan 
lari. 

-Saudara akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, 
yaitu bahasa roh. 

-Saudara akan memegang ular dan sekalipun minum racun 
maut, itu tidak akan terjadi apa-apa. Ini bukan untuk 
demonstrasi, tetapi ketika Saudara melayani Tuhan dan ada 
orang yang berbuat demikian terhadap Saudara, maka  



 

itu tidak akan mempan. Percaya saja, sebab itu janji Tuhan! 

- Saudara akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. 

Sebenarnya itu semua adalah pelayanan-Nya Tuhan Yesus dan karena Tuhan Yesus naik ke 
surga, tugas itu diberikan kepada kita hari-hari ini. Dan Saudara harus tahu apa rahasianya 
sehingga Tuhan Yesus bisa melakukan semua itu? 

Kis 10:38 dengan jelas berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret: bagaimana Allah 
mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, (dan setelah itu) Dia, yang berjalan 
berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis, 
sebab Allah menyertai Dia. 

TUHAN YESUS MEMBERIKAN PENGURAPAN 

Kata kuncinya adalah 'PENGURAPAN' dan hari-hari ini Tuhan mau kita menjadi saksi 
Yesus. Jika Saudara mau menjadi saksi Yesus maka Tuhan akan mengurapi Saudara. Roh 
Kudus akan turun ke atas Saudara untuk memberikan kuasa-Nya. 

Hari-hari ini Gembala Pembina diberikan oleh Tuhan 3 macam pengurapan untuk 
diimpartasikan kepada kita semua. Dan ketiga pengurapan ini yang disebut dengan 'kuasa' 
untuk menjadi saksi Yesus tadi. 

Pengurapan itu adalah: 

1. Pengurapan kasih, supaya kita lebih mengasihi dan lebih intim dengan Tuhan Yesus. 
Untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, syarat pertama adalah kita harus hidup intim dengan 
Tuhan. 

2. Pengurapan belas kasihan, supaya kita lebih peduli kepada orang-orang miskin dan 
orang-orang yang hina sengsara. Untuk menjadi saksi Yesus kita harus peduli kepada 
mereka yang miskin dan hina. 

3. Pengurapan mujizat dan kesembuhan, supaya kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan 
untuk dipamerkan kepada iblis! 

Ada berapa banyak yang siap untuk menerima kuasa? Saya percaya kuasa Tuhan melalui 3 
macam pengurapan akan turun ke atas kita. Haleluya! 

"8 JAM DI SURGA" - RICHARDO CID 

Baru-baru ini Gembala Pembina mendapat-kan sebuah tulisan dari internet yang 
menceritakan tentang seseorang yang diangkat ke surga oleh Tuhan. Sebelumnya memang 
sudah ada beberapa kesaksian tentang mereka yang sudah dibawa Tuhan ke surga, tetapi 
menurut Gembala Pembina inilah yang terakhir karena telah disiarkan secara luas oleh 
media.  



Mari kita simak baik-baik tentang kesaksian ini, karena melalui kesaksian ini Saudara dapat 
melihat bahwa apa yang dilihat orang itu dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya, 
persis seperti pesan-pesan Tuhan kepada kita hari-hari ini! 

Ada seorang yang bernama Ricardo Cid dari Chili. Ia seorang yang mempunyai kedudukan 
yang bagus di Chile Laboratories, tetapi tiba-tiba Tuhan berkata kepadanya, "Kamu 
tinggalkan pekerjaan-mu, kamu layani Aku sepenuhnya!" Mendengar ini dia kebingungan 
dan berkata, "Tuhan, berikan saya tanda, kalau memang ini benar suara-Mu." Lalu Tuhan 
menyuruh beberapa orang yang justru bukan Kristen datang kepadanya dan berkata, 
"Pekerjaanmu bukan di sini!" Dia kaget karena ada beberapa orang yang berkata 
kepadanya seperti itu dan dia tahu bahwa itu adalah dari Tuhan. 

Lalu dia mengambil keputusan dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, baiklah … saya dengar 
suara-Mu, saya mau tinggalkan pekerjaan ini". Dalam pesta perpisahannya, ada 2.000 orang 
yang hadir dan itu menandakan bahwa ia adalah seorang yang mempunyai kedudukan 
yang tinggi di perusahaan tersebut. Akhirnya dia pulang dan ibunya seorang yang sungguh-
sungguh taat kepada Tuhan berkata, "Kalau Tuhan yang suruh, kamu taat saja!"  

Dari seorang yang berpangkat tinggi dari pekerjaannya, tiba-tiba Tuhan memberikan tugas 
kepadanya untuk menjadi pendoa, dan berdoanya itu harus di gereja, bukan di rumah. Dan 
di gereja itu dia harus berdoa selama 7 jam setiap harinya. Apa yang menjadi topik doanya? 
Tuhan berkata kepadanya supaya dia mendoakan 2 topik doa, yaitu: "Tentang kehidupanya 
sendiri, dan tentang Gereja-Tuhan."  

Sehingga tulisannya itu diberi judul, "8 Hours In Heaven" yang kemudian diberi judul 
tambahan, "An Urgent Message For Todays Church", jadi ini adalah satu pesan Tuhan yang 
begitu kuat kepada Gereja pada hari-hari ini.  

Singkat cerita, dia dibawa ke surga oleh Tuhan selama 8 jam dan bertemu dengan Tuhan 
Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya, dan sebaliknya apa yang Ricardo katakan 
kepada Tuhan Yesus : 

1. "Beritakan kepada Gereja-Ku di bumi bahwa AKU ini ada! Mungkin banyak yang berpikir 
bahwa Tuhan Yesus masih mati dan tidak percaya akan kuasa Tuhan.  

Tetapi inilah yang Tuhan katakan, "AKU ini ada! AKU ini benar-benar hidup dan ada! 
Katakan kepada umat-Ku bahwa surga itu nyata! Dan AKU menantikan mereka. Gereja-Ku 
telah kehilangan iman, mereka tidak mau percaya kepada-Ku. Kejahatan telah bertambah-
tambah di muka bumi dan orang tak mau percaya bahwa AKU ada! Katakan kepada umat-
Ku, bahwa AKU akan melakukan sesuatu yang luar biasa di muka bumi, Gereja-Ku malah 
berpaling daripada-Ku dan bukannya bertumbuh." 

Di sini Ricardo melihat Tuhan Yesus menangisi Gereja-Nya. Dan Tuhan Yesus berkata, 
"Gereja yang seperti ini bukan gereja-Ku!" Kemudian Ricardo yang ganti menangis dan 
berkata, "Tuhan, kami semua adalah Gereja Tuhan!" Tetapi Tuhan berkata, "TIDAK! Gereja-
Ku akan berjalan dengan kuasa dan tanda-tanda mujizat!” 

Bukankah ini pesan Tuhan buat kita hari-hari ini? Amin!  



2. Yang kedua, Ricardo melihat jalan-jalan di surga terbuat dari emas.  

Dia sempat bermain dengan bubuk emasnya dan Tuhan 
berkata, "Semua ini sebetulnya untuk dinikmati oleh 
umat-Ku, tetapi sayang umat-Ku di Gereja, di antara 
mereka banyak sekali pencuri-pencuri persepuluhan 
dan persembahan khusus. Katakan kepada umat-Ku 
bahwa tidak ada pencuri yang bisa masuk ke dalam 
Kerajaan Surga!” 

Hari-hari ini kita tidak bisa main-main lagi dan  

bukankah firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu, sebab AKU kudus! Tanpa kekudusan 
tidak seorang pun yang melihat Tuhan” 

3. Yang ketiga, Ricardo melihat ada satu meja yang sangat-sangat panjang seperti tidak 
berujung dan rasanya jutaan orang yang bisa duduk di situ.  

Di atas meja itu banyak terdapat makanan dan buah-buahan. Ada mahkota dan mangkok 
kristal untuk minum dan dikatakan bahwa meja ini telah dipersiapkan untuk pernikahan 
Anak Domba. 

Ricardo teringat bahwa sebelum dirinya, ada seorang perempuan yang dibawa naik ke 
surga dan melihat bahwa meja itu sedang dipersiapkan. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, 
"Tuhan, dulu katanya mejanya sedang dipersiapkan …," tetapi apa kata Tuhan? Tuhan 
berkata, "Persiapannya sudah selesai!" Lalu Ricardo bertanya kepada-Nya, "Tuhan, kalau 
persiapannya sudah selesai, kapan Tuhan datang? Di bumi kami berkata bahwa Tuhan 
Yesus datang pada jam 12 malam, sekarang tunjukkan kepada kami apakah waktunya 
kurang 1 menit, 5 menit atau 10 menit?" Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Di sini sudah 
tidak ada jam lagi!" lalu Tuhan berkata, "Waktunya tinggal sedikit lagi dan waktu yang 
tinggal sedikit ini adalah waktu kemurahan BAPA. Jadi sewaktu-waktu AKU bisa datang!” 

Waktu kemurahan BAPA ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka yang mau bertobat. 
Waktunya sangat … sangat … sangat … singkat! Bukahkah itu pesan Tuhan hari-hari ini?  

4. Kemudian Ricardo diperlihatkan pada waktu 'Rapture'.  

Apa yang dilihatnya? Dia kaget karena melihat pendeta-pendeta dan pimpinan paduan 
suara yang semuanya tampak kebingungan dan bertanya-tanya, "Mana si anu … mana si 
anu?" Dan mereka sadar bahwa teman-teman mereka telah 'rapture' karena sudah tidak 
ada lagi. Lalu mereka masuk ke gerejanya dan sebagian jemaat yang tidak terangkat juga 
masuk dan mereka marah kepada pendetanya, dan apa yang terjadi?  

Dia melihat bahwa pendeta-pendetanya dipentungi, ada yang rambutnya dijambak, dsb. 
Mereka seperti kesetanan dan berkata, "Gara-gara kamu tidak pernah ngomong tentang ini, 
makanya kami tertinggal saat ini." Pada waktu membaca ini saya berkata, "Tuhan, saya 
pasti tidak dipentungi, dan jemaat saya juga tidak mentungi." Karena apa? Karena kita 
sama-sama diangkat! Haleluya! 



Saudara, Gembala Pembina tidak terlalu perduli kalau ada yang berkata, "Mengapa Pak 
Niko terus menerus memperkatakan tetang kedatangan Tuhan kedua kali?" Karena ini 
adalah pesan Tuhan. Gembala diperkenankan oleh Tuhan berbicara di Tulsa dalam 
konferensi dunia, yang pada hari terakhirnya disiarkan ke seluruh dunia dan saya 
diperkenankan Tuhan sebagai salah satu pembicara, mengapa? Karena Beliau memberita-
kan pesan ini. 

Sehari sebelumnya, ketika Gembala Pembina masuk dalam sesi 'healing' sebagai 
pembicara, terjadi kesembuhan yang luar biasa di sana. Dan tiba-tiba setelah selesai, ada 
seorang hamba Tuhan pria yang cukup tua datang kepadanya dan berkata, "Saya mau 
menyampaikan pesan Tuhan kepada Anda." Gembala Pembina  menjawab, "Silakan" dan 
langsung menutup mata mendengarkan. Dia lalu berbicara, "Anak-Ku, AKU senang 
kepadamu karena engkau memberitakan apa yang AKU beritakan, yaitu tentang AKU 
DATANG SEGERA. Hamba-Ku, aku berkenan kepadamu, tidak banyak … tidak banyak … 
tidak banyak … (secara berulang-ulang dia katakan hal ini) … yang mengerti akan hal ini. 
Tetapi kamu menyampaikan hal ini terus-menerus dan AKU berkenan kepadamu." Ketika 
Gembala Pembina membuka mata, ternyata orang itu sudah pergi! 

Dan besok malamnya, Gembala Pembina berbicara tentang hal ini dan saya sampaikan 
"AKU datang segera!" kata Tuhan, peganglah apa yang ada padamu supaya jangan seorang 
pun yang mengambil mahkotamu.  

Saudara, Gembala Pembina memberikan nasihat kepada kita, yaitu lebih baik kita percaya. 
Lebih untung memilih percaya, sebab misalnya waktunya diperpanjang oleh Tuhan, tentu 
tidak ada salahnya kalau kita hidup kudus dan berjaga-jaga. Karena dengan demikian kita 
akan diberkati, daripada misalnya tiba-tiba Dia datang dalam keadaan kita tidak percaya,  
maka tidak ada waktu lagi!  

Sekarang ini bukan waktunya untuk main-main lagi. Saudara mungkin mempunyai usaha 
atau bisnis yang bagus, tetapi hati-hati! Jaga baik-baik! Apalagi Saudara yang sering 
mendengar atau membaca Firman Tuhan, mari kita cek kembali apakah kita ini berkenan 
di hadapan Tuhan? 

Dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan berkata, "Jadi saksi-Ku", oleh 
sebab itu mari kita terima pesan Tuhan ini. Haleluya!  

Jika Saudara telah diberikan langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan, yaitu menjadi 
saksi Yesus, lakukanlah dengan berlari-lari. Ingat!!! Waktunya sudah sangat-sangat singkat 
sekali, Dia akan segera datang untuk memerintah sebagai Raja di bumi sampai setiap lutut 
bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. (Sh) 

Khotbah Pdt.DR.Ir.Niko Njotorahardjo di Jakarta 5 Juni 2010 

 

 

 



Kesaksian Ps. Ricardo Cid 

8 Jam di Surga 
Wahyu 4:1 Kemudian dari pada itu aku melihat: Sesungguhnya, sebuah pintu 

terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar, berkata kepadaku 

seperti bunyi sangkakala, katanya: “Naiklah ke mari dan Aku akan menunjukkan 

kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini.” 

Wahyu 5:11  Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling 

takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu; jumlah mereka berlaksa-laksa dan 

beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring: “Anak Domba yang disembelih itu 

layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, 

dan kemuliaan, dan puji-pujian.” 

Tuhan berkata, “Aku mengirimkan pesan ini kepada umatKu di muka bumi, karena 

sesungguhnya Aku ada di Surga.” 

Gereja Tuhan, dengarkan apa yang telah terjadi dalam hidup saya. Di dalam mimpi saya, 

Tuhan memulai pekerjaanNya kepada saya. Saya ingat di dalam mimpi saya, Saya berjalan 

keluar dari rumah saya. Saya berjalan ke jalan di lingkungan rumah saya dan saya merasa 

bahwa ada sesorang mengangkat saya melalui tangan saya ke udara dan kemudian saya 

berlari-lari di atas awan-awan dan memuliakan Tuhan. Suatu cahaya yang sangat terang 

menyelimuti saya dan sebuah suara mengatakan di dalam cahaya tersebut, “Ricardo, 

Ricardo, keluarlah dari pekerjaanmu sekarang karena saya akan melakukan sesuatu dalam 

kehidupanmu dan gerejaKu di atas bumi ini.” Setelah saya mendengar suara-suara 

tersebut, saya jatuh tersungkur secara hebat dan bangun dalam mimpi saya. Saya bangun 

dan mulai menangis kepada Tuhan dan berkata, “Apakah ini Tuhan?” 

Suara itu datang kepada saya dengan sangat jelas. Suara itu datang kepada saya untuk 

beberapa hari kemudian. Kemudian saya berbaring tidur kembali dan saya mempunyai 

mimpi yang sama lagi. Tuhan mengulangi pesan yang sama kepada saya. Setelah mimpi 

tersebut di ulang beberapa kali, saya bangun dari mimpi dan berteriak seketika itu juga 

karena suara Tuhan semakin kencang setiap mimpi itu di nyatakan. Orang tua saya biasa 

bertanya, “Ada apa gerangan?” Saya biasanya menerangkan mereka mengenai mimpi-

mimpi saya dan ibu saya berdoa untuk saya dan berkata, “Jika Tuhan yang sedang 

berbicara kepadamu, Dia akan memberikan pengertian kepadamu.” Saya dan ibu saya 

berdoa semalam suntuk sampai waktunya untuk saya bekerja di pagi kemudian hari. Ibu 

saya berkata kepada saya untuk bersiap-siap dan pergi kerja. Kami meminta Tuhan sebuah 



tanda apakah Tuhan yang sedang berbicara kepada saya. Saya mandi, bersiap-siap, dan 

pergi kerja. Saya dulunya bekerja di “Chile Laboratories” (Chile itu adalah nama negara). 

Saya sangat menyukai pekerjaan saya. Saya biasanya pergi ke stasiun bis untuk pergi ke 

tempat kerja. Ketika saya keluar dari bis, seseorang tiba-tiba berkata kepada saya, “Apa 

yang kamu sedang kerjakan disini? Kamu tidak seharusnya di tempat ini lagi.” Dalam 

kesempatan yang lain, orang-orang lain mengatakan hal yang sama. Yang lebih 

mengherankan lagi, orang-orang yang mengatakan hal tersebut adalah orang-orang bukan 

Kristen. Ini adalah pertanda yang Tuhan telah berikan kepada saya. Setelah tanda tersebut, 

saya mengambil keputusan untuk pergi ke boss saya dan meminta berhenti kerja. Saya 

berkata kepada boss saya, “Saya harus meninggalkan perusahaan karena Tuhan telah 

memerintahkan saya untuk berhenti kerja.” Ketika Tuhan menyuruh kita, kita mesti taat. 

Boss saya sangat khawatir dengan saya dan berkata “Habis ini kamu mau ngapain?” 

Dimana lagi kamu bisa menemukan pekerjaan sebagus ini?” Saya berkata kepada dia 

bahwa saya harus menuruti Tuhan. Kemudian, perusahaan saya mengadakan pesta 

perpisahan untuk saya dan 2000 orang ikut berpartisipasi. Setelah itu, saya mengumpulkan 

barang-barang saya dan pulang kerumah. Sewaktu saya sampai dirumah, saya menangis 

dan ibu saya telah menunggu saya di pekarangan depan rumah. Saya berkata kepada ibu 

saya bahwa saya berhenti kerja karena Tuhan telah mengkonfirmasikan mimpi-mimpi saya 

melalui orang-orang yang telah berkata kepada saya sebelumnya. Ibu saya berkata, “Jika 

Tuhan yang berbicara kepadamu, biarlah Dia melakukan apapun dalam hidupmu seperti 

yang Dia inginkan.” 

Saya dan Ibu saya masuk ke rumah dan berbincang-bincang sampai malam. Saya berkata 

kepada ibu saya bahwa saya harus tidur karena Tuhan akan berbicara kepada saya melalui 

mimpi. Saya tadinya berpikir bahwa Tuhan akan berbicara kepada saya melalui mimpi, 

ternyata tidak terjadi seperti yang saya pikirkan. Tuhan mempunyai cara lain untuk 

menyatakan sesuatu kepada saya malam itu. Ketika saya masuk ke kamar dan 

menanggalkan pakaian saya, ruangan kamar saya mulai bergetar. Saya berteriak “Ini 

gempa bumi menguncang Santiago, Chile” Saya mencoba meninggalkan kamar tidur saya, 

tetapi seseorang yang tidak keliatan menghalangi saya untuk keluar dari pintu kamar tidur 

saya. Saya bisa melihat ibu saya dan famili saya di ruangan seberang dan saya berteriak 

minta tolong tetapi tidak seorangpun bisa mendengarkan saya. Sekarang saya tahu, 

seseorang yang tidak keliatan ini adalah malaikat Tuhan. Saya mundur dan berbaring di 

ranjang saya dan menangis di hadapan Tuhan, meminta Dia untuk menjelaskan apa yang 

sedang terjadi. 

Kemudian suatu suara berkata kepada saya. Roh Kudus mula berbicara kepada saya 

dengan suaraNya yang begitu indah. Roh Kudus berkata “Ricardo, kamu telah 

meninggalkan pekerjaanmu sekarang, Saya mau kamu pergi ke gereja dan berdoa 7 jam 

setiap hari. Doa yang harus kamu panjatkan adalah untuk kehidupanmu dan untuk 



gerejaKu di bumi ini.” Setelah Roh Kudus selesai berkata-kata, ruangan kamar tidur saya 

berhenti berguncang. Saya kemudian mengulurkan tangan saya melalui pintu kamar dan 

menyadari bahwa saya sudah bisa meninggalkan kamar tidur saya. Kemudian saya berlari 

ke ibu saya dan berteriak, “Saya telah mendengar suara Roh Kudus” dan kemudian keluar 

dari rumah saya dan mulai berteriak di luar rumah. Beberapa orang tidak percaya bahwa 

Tuhan masih berbicara kepada kita pada saat ini tetapi saya katakan bahwa pada saat ini 

Tuhan masih berbicara kepada kita. Jika Tuhan bisa berbicara kepada Abraham, Dia bisa 

berbicara kepada kita. Saya pergi ke gereja dan berbicara kepada pendeta disana dan kami 

bersepakat untuk membuka gereja jam 8 pagi setiap hari, sehingga saya bisa berdoa dan 

mematuhi perintah Tuhan. Setiap pagi, saya pergi ke gereja dan berdoa satu jam, dua jam, 

dan pada jam ketiga, saya tidak mempunyai apapun yang bisa saya doakan dan saya 

bertanya kepada Tuhan, “Tuhan, apalagi yang bisa saya doakan? Saya masih punya sisa 4 

jam!” 

Kemudian, saya mendengar suara bergemuruh di bawah tanah, mulai dari arah pintu 

belakang gereja. Saya kemudian merasa gereja di goyangkan ke kiri dan ke kanan seperti 

layaknya orang mabuk. Dalam goyangan ini, saya mendengar suara Tuhan secara jelas 

tetapi suaraNya tidak sama seperti di dalam mimpi sebelumnya. Suara yang saya dengar di 

mimpi sebelumnya bernada wibawa, tetapi kali ini, suaraNya bernada sedih. Dia berkata, 

“Ricardo, Ricardo berdoalah untuk gerejaKu ! GerejaKu tidak lagi sama di bandingkan dulu 

!! GerejaKu di bumi ini telah berubah. GerejaKu telah kehilangan iman. GerejaKu tidak lagi 

percaya kepadaKu atau keberadaanKu! Beritakan kepada gerejaKu bahwa Aku ada!! 

Berdoa syafaat untuk gerejaKu, karena gerejaKu tidak lagi berdoa dan berpuasa!” 

Guncangan-nya berhenti setelah Dia berkata demikian. Saya kemudian memulai doa 

syaafat dan berjalan ke atas dan kebawah gereja selama sisa 4 jam. Di doa saya, saya 

memohon untuk umat Tuhan untuk bangkit. 

Pada hari kamis di minggu kedua selama masa doa syaafat saya, saya bangun dengan rasa 

sakit yang luar biasa di tulang dan sendi-sendi saya dan tidak bisa bangun. Ibu saya telah 

bangun untuk pergi ke gereja untuk berdoa, tetapi saya menggerutu bahwa saya 

mengalami kesakitan dalam tubuh dan tulang saya. Ibu saya menyarankan untuk saya 

berdoa di rumah. Bagaimanapun juga, saya mengingatkan kepada ibu saya bahwa Tuhan 

secara terperinci menyuruh saya untuk pergi ke gereja untuk berdoa. Jadinya, ibu saya 

menolong saya memakai pakaian saya dan membawa saya ke gereja. Pagi hari itu, banyak 

sekali orang yang sedang berdoa di gereja dan saya meminta di doakan karena sakit di 

dalam tubuh saya. Saya memberitahukan mereka bahwa saya sangat lemah untuk berdoa. 

Jadinya, mereka mengurapi saya dan berdoa untuk kesembuhan atas tubuh saya. Saya 

menerima kekuatan ilahi dari Tuhan!! Haleluya! Saya memulai berdoa sambil berjalan 

meminta belas kasihan Tuhan untuk negara Chile dan untuk keluarga-keluarga, dan untuk 

orang-orang yang terkena narkoba dan untuk gereja Tuhan. 



Pada saat saya selesai berdoa syafaat, saya pergi ke kebaktian malam. Setelah doa berkat 

dari pendeta, saya mengangkat kedua tangan saya dan merasakan seseorang lewat dan 

menyentuh belakang saya. Ketika hal ini terjadi, saya kehilangan semua tenaga saya dan 

jatuh ke lantai. Pendeta menanyakan kepada saya apa yang terjadi dan saya mengatakan 

tidak tahu, saya tidak punya tenaga dan susah untuk berbicara. Kemudian seluruh jemaat 

mengelilingi saya dan memulai berdoa dalam bahasa Roh dan berteriak. Kemudian 

beberapa jemaat bisa melihat seorang malaikat Tuhan datang dan malaikat Tuhan tersebut 

meminta saya untuk meninggalkan tubuh saya. Pendeta saya berkata, ”Kamu tidak akan 

meninggalkan tubuhmu!” Setelah berkata ini, malaikat Tuhan tersebut berhenti dan tidak 

lagi memberikan signal ke saya untuk meninggalkan tubuh saya. Anda lihat, siapapun yang 

mempunyai otoritas / hak di dalam Yesus akan di hargai oleh malaikat Tuhan. 

Kemudian pendeta bertanya kepada saya, “Berapa lama malaikat Tuhan akan membawa 

kamu?” Saya bertanya kepada malaikat tersebut, “Apakah anda akan membawa saya untuk 

1 jam? 2 jam? 3 jam?” Malaikat Tuhan berkata, ”Tidak, kamu akan pergi selama 8 jam untuk 

bertemu dengan Yesus di surga tingkat ketiga. Yesus ingin berbicara kepadamu.” Kemudian 

malaikat tersebut berkata, ”Saya bukannya malaikat yang akan memimpin kamu ke surga 

karena saya adalah malaikat penjagamu yang telah melindungi kamu setiap hari selama 

kamu hidup di bumi ini. Dua malaikat akan datang dari surga untuk membawa kamu ke 

surga tingkat ketiga pada tengah malam hari.” Saya memberitahukan hal ini kepada 

pendeta saya dan pendeta saya mengambil keputusan untuk membawa saya ke rumahNya 

di lantai dua. Sewaktu saya berbaring di dalam ruangan, saya bisa mendengar anjing 

menggonggong dan orang-orang berteriak. 

Setelah pengalaman ini, saya di beritahu bahwa ada dua orang memakai jubah putih yang 

sangat terang, tiba-tiba muncul di tengah jalan dan berjalan ke rumah dan naik ke lantai 

dua di mana saya berada. Malaikat-mailaikat Tuhan ini sangat indah. Mereka mempunyai 

rambut putih yang bersinar, lebih putih dari salju dan mata seperti permata. Kulit mereka 

halus seperti kulit bayi tetapi badan mereka berperawakan seperti binaragawan. Malaikat-

malaikat sangat berkuasa!! Saya kemudian berkata kepada pendeta bahwa malaikat-

malaikat ini dikirim untuk membawa saya ke surga. Salah satu malaikat tersebut mulai 

memberikan signal kepada saya untuk meninggalkan tubuh saya. Pada waktu hal ini 

terjadi, tulang-tulang saya mulai sakit lagi. Kemudian, salah seorang jemaat yang dekat 

dengan saya mulai memijati tubuh saya dan memberitahukan kepada saya bahwa tubuh 

saya semakin dingin seperti es. Kemudian, mereka pergi untuk membawa pemanas 

ruangan yang kecil dan praktis, untuk menghangati tubuh saya. Setelah malaikat-malaikat 

memanggil saya untuk meninggalkan tubuh saya, saya mulai merasa sakit dan bergerak 

dari sisi satu ke sisi lain. Saya mulai merasakan kematian menguasai tubuh saya dan saya 

berteriak ke jemaat-jemaat “Jangan kubur saya, Saya akan kembali!” 



Saya meninggalkan tubuh saya dan saya meloncat dari ranjang saya, saya melihat jemaat-

jemaat memegang tubuh saya dan berkata, “Dia telah pergi, dia telah meninggalkan 

tubuhnya.” Tetapi saya ada di sebelah mereka dan memberitahukan mereka, ”Saya disini!” 

Bagaimanapun juga, mereka tidak bisa melihat tubuh saya karena tubuh saya adalah tubuh 

Roh yang tidak fana. Jemaat-jemaat tersebut mulai menutupi tubuh saya dengan selimut. 

Salah satu malaikat berkata kepada saya, “Sekarang waktunya untuk pergi, karena Tuhan 

sedang menunggu kamu!” Setiap malaikat itu membawa saya dengan tangannya dan 

menangkat saya ke langit dan saya melewati jagat raya dengan kecepatan cahaya. Saya 

katakan kepada anda, meskipun anda tidak percaya akan hal ini, Tuhan Yesus yang saya 

sembah ada dan hidup selama-lamanya!! 

Di akhir kesaksian saya ini nantinya, ketika Tuhan meminta saya untuk kembali ke tubuh 

saya, saya berkata kepadaNya, “Siapa gerangan yang akan percaya sama saya. Saya mohon 

supaya saya bisa tinggal di surga bersamaMu.!! Tidak ada seorang pun yang akan percaya 

kepada kesaksian saya, tidak ada yang akan percaya karena mereka tidak mempunyai 

iman! Di muka bumi, kurangnya iman itu sangat besar, siapa yang akan percaya kesaksian 

ini?” Tuhan menjawab saya, ”Seseorang akan percaya kesaksianmu, hanya yang sungguh-

sungguh kepunyaanKu akan percaya kepada kesaksianmu.” 

Sekarang saya melanjutkan kesaksian saya. Ketika saya meninggalkan tubuh saya malam 

itu, saya terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk menemui Tuhan. Saya bisa 

melihat kebawah dan melihat planet bumi. Kemudian saya melewati bulan, di mana bulan 

ini menerangi bumi pada waktu malam. Kemudian, saya bisa melihat matahari yang sangat 

besar dengan mata saya. Saya bisa melihat api yang membumbung tinggi dari matahari dan 

memberikan kehangatan ke planet bumi. Kemudian kami tetap terbang dan saya melihat 

banyak sekali bintang-bintang selama saya melewati mereka. Tuhan membiarkan saya 

melihat matahari, bulan dan bintang-bintang dengan satu tujuan: untuk memberitakan 

kepada kita semua bahwa Tuhan kita adalah pencipta alam semesta !!! Tuhan kita tidak ada 

bandingannya. 

Kami tetap terbang dengan kecepatan tinggi sampai kami mencapai suatu tempat di mana 

tidak ada lagi bintang-bintang. Tidak ada lagi ciptaan Tuhan, hanya kegelapan. Saya bisa 

melihat kebawah dan melihat banyak bintang-bintang di bawah saya. Saya mulai merasa 

takut dan bertanya kepada malaikat-malaikat, “Kemana kamu membawa saya? Tolong 

kembalikan saya ke tubuh saya di bumi!” Mereka kemudian memegang saya secara erat 

dan menyilangkan salah satu kaki mereka ke kaki saya. Kemudian saya mulai 

membungkukan badan seperti posisi terkelungkup karena saya merasa takut. Malaikat-

malaikat tersebut berkata, “Tetaplah diam! Kami sedang mem-bawa kamu ke surga tingkat 

ketiga dimana Yesus sedang menunggu kamu.” Malaikat-malaikat tersebut kemudian 

berhenti dan pada saat ini saya melihat ke segala arah tetapi saya tidak bisa melihat 



apapun yang di ciptakan Tuhan. Saya tidak tahu dimana saya berada tetapi saya berpikir 

bahwa saya berada di surga tingkat kedua. 

Sewaktu saya dalam posisi terkelungkup dan malaikat-

malaikat tersebut memegang saya, tiba-tiba saya 

mendengar suara yang sangat riuh ribut di atas saya. 

Malaikat-malaikat tersebut memegang saya dengan 

kencang dan berkata, “Ricardo, jangan takut, Yesus 

bersama dengan kita!” Ketika mereka sedang berkata 

demikian, mereka juga berkata, “Lihatlah ke atas!” 

Kemudian saya kaget karena saya melihat semacam  

gerakan oleh makhluk-makhluk di atas kami. Salah satu malaikat tersebut berkata, 

“Lihatlah, kami akan meperlihatkan kepadamu apa yang ada di atas kami.” Salah satu dari 

malaikat mengerakkan tangannya dari sisi satu ke sisi lain dan cahaya menerangi langit di 

atas kami untuk melihat apa yang diatas kami. Sewaktu cahaya menerangi langit, langit 

tersebut penuh dengan setan-setan. TUHAN YESUS MENGUSIR MEREKA SEMUA DALAM 

NAMA YESUS!! Alkitab / Firman Tuhan itu benar adanya!! Semua yang sedang terjadi di 

bumi ini sudah tertulis di kitab Wahyu. Tuhan Yesus akan datang kembali!! Bagaimana saya   

bisa menyakinkan ke anda, waktunya sudah SANGAT 

SINGKAT!! Saya berkata kepada malaikat, “Ini tempat 

apa?” Salah satu dari mereka berkata, “Ini adalah salah 

satu dunia maya yang penuh dengan kegelapan dimana 

Iblis dan setan-setannya bersinggah.” Saya mulai 

berkata, “Itulah mengapa karena banyak sekali 

kejahatan di atas muka bumi! Setan-setan ini datang ke 

bumi dari dunia maya ini dan menyebabkan banyak 

kehancuran dan kejahatan di antara umat manusia.  

Planet bumi ini penuh dengan setan-setan!” Banyak sekali jumlah mereka dan tidak bisa 

terhitung banyaknya. 

Kemudian malaikat-malaikat tersebut mulai memberikan isyarat kepada saya untuk 

melihat lebih dekat dan mereka menunjukkan wajah-wajah dari makhluk-makhluk ini dan 

wajah-wajah tersebut mirip sekali dengan wajah-wajah seram yang di tunjukkan di televisi. 

Makhluk-makhluk ini seperti MONSTER!! Saya melihat Thundercats (Kucin  

 



geledek) dan Power Rangers dan karikatur dari film animasi dan film horror. Pengarang-

pengarang dari film dan animasi ini telah menjalin kerjasama dengan iblis untuk 

menciptakan hal-hal ini untuk televisi dan bioskop!!  

Semua gambaran tersebut datangnya dari dunia roh yang saya lihat sekarang ini. Kenapa 

anda berpikir bahwa sekarang anak-anak itu suka berontak? Itu karena setan-setan 

tersebut telah masuk ke anak-anak sewaktu mereka melihat film-film tersebut.  

Malaikat tersebut menjelaskan ke saya bahwa ini semuanya adalah kenyataan dan 

kebenaran. Semua setan-setan dan animasi tersebut hidup dan orang-orang membuat 

perjanjian dengan iblis untuk membawa setan-setan ke atas muka bumi. Setan-setan ini 

mulai mengutuki saya, gereja, Bapa di Surga, dan Yesus, dan bumi karena setan-setan ini 

tidak menghargai Tuhan dan ciptaanNya. 

Kemudian saya melihat sebuah makhluk yang sangat jelek yang bukan dalam bentuk roh 

bernama Hugo. Hugo ini adalah karikatur populer di Chile. Dia sangat menyeramkan untuk 

di lihat. Dia datang dekat saya dan berkata kepada saya, “Kami akan ke bumi dan 

membunuh anak-anak!” Kenapa anda berpikir bahwa anak-anak membunuh anak-anak 

lainnya? Itu adalah semuanya pengaruh dari televisi yang merasuki anak-anak untuk 

membunuh atau melakukan kejahatan. Setan-setan ini menabur kebencian ke atas muka 

bumi. Semoga Tuhan menyelamatkan dan menyucikan negara Chile!! Salah satu dari 

malaikat tersebut berkata, “Tetaplah melihat!” Dan setan-setan berkata, “Kami telah 

berusaha menghancurkan gereja, tetapi kami tidak bisa, karena kalau kami membunuh 

satu, kemudian seribu muncul menggantikan yang satu itu.!” Sejak gereja mula-mula, iblis 

berusaha untuk menghancur-kan gereja yang sungguh-sungguh mengajarkan injil yang 

benar, tetapi iblis tidak bisa karena Tuhan Yesus melindungi gerejaNya! Puji Tuhan! 

Kemudian setan-setan tersebut berkata, “Kita pakai cara baru, mari kita ke dalam gereja 

karena di dalam gereja tersebut banyak jemaat yang termasuk kawanan kita! Kita akan 

menggunakan jemaat tersebut untuk menyebarkan gosip dan perpecahan di antara gereja. 

Kami akan menghancurkan gereja dengan menyebarkan gosip dan Roh Kudus sedih dan 

meninggalkan gereja.” Setan-setan pergi kemana saja untuk menghancurkan orang-orang 

yang mengasihi Tuhan. Seperti yang di jelaskan di ayat ini: “Sadarlah dan berjaga-jagalah! 

Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari 

orang yang dapat ditelannya.” (I Pet 5:8) 

Saya sudah tidak tahan melihat semuanya lagi, tetapi malaikat tersebut menyuruh saya 

untuk melihat kejadian yang sedang berlangsung. Saya melihat setan-setan tersebut kabur 

sewaktu ada suatu cahaya yang sangat terang datang. Sewaktu cahaya ini semakin 

mendekat, bintang tersebut membawa pujian dan penyembahan ke Tuhan. Cahaya ini 

bukanlah suatu bintang, melainkan itu adalah berjuta-juta malaikat menunggangi kuda-

kuda putih memuji Tuhan alam semesta!! Mereka berteriak “Kudus, Kudus, Kudus untuk 



Dia yang hidup selama-lamanya. Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang terdahulu dan yang 

kemudian dan biarlah yang bernafas semua memuji Tuhan!” Kemudian saya melihat suatu 

peperangan besar dan tidak bisa melihat setan-setan lagi. “Jangan takut lagi karena lebih 

banyak jumlah malaikat yang bersama dengan kita daripada musuh kita!” 

Malaikat-malaikat tersebut membuka jalan ke surga tingkat ketiga. Mereka di pecah 

menjadi 2 group, satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri. Hal ini membuka jalan ke surga 

tingkat ketiga! Jalan ini mencapai ke surga dan saya bisa melihat kota surga. Saya bisa 

melihat jalur malaikat-malaikat yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Malaikat-malaikat 

ini telah membersihkan lingkungan tersebut dari setan-setan dan malaikat-malaikat 

tersebut tidak behenti-hentinya memuji Tuhan. Malaikat-malaikat teserbut meletakkan 

saya di hadapan malaikat-malaikat lainnya dan berkata kepada saya, “Kamu harus tunggu 

disini!” 

Kemudian di kejauhan dan dari kota tersebut, saya 

melihat seorang sosok yang penuh wibawa dengan 

jubah putih sedang menunggangi kuda putih. Semakin 

sosok ini mendekat kepada saya, malaikat-malaikat 

tersebut tidak berhenti memuji dan meninggikan nama 

Tuhan. Figur ini datang ke arah saya kira-kira jaraknya 

4 meter dan bentuknya sangat indah, jauh lebih indah 

daripada malaikat-malaikat lainnya. Saya 

mengharapkan dia untuk berkata kepada saya, tetapi 

dia malah melihat saya untuk beberapa saat dan 

berkata, ”Saya adalah Michael yang bertugas menjaga 

kamu dan gereja di muka bumi!” Saya telah melihat 

malaikat Michael muka dengan muka dan dia  

sangat indah! Dia membalikkan badan dan menunjukkan saya suatu jalan untuk masuk ke 

kota surga. Dia berkata, “Masuklah! Tuhan Yesus sedang menunggu kamu!” Saya sedang 

berjalan menuju kota surga dan selama saya berjalan, malaikat-malaikat bersorak dan 

memuji Tuhan. Saya menangis dan menangis selama saya melihat kota tersebut. 

Kota surga itu terbuat dari emas murni dan pintu-pintu gerbangnya terbuat dari mutiara. 

Permukaan lantainya terbuat dari kristal. Saya tidak pernah melihat hal ini sebelumnya di 

bumi dan tidak ada seorang pun yang bisa membuat seperti ini. Arsiteknya adalah Tuhan 

sendiri dan Tuhan alam semesta. Saya berada di luar kota dan gerbang pintunya terbuka 

lebar. Sewaktu gerbangnya terbuka lebar, saya bisa melihat ke dalam dan dinding-

dindingnya terbuat dari batu rubi, safir, dan mutiara. Mereka sangat berkilauan. Dan di 

dalam kota, berjuta-juta kali berjuta-juta suara memuji Tuhan. Saya jatuh tersungkur dari 

luar mendengar hal ini. Saya mendengar suatu suara yang mengguncangkan surga dan di 



balik suara ini, ada berjuta-juta pujian kepada Tuhan berkata, “Kudus,Kudus, Kuduslah 

Tuhan dan Bapa kepadaNya semua kemuliaan dan hormat selama-lamaNya AMEN!” Suara 

yang berkuasa ini berkata “HIDUPLAH KUDUS, KARENA AKU KUDUS. HANYA YANG HIDUP 

KUDUS YANG BISA MASUK KE TEMPAT INI! TANPA KEKUDUSAN, TIDAK ADA 

SEORANGPUN YANG BISA MELIHAT TUHAN.” Tanpa kekudusan, tidak ada seorangpun 

yang bisa melihat Tuhan. 

Suara tersebut berkata, “Masuklah” dan saya memasuki 

kota tersebut. Saya melihat sebuah tahta dengan api dan 

api tersebut keluar dari tahta, saya melihatnya dan saya 

melihat Yesus, Raja atas segala raja, dan Tuhan atas 

segala tuhan. Saya jatuh tersungkur ke tanah dan saya 

tidak mempunya kekuatan. TanganNya keluar dari api 

dan menyentuh saya dan Dia berkata, “Bangunlah!” 

Saya  

mendapat kekuatan dan berdiri. Saya kemudian menyentuh kakiNya, tanganNya dan 

tubuhNya. Ketika saya melihat wajahNya, mukaNya tidak seperti artis-artis di bumi 

mengambarkan mukaNya! Banyak orang membuat dewa-dewa dari kayu dan gambar-

gambar lainnya. Tetapi aku ingin memberitahu-kan kepadamu, bahwa Yesus tidak seperti 

gambaran-gambaran tersebut. Dia sangat kuat dan perkasa! Dia bukan Tuhan yang tidak 

ada apa-apanya. Dia Maha Kuasa!! Dia berkata, “Saya bukan Tuhan yang terbuat dari kapur 

atau kayu. Saya Tuhan yang hidup!” Dia kemudian melanjutkan, “Beritakan kepada 

gerejaKu di bumi bahwa Aku ada!! Aku benar-benar hidup dan ada!! Katakan kepada 

umatKu bahwa Surga itu nyata dan Aku menantikan mereka!” 

Kemudian Tuhan berkata kepada saya, “Mari, berjalanlah bersamaKu dan Aku akan 

menunjukkan kepadamu sesuatu yang luar biasa.” Kami melihat ke bawah dan dari lantai 

yang kami pijak, kami bisa melihat planet bumi dan semua yang di kerjakan di atas muka 

bumi. Tuhan berkata, “Aku bisa melihat segala sesuatu yang gerejaKu kerjakan!” Tuhan 

tahu segala sesuatunya apa yang kita kerjakan dan saya bisa melihat banyak dari umatNya 

di Surga. Tuhan berkata kepadaku, “Lihat gerejaKu!” dan saya melihat saudara melawan 

saudara dan gereja melawan gereja. Kata Tuhan, “GerejaKu telah kehilangan iman, mereka 

tidak mau percaya kepadaKu, kejahatan telah bertambah-tambah di muka bumi, dan orang 

tidak mau percaya bahwa Aku ada. Katakan kepada umatKu bahwa Aku akan melakukan 

sesuatu yang luar biasa di muka bumi! GerejaKu malah berpaling daripadaKu dan 

bukannya bertumbuh.” Tuhan mulai menangis untuk gerejaNya dan Dia berkata, “Gereja ini 

bukan gerejaKu!” Saya berkata, “Tuhan, jangan bekata seperti itu! Tentu kita adalah 

gerejaMu.” Kemudian Tuhan berkata, “Tidak. GerejaKu berjalan dengan kuasa dan tanda-

tanda mukjizat! GerejaKu telah menurun! Bagaimanapun juga, katakan kepada mereka, 

Aku akan mengangkat mereka kembali!” 



Tuhan berkata kepada saya untuk tetap berjalan bersama 

dengan Dia dan kamu melewati sebuah pintu dan jalannya 

beralaskan emas. Saya mulai berlari sepanjang jalan emas dan 

mengambil debu emas dan menaburkan ke seluruh tubuh saya. 

Kemudian Tuhan berkata untuk berjalan ke arahNya dan 

memberitahukan kepada kita semua bahwa banyak jalan-jalan 

emas di surga. “Semua ini adalah untuk kepunyaan umatKu,” 

kata Tuhan “Tetapi, di gerejaKu, banyak sekali pencuri-pencuri 

yang mencuri perpuluhan dan persembahan.! Katakan kepada 

umatKu bahwa tidak ada pencuri yang bisa masuk ke kerajaan 

surga.” Kita perlu meluruskan hidup kita untuk Tuhan.  

Kemudian kami melihat sebuah meja yang sangat panjang untuk berjuta-juta orang dengan 

banyak makanan dan buah-buahan. Disana juga banyak mahkota dan mangkok kristal 

untuk  

minum. Tuhan berkata, “Ricardo, semua ini telah di sediakan untuk umatKu!” Meja ini telah 

di siapkan untuk pernikahan anak Domba.” 

Saya juga mengetahui bahwa ada seorang wanita yang 

pernah di bawa ke surga dan melihat malaikat-malaikat 

sibuk mempersiapkan perjamuan pernikahan! Saya 

berkata kepada Tuhan, “Kenapa wanita ini melihat 

malaikat-malaikat sibuk mempersiapkan perjamuan 

tetapi saya tidak melihat persiapannya sedang di 

kerjakan?” Tuhan berkata, “Itu karena persiapannya 

sudah selesai!” Di sana banyak mahkota untuk mereka 

yang bekerja dan taat kepada Tuhan. Saya berkata,  

“Tuhan, kapan Tuhan akan datang kembali, jika persiapannya sudah selesai? Berapa lama 

lagi Tuhan akan datang? Tunjukkanlah kepada saya sebuah jam, berapa lama lagi sisa 

waktunya menurut jam surga?” Banyak orang telah mendapatkan mimpi mengenai jam, 

menunjukkan hampir jam 12 malam ketika Tuhan seharusnya datang kembali. Saya 

bertanya, “Tuhan, kapan jam tersebut akan mencapai jam 12 malam? Apakah tinggal 1 

menit? 5 menit?” Tuhan mengamati muka saya untuk sementara waktu dan kemudian Dia 

berkata, “Ricardo, di surga sudah tidak ada jam lagi.” Kemudian saya bertanya, “Kalau 

begitu Tuhan, kalau jam-nya sudah tidak ada lagi, kenapa Tuhan tidak datang kembali 

kedua-kaliNya?” Tuhan mengangkat kedua tangannya dan dengan menggunakan ibu jari 

dan jari telunjuk, Dia menunjukkan tanda yang sangat kecil dan berkata, “Sisa waktu yang 

ada adalah hanya kemurahan Bapa kepada mereka yang telah berpaling dan memberikan 

mereka kesempatan untuk bertobat dan kembali ke pekerjaan mula-mula.” Dan Tuhan 



pencipta segala makhluk belum kembali karena Dia memberikan kita semua waktu yang 

sangat singkat untuk bertobat dan waktu ini di katakan, “waktu kemurahan Tuhan”. Tuhan 

akan datang kapanpun, kita harus mulai mencari Dia dengan sepenuh hati dan berpuasa 

dan berdoa dan melakukan pekerjaan mula-mula. Saya hampir selesai. Yesus berkata, 

“Sekarang kita berada di dalam masa kasih karunia Bapa!”  

Kemudian seorang malaikat muncul di sebelah kanan kami dan berteriak “Waktunya telah 

tiba !! Waktunya sudah selesai. Setiap persiapan sudah selesai! Yesus sedang menerima 

pengantin wanitaNya!” Tuhan sedang datang dan semua tanda-tanda di FirmanNya sudah 

di genapi! Film-Film sedang menunjukkan bencana alam yang akan datang. Ilmuawan- 

ilmuawan tahu bahwa sesuatu bencana alam yang besar 

akan terjadi tetapi mereka tidak tahu itu apa! 

Bagaimanapun, kita sebagai gerejaNya tahu bahwa 

Tuhan akan datang kedua kalinya! Ketika malaikat 

selesai berteriak, kemudian berjuta-juta malaikat mulai 

melompat dan bersuka-cita bahwa pengantin 

wanitaNya (gerejaNya) akhirnya kembali ke surga. Saya  

tetap bertanya,” Apa yang sedang tejadi?” tetapi tidak ada seorangpun yang 

memperhatikan saya, mereka semuanya sedang bersuka-cita dengan berita yang baik. Jadi, 

saya kemudian ikut serta dengan malaikat-malaikat dan mulai meninggikan nama Yesus. 

Seketika, ketika saya mengangkat kedua tangan saya, saya merasa seseorang mengangkat 

saya dari surga dan menuju kebumi dengan kecepatan yang sangat tinggi.  

Sekarang, malaikat-malaikat bersuka-cita bahwa pengantin wanitaNya sedang kembali ke 

surga. Saya kembali ke bumi dan di letakkan di atas mimbar gereja dimana saya berdoa 

setiap hari. Waktunya sangat singkat !! Jika pembaca tidak percaya kepada saya, janganlah 

percaya. Tetapi Yesus akan datang dan hal itu adalah kekekalan. Umat Tuhan tidak mau 

percaya akan pengangkatan orang percaya. Tolong sadar, demi kemurahan Tuhan, sadarlah 

akan kebenaran!! (Ricardo sedang menangis) 

Tuhan ada di sisi saya dan Dia berkata, “Ricardo, ini yang akan terjadi kalau pengangkatan 

orang percaya terjadi sekarang ini!” Saya bisa melihat seluruh bumi. Saya melihat Roh 

Kudus yang begitu indah dan berharga. Roh Kudus memberikan kita damai dan sukacita. 

Kemudian, Roh Kudus meninggalkan bumi. Saya kemudian melihat asap masuk ke dalam 

gereja dan mengelilingi saya dan saya berkata kepada Tuhan, “Apakah ini?” Dia berkata, 

“Inilah yang saya maksudkan pengangkatan orang percaya.” Kemudian saya melihat orang-

orang mendobrak pintu gereja, ingin masuk, dan berteriak, “Dimana anak saya? Mereka 

semua telah pergi!” Banyak anak-anak telah pergi karena Tuhan tidak meninggalkan 

mereka. Orang pertama yang masuk ke dalam gereja adalah pimpinan paduan suara, 

berteriak, “Dimana orang-orang gereja! Saya di tinggal! Saya tetap di bumi! Saya tetap di 



bumi!” Setelah pimpinan paduan suara, saya melihat pendeta-pendeta, jemaat, dan penatua 

gereja semuanya menangis, “Saya di tinggal!” Banyak orang-tua dan pasangan-pasangan 

yang mencari orang-orang yang mereka kasihi dan orang-orang di gereja berteriak, “Orang-

orang yang anda kasihi tidak disini! Tuhan membawa mereka.” Kemudian orang-orang 

tersebut menangis, ”Kalau begitu, itu semuanya benar, Tuhan datang dan mengambil 

pengantin wanitaNya.” 

Banyak orang menangis dan meratap, berharap bahwa mereka 

seharusnya telah percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Setiap 

orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sudah 

hilang! Saya melihat banyak orang dan pendeta-pendeta 

menangis dan orang-orang mulai mendesak pendeta-pendeta, 

“Kenapa kamu tidak mengajarkan kebenaran, kenapa kamu 

tidak mengajarkan kekudusan dan memperingatkan kami 

semua tentang hal ini? Ini semua adalah kesalahanmu sehingga 

kami di tinggalkan!!!” Banyak orang yang di tinggalkan karena 

mereka tidak hidup di dalam kekudusan. Kita perlu 

mengajarkan kekudusan dan mengajarkan orang untuk benar- 

benar bertobat! Saya melihat orang-orang memukul pendeta-pendeta dan mencabut 

rambut mereka. Pendeta-pendeta tersebut menangis dan memohon orang-orang tersebut 

untuk tidak melukai mereka. Orang-orang tersebut tidak berhenti melukai pendeta-

pendeta tersebut karena orang-orang tersebut telah di rasuki setan. 

Ada juga gereja-gereja yang seluruh jemaatNya di tinggalkan. Saya melihat seorang laki-laki 

yang berusaha untuk mencongkel matanya karena kesedihannya. Orang-orang berusaha 

membenturkan kepalanya ke lantai dan dinding karena mereka tidak bisa mengerti bahwa 

Yesus hanya satu-satunya jawaban. Karena orang-orang ingin hidup di dalam dosa dan 

kejahatan dan hidup menurut kehendak mereka sendiri. Orang-orang juga memotong diri 

mereka dan membenturkan kepala mereka sampai tengkorak mereka pecah dan mereka 

jatuh ke lantai. Saya melihat darah mengalir kemana-mana dari orang-orang yang berusaha 

melukai diri mereka. Kemudian saya melihat seorang anak muda menangis kepada Tuhan, 

“Tolong Tuhan, bawa saya!” Itu sudah telat. Yesus telah datang dan menerima gerejaNya. 

Saya jatuh tersungkur karena saya telah melihat banyak hal-hal yang sangat menyedihkan. 

Yesus berkata kepada saya, “Dalam masa kesusahan, akan terjadi banyak masalah yang 

belum pernah terjadi sebelumnya.” Saya kemudian bertanya, “Kenapa banyak orang yang 

berusaha melukai diri mereka sendiri sebegitu parahnya?” Tuhan menjawab, “Karena pada 

saat itu, orang-orang ingin mati, tetapi tidak menemukannya. Kematian telah meninggalkan 

bumi.” Saya bertanya ke Tuhan, “Kenapa banyak pendeta-pendeta dan orang-orang di 

tinggalkan?” Tuhan berkata, “Karena saya tahu mereka. Saya tahu hati mereka.” Semua 



tentang diri kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu dalam hati kita. 

Saya jatuh tersungkur, hampir lemas. Yesus berkata, “Aku menunjukkan hal ini kepada 

kamu supaya kamu bisa memperingatkan gerejaKu dan memberikan mereka harapan. 

Beritahukan mereka bahwa jika mereka bertobat sekarang, Aku akan mengampuni mereka 

selama masih ada waktu. Aku akan melakukan hal yang besar di muka bumi ini.” 

Tolong, bukalah mata anda. Penginjilan di negara Chile 

sedang berkembang. “Beritakanlah kepada umatKu 

kalau mereka meminta pengampunan, Aku akan 

mengampuni mereka.” Kemudian saya melihat 

pengelihatan lain dan saya melihat api yang 

menyelimuti langit. Yesus bertanya, ”Kamu melihat itu? 

Api yang kamu lihat di langit itu adalah api yang 

menutupi negara Chile. Karena negara Chile adalah 

untuk Tuhan, Tuhan akan mengubah negara Chile!” 

Saya kemudian melihat api bergerak dan mendatangi 

negara Chile dan Yesus berkata, “Mata BapaKu tertuju 

kepada negara Chile.” Ketika api tersebut turun keatas 

chile, negara-negara lain akan melihat dan  

memperhatikan kebangkitan Tuhan di Chile. Tuhan menunjukkan kepada saya 

pengelihatan di suatu tempat yang bernama “Paseo  

Humada” dan menjunjukkan ke saya orang-orang yang yang lumpuh dan cacat. Kemudian 

saya melihat orang-orang percaya berdoa ke orang-orang cacat tanpa kaki dan menyuruh 

anggota badan untuk bertumbuh. Anggota badan akan taat dan bertumbuh di depan mata 

mereka. Orang tanpa tangan akan menerima tangan baru. Dalam waktu ini. Tuhan akan 

menunjukkan mukjizat-mukjizat yang kreatif. Di dalam gereja-gereja, banyak orang yang 

akan di sembuhkan. Dalam waktu ini, yang mati di bangkitkan dan Tuhan akan memakai 

kamu di Chile untuk melakukan mukjizat yang sama seperti yang rasul-rasul lakukan di 

Alkitab. 

Itulah seluruh wahyu yang Tuhan telah berikan kepada saya (Ricardo Cid). Dia akan datang 

segera. Maranatha! Amen! 

Jikalau kamu belum menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, saya ajak kamu 

berdoa sebagai berikut: 

Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Anak Tuhan dan Engkau mati untuk semua dosa 

saya. Mari masuklah ke hati saya, jadilah Tuhan dan Penyelamat untuk hidup saya dan 

ampunilah semua dosa saya. Engkau mempunyai kuasa dalam setiap bagian dalam hidup 

saya dari saat ini. Tuhan Yesus, penuhilah saya dengan RohMu yang Kudus dan pakailah 



saya untuk kemuliaan bagi namaMu. Saya mau melayaniMu dan mengasihiMu dengan 

segenap hati saya seumur hidup saya. Terima kasih Bapa, sekarang saya adalah anakMu. Di 

dalam nama Yesus. Amin. 

Setelah kamu berdoa di atas, bacalah Alkitab (Firman Tuhan), berdoa senantiasa, pergilah 

ke gereja untuk mendengarkan Firman Tuhan dan bersekutulah dengan saudara seiman. 

Hidupmu tidak akan sama lagi dan kamu mempunyai hidup yang penuh damai dan sukacita 

dibumi dan kamu akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan Yesus di surga. Tuhan 

memberkatimu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


