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Noong nabubuhay si Jesus mga
disipulo ang tungkol sa Langit. 
Tinawag niya itong "Bahay
ng Aking Ama", at 
sinabing maraming
mansyon doon. 



Ang mansyon ay isang malaki
at magandang tahanan. Ang
langit ay mas malaki
at mas alinmang
tahanan sa lupa.



Sinabi ni Jesus, "Ako'y paroroon upang
ipaghanda kayo ng isang dako.  At kung 
ako'y pupunta at maghanda ng isang dako
para sa inyo, ako'y muling paririto at kayo'y
tatang-gapin sa
Aking, … "



" … pagkatapos na Siya ay bumangon mula
sa mga patay."  Habang ang Kanyang mga
alagad ay nakamasid, si Hesus ulap ang
tumanggap sa Kanya mula sa kanilang
paningin.



Mula noon, naalala ng mga Kristiyano ang
pangako ni Jesus na babalik at kunin sila.  
Sinabi ni Jesus na babalik
Siya nang biglaan, 
nang hindi inaasahan. 

KASALUKUYAN 
SA 

PANGIONE



Ngunit paano ang mga Kristiyanong
namamatay bago Siya dumating? 
Sinasabi ng Bibliya na sila ay 
dumiretso upang makasama
si Jesus. Ang pag-alis
sa katawan ay ang
pagharap sa
Panginoon.

KASALUKUYAN 
SA 

PANGIONE



Ang Apocalipsis, ang huling aklat sa
Bibliya, ay nagsasabi sa atin kung gaano
kahanga-hanga ang Langit. Ang pinaka-
kahanga-hangang bagay ay na, sa isang
napaka-espesyal Diyos
ay nasa lahat ng 
dako, ngunit ang
Kanyang trono
ay nasa Langit.



Ang mga anghel at iba pang makalangit
na nilalang ay sumasamba sa Diyos sa
Langit.  Gayon din ang lahat
ng mga tao ng Diyos na
namatay at napunta sa
Langit. Sila
ng mga
espesyal
na awit ng 
papuri sa
Diyos.



Narito ang ilang mga salita mula sa
isang awit na kanilang kinanta: 
KArapat-dapat IKAW 
SAPAGKAT TINUBOS 
MO KAMI SA DIYOS SA 
PAMAMAGITAN NG 
IYONG DUGO SA BAWAT 
TRIBO AT BANSA AT 
GINAWA MO KAMING 
MGA HARI AT MGA 
PARI SA ATING DIYOS. 
(Apoc. 5:9)



Ang pinakahuling mga pahina ng Bibliya
ay naglalar-awan sa Langit bilang "Ang
Bagong Jerusalem".  Napakalaki nito, na
may mataas na pader sa labas. 



Ang dingding ay hiyas at mahalagang
bato ay tumatakip sa pundasyon ng 
dingding, kumikinang na may napakarilag
na mga kulay.  Ang bawat isa sa mga
pintuan ng 
lungsod ay 
gawa sa isang
malaking perlas!



Ang mga malalaking pintuang perlas na
iyon ay hindi kailanman sarado. Pumasok
tayo at tumingin-tingin sa paligid ... WOW!



Ang langit ay mas maganda sa loob. Ang
lungsod ay gawa sa purong ginto, tulad ng 
malinaw na salamin. Kahit na ang kalye ay
gawa sa ginto.



Isang maganda, malinaw na ilog ng tubig
ng buhay ang dumadaloy mula sa trono ng 
Diyos. Sa magkabilang gilid ng ilog ay 
ang puno ng buhay, na unang ng Eden. 



Napakaespesyal ng punong ito.  
Namumunga ito ng labindalawang iba't
ibang uri ng prutas, iba't ibang uri
bawat buwan. At ang mga dahon ng 
para sa pagpapagaling ng mga bansa.



Hindi kailangan ng langit ang araw o 
buwan para sa liwanag. Pinuno ito ng 
sariling kaluwalhatian ng Diyos ng 
kamangha-manghang liwanag. 
Walang gabi doon.



Maging ang mga hayop sa Langit ay iba. 
Lahat sila ay maamo at palakaibigan. Ang
mga lobo at tupa ay kumakain ng damo
nang magkasama. Maging ang makapang-
yarihang mga tulad ng baka.  Ang sabi ng 
Panginoon, "Hindi sila sasaktan o sisira
sa aking
buong
banal na
bundok."



Habang tumitingin tayo sa paligid, 
napapansin natin na may mga
bagay na nawawala
sa Langit. Walang
galit na salita ang
maririnig. Walang
nag-aaway o 
nagiging mga
magnanakaw
sa Langit. 



Walang mga sinungaling, 
mamamatay-tao, 
mangkukulam, o iba
pang masasamang
tao. Walang
anumang uri
ng kasalanan
sa Langit.



Sa Langit kasama ang Diyos
wala nang luha.  Minsan, 
umiiyak ang bayan ng 
Diyos dahil sa matinding
kalungkutan sa buhay na
ito. Sa Langit, papahirin
ng Diyos ang lahat ng luha.



Wala ring kamatayan sa Langit.  Ang
bayan ng Diyos ay mananatili sa Panginoon
magpakailanman. Wala nang lungkot, wala
nang iyakan, wala
nang sakit. 



Walang sakit, walang paghihiwalay, walang
libing. Ang lahat sa Langit ay masaya
magpakailanman sa piling ng Diyos.



Pinakamaganda sa lahat, ang Langit ay 
para sa mga lalaki at babae (at matanda
na rin) na naniwala kay Jesucristo bilang
kanilang at sumunod sa Kanya
bilang kanilang Panginoon.  



Sa Langit mayroong isang aklat na
tinatawag na Aklat ng Buhay ng Kordero.  
Puno ito ng mga pangalan ng mga tao. 
Alam mo ba kung nakasulat
doon? Ang lahat ng mga
taong nagtitiwala
kay Hesus. 

Nandiyan ba
ang pangalan mo?



Ang mga huling salita ng Bibliya
tungkol sa paanyaya.  "At ang Espiritu 

at ang kasintahang babae ay 
nagsasabi, 'Halika!' … "



"... At ang nakakarinig ay magsabi
ng 'Halika!' At ang nauuhaw ay pumarito.  
At ang sinumang nagnanais, ay kumuha
ng tubig ng buhay na walang bayad."



Langit, ang Magandang Tahanan
ng Diyos

Isang kuwento mula sa Salita ng 
Diyos, ang Bibliya,

ay matatagpuan sa

Juan 14; 2 Corinto 5
Apocalipsis 4, 21, 22

“Ang pagpasok ng Iyong mga Salita
liwanag.” Awit 119:130



Wakas



Ang kuwento sa Bibliya na ito ay nagsasabi
sa atin tungkol sa atin at gustong makilala

mo Siya.

Alam ng Diyos na nakagawa tayo ng 
masama, na tinatawag Niyang kasalanan. 

Ang kaparusahan sa kasalanan ay 
kamatayan, ngunit mahal na mahal ka ng 

Diyos na ipinadala Niya ang Kanyang
bugtong na Anak, si Hesus, upang mamatay
sa Krus at maparusahan para sa iyong mga

kasalanan.  Pagkatapos ay muling nabuhay si
Hesus atalanan, gagawin Niya ito! Siya ay 
darating at maninirahan sa iyo ngayon, at 

ikaw ay mabubuhay kasama Niya
magpakailanman. 



Kung naniniwala ka na ito ang katotohanan, 
sabihin ito sa Diyos:

Mahal na Hesus, naniniwala ako na Ikaw ay 
Diyos, at naging isang tao upang mamatay
para sa aking mga kasalanan, upang ako ay 

magkaroon ng bagong buhay ngayon, at 
isang araw ay makasama Ka

magpakailanman. Tulungan Mo akong
sumunod sa Iyo at mamuhay para sa Iyo 

bilang Iyong anak. Amen.

Magbasa ng Bibliya at makipag-usap sa
Diyos araw-araw! 

Juan 3:16
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