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Sa pagpuyo ni Jesus sa yuta gisulti Niya sa Iyang 
mga disipulo ang bahin sa Langit. Gitawag niya kini 
nga "Balay sa Akong Amahan", ug giingon nga 
daghang mga mansyon didto. Ang 
usa ka mansyon usa ka dako, 
matahum nga balay. Ang 
langit mas dako ug labi 
ka matahum kaysa 
bisan unsang 

yutan-ong 
puy-anan.



Si Jesus miingon, "Moadto ako aron sa pag-anm usa 
ka dapit alang kanimo. Ug kung moadto ako ug mag-ka 
dapit, ako moanhi pag-usab ug pagadawaton ka ko sa 
Akong Kaugalingon." Si Jesus moadto sa Langit, sa 
pagkabanhaw Niya gikan sa mga patay. Samtang 
nagtan-disipulo sa 
itaas, ug usa ka 
gikan sa ilang 
panan-aw.



Sukad niadto, nahinumdoman sa mga Kristiyano ang 
saad ni Jesus nga mobalik ug kuhaon sila. Miingon 
si Jesus nga mobalik Siya kalit, kung wala 
gilauman. Apan komosta ang 
mga Kristiyano nga namatay 
sa wala pa Siya moanhi? 
Giingon sa Bibliya 
nga diretso sila 
aron makauban 
si Jesus. 

Ang wala diha 
sa lawas kinahanglan 
magpakita sa Ginoo.

NAGKARINSA 
SA GINOO



Ang Pinadayag, ang katapusang basahon sa Bibliya, 
nagsulti kanato kung unsa katahum ang Langit. Ang 
labi ka katingad-an nga butang mao kana, sa usa ka 
labi ka espesyal nga paagi, ang Langit pinuy-anan sa 
Dios. Bisan diin, apan 
ang Iyang trono 
atua sa Langit.



Ang mga anghel ug uban nga binuhat nagsamba sa 
Dios sa Langit. Ingon usab ang tanan nga mga nga 
nangamatay na ug moadto sa 
Langit. Nagakanta sila nga 
mga kanta sang pagdayaw 
sa Dios.



Niini ang pipila ka mga pulong gikan sa usa ka kanta 
nga gikanta nila: MAAYO KA KAY GINPANGHIMO 
NAMO KAMI SA DIYOS 
PINAAGI SA IMONG DUGO 
GIKAN SA TANAN NGA 
PAGSULAY UG NASOD UG 
NAGHIMO 
KAMI MGA 
HARI UG 
PARI SA 
ATONG 
DIOS. 
(Pin. 5:9)



Ang katapusan nga mga panid sa Bibliya naglarawan 
sa Langit ingon "Ang Bag-ong Jerusalem". Dako 
kaayo kini, kadako, nga adunay taas nga pader sa 
gawas. Ang bungbong bato nga jaspe, tin-aw sama 
sa kristal. Ang mga alahas ug mahalon nga mga bato 
nagtabon sa 
patukoranan 
sa kuta, nga 
naggilakgilak sa 
mga maanindot 
nga kolor. Ang 
matag usa sa mga 
ganghaan sa syudad 
gihimo sa us aka 
dako nga perlas!



Kanang mga bantog nga ganghaan nga perlas dili gyud 
masirhan. Mangadto kita ug tan-awon ang palibot ... 
WOW! Labi pang nindot ang langit sa sulud. Ang 
syudad hinimo sa lunsay nga bulawan, sama sa tin-aw 
nga baso. Bisan 
ang kadalanan 
ginama sa 
bulawan.



Usa ka matahum, tin-aw nga sapa sa tubig sa 
kinabuhi nga nagagula gikan sa trono sa Dios.  Sa 
bisan asang daplin sa suba naa ang kahoy sa 
kinabuhi, nga unang nakit-an sa Tanaman sa Eden. 
Espesyal kaayo kini nga kahoy. Nagahatag duha nga 
lainlaing mga prutas, lainlaing klase matag bulan. Ug 
ang mga alang sa pag-ayo sa mga nasud.



Ang langit dili kinahanglan adlaw o bulan alang sa 
kahayag. Ang himaya sa Diyos nagpuno sa 
katingalahang kahayag. Wala gyud gabii didto.



Bisan ang mga hayop sa Langit lainlain. Tanan sila 
hilig ug mahigalaon. Ang mga lobo ug mga nating 
managsama nga nagkaon. Bisan ang kusgan nga mga 
leon mokaon sa uhot sama sa baka. Mao kini ang 
giingon ni Jehova: ni pagalaglagon ang bug-os ko nga 
bukid nga balaan.



Sa among pagtan-aw sa palibot, 
namatikdan namon nga adunay 
mga butang nga nawala 
gikan sa Langit. Wala’y 
nadungog nga mga 
pulong nga nasuko. 
Wala’y nakig-away o 
dili hakog. Wala’y 
kandado sa mga 
pultahan, tungod kay 
wala’y mga kawatan sa 
Langit. Wala’y mga 
bakakon, mamumuno, 
salamangkero, o tan nga tawo. 
Wala’y sala nga lahi sa Langit.



Sa Langit kauban ang 
Diyos wala na mga luha. 
Usahay, ang katawhan 
sa Diyos mohilak tungod 
sa daghang kasubo dinhi 
sa kinabuhi. Sa Langit, 
pahiran sa Diyos ang 
tanan nga luha.



Wala’y kamatayon sa Langit. Ang katawhan sa Diyos 
magpabilin sa kahangturan sa Ginoo. Wala na’y 
kasubo, wala na paghilak, wala na kasakit. Wala’y 
sakit, wala’y pagbulag, 
wala’y lubong. Ang 
matag usa sa 
Langit malipayon 
sa kahangturan 
kauban ang Dios.



Labaw sa tanan, ang Langit alang sa mga bata 
nga lalaki ug babaye (ug mga hamtong usab) nga 
mituo kang Hesu-Kristo ingon ilang Manluluwas ug 
nagsunod Kaniya ingon ilang Ginoo.  Sa Langit 
adunay basahon nga gitawag nga Libro sa 
Kinabuhi sa Kordero. Puno kini sa mga 
ngalan sa mga tawo. Nahibal-an 
ba nimo kinsang mga 
ngalan ang nahasulat 
didto? Ang tanan 
nga mga tawo nga 
nagsalig kay Jesus. 

Naa ba imong 
ngalan diha?



Ang katapusan nga mga sa Langit usa ka matahum nga 
pagdapit. "Ug ang Espiritu ug ang pangasaw-onon 

nag-ingon, 'Umari ka!' Ug paadtoa ang nakadungog 
nga magaingon, 'Umari ka!' Ug paadtoa ang giuhaw. 

Ug bisan kinsa, paimna siya sa tubig nga buhi nga 
kinabuhing 
walay 
bayad."



Langit, Matahum nga Puy-anan sa Dios

Usa ka istorya gikan sa Pulong sa Diyos, 
ang Bibliya,

makit-an sa

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

"Ang pagsulud sa Imong mga pulong naghatag 
kahayag."  Salmo 119:130



60 60

Ang Kataposan



Kini nga istorya sa Bibliya nagsulti bahin sa 
among katingalahang kanamo ug gusto nga mailhan mo Siya.

Nahibal-an sa Dios nga nakahimo kita mga dili maayo nga butang, 
nga gitawag Niya nga sala. Ang silot alang sa sala mao ang 

kamatayon, apan ang Dios nahigugma kanimo sa hilabihan Iyang 
gipadala ang Iyang bugtong nga Anak, si Jesus, aron mamatay sa 

Krus ug silotan alang sa imong mga kasal-anan. Unya sa nga 
pasayloon ang imong mga Siya ug mopuyo kanimo karon, 

ug mabuhi ka uban Kaniya sa kahangturan.

Kung nagatoo ka nga kini ang tinuod, isulti kini sa Diyos:
Minahal nga Jesus, nagatoo ako nga ikaw ang Diyos, ug nahimong 
tawo nga mamatay alang sa akong mga sala, ug karon nabuhi ka 
usab.  Palihug pag-anhi sa akong kinabuhi ug pasayloa ang akong 

mga sala, ako bag-ong kinabuhi karon, ug usa ka adlaw nga 
makaupod Ka sa hangtud. Tabangi Kanimo ug mabuhi 

alang Kanimo ingon Imong anak.  Amen.

Basaha ang Bibliya ug pakigsulti sa Dios adlaw-adlaw! Juan 3:16
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