
ANG LANGIT UG ANG BALAAN NGA
SYUDAD, ANG BAG-ONG JERUSALEM!

Ang Ginoong Jesus miingon sa kanhi kawatan nga nagbasol ug nakakita LANGIT sa kapasayloan, "Sa pagkatinuod, karon adlawa
magauban ka kanako sa P ARAIS O" (Lk.23:43).

TINUOD KINI UG MAHIMO KINING MAMAIMO!

Ang Langit susama sa?

* Walay kinutuban nga kalipay ug pagmaya- Ang kasub-anan ug pagmaoy/ pangagho wala na (Isa. 35;10)
* Pagkanta, pagdayeg ug pagsim ba sa Ginoo (Rev. 5 :9-14; 19:1-8).
* Wala nay kamatayon, pagbangutan ug pagbakho, kasakit, pagpanungo, kangitngit ug kadautan. (Rev.20:10; 21:4; 22:1-5) Dili na
kinahanglan ang Hospital, Pwersa sa Pulis, prisohan, lubnganan ug ambulansya.
* Hingpit nga kalinaw sa kaharian sa m ga mananap sa panah on sa milenyo. (Isa 11:6-9).
* Bag-ong Langit ug bag-on g Yuta. (Isa. 65:17; 66:22; 2 Peter 3:13; Rev. 21:1).
* Bag-ong Jerusalem na ginama sa purong bulawan, gibanabana nga 1400 to 1500 ka milya ang gitas on, gilay on ug gilapdon. Ang koral
niini ginama gamit ang batong hasper, kalsada nga lunsay nga bulawan, ganghaan nga perlas nga dili gyud sirad-an (Rev. 21:15-27). Ang
Arkitekto ug magtutukod sa balaang syudad mao ang Ginoo mismo. (Heb. 11:10). Dili na manginahanglan ug pagsidlak sa adlaw ug
kahayag sa buwan kay ang karnero nga si Jesus mao ang Suga (Rev. 21:23; 22:5). Ang suba sa kinabuhi, ug ang trono sa Ginoo, kahoy sa
kinabuhi, ug ang trono sa G inooug ang Karn ero anaa sa syudad. (Rev. 22 :1-5).
*"Pagkabulahan" u g "labaw pa kaayo" kum para aning kinabuhia. (Phil1:2 1,23).
*Giandam alang sa kan iadtongmga nahigugm a sa Ginoo (James2 :5) ug sa mga matarong (M t. 25:34-40).

UNSAON NA MAHILANGIT human sa KAMATAYON?

* Tungod ra gayod sa grasya, dili sa binu hatan (Eph. 2:8,9).
* Lakaw nga tinud anay ug d eretso kang Jesus, pareha sa kawatan n ga nakaangkon sa kapasayloan  (Lk. 23:42,43 cf. Jn. 5:39,4 0). Tinud
anay nga pagpangayo ngadto sa Ginoo sa imong pag ampo nga iyang kaloy an ang imon g pagkamakasasala. (Lk 18:13).
Kinahanglan andam ka na motalikod sa imong mga sala.
* Higugmaa si Jesus labaw  pa sa imong ginikanan, kapikas sa  kinabuhi,mga anak, mga  igsoon ug maski pa sa imo ng kaugalingon. (Mt.
10:37; Lk 14:26). Si Jesus niingon, "Busa bisan kaninyo nga dili mobiya sa tanan nga iya gihuptan, dili siya mamahimo nga akong
disipulo". (Lk.14:33).
* "Pagdumili sa imo  kaugalingon" ug "Pas-an a ang imong krus" matag ad law ug pagsunod kaniya (L k.9:23).
* Andam kang m amatay ug motaliwan n iining kinabuhia para kang Jesus u g kinahanglanon (M t. 10:39; Lk 17:33; R ev.12:11).
* Padayon sa pagbuh at ug maayo aron ikaw ma kabaton sa kinabuhing w alay kinutoban ( Rom an 2:7).
* Pananum ug m aayong buhat alang sa Esp iritu, aron makaani ug kinabuhin g dayon (Gal 6:8,9).
* Sunda ang Gin oo kay siya ang tinubdan sa kaluw asan (Heb 5:9).
* Pagpakabuhi alang sa G inoo (Phil 1:21). Imo kan ang tulubagon sa imon g kalag.
* Ang nakapanag-iya sa A nak, may kinabuhi; apan an g wala makapanag iya sa An ak walay kinabuhi (1 Jn.5:12 ).

Unsa Ka Importante ang IMONG Kaluwasan?

* Ang kinabuhing dayon kay mas importante pa kaysa sa kwarta, gugma ug relasyon, barkada, dungog, pagkainila, gahom, ug bisan sa
imong pag angkon sa tibu ok kalibotan. Ayaw ibaylo an g imong kalag para lang aning mga b utanga (Mk 8:36). IMONG KALUWASAN
IMPORTANTE KAY TAAS KAAYO ANG ETERNIDAD!
Ang imong pagkamatinumanon kang KR ISTO karon (o kulang pa) maka apekto kanimo ug usa ka gatos ka tuig sukad karon hangtud sa
walay katapusan. Ang mga tawo nga anaa sa prisohan, nawad an sa panginabuhi; nawad an ug bana ug asawa, pamilya, mga kabtangan,
kinabuhi ug uban pa p ara lang makaangkon ug kaluw asan o aron magpabilin ilan g kaluwasan. Basin m agbayad sad ka ug susama  nga bugti
para sa imong kinabuhi apan ulahi na ang tanan (Rev. 2:10-11). Kung ikaw nakigbisog alang sa kinabuhing walay katapusan para sa imong
kalag ug para sa kalag sa ubang tawo. DUOL sa Ginoo ug sund a ang Iyang pulong ug pabiling m atinumanon K aniya. Mao kini ang pinaka
maayo ug mahinungdanong butang na imong mabuhat para sa imong kaugalingon. Si Jesus nag ingon, " Panglimbasogi ninyo ang pagsulod
agi sa pultahan nga huot; kay sultihan  ko kamo, nga daghan an g maninguha sa pagsu lod apan dili makasulod ." (Lk. 13:24).

Ipabiling putli ang inyong kaugalingon. (1 Tim 5:22) gikan sa mga Dios-Dios (1Jn 5:21) gikan sa mga kahilayan niining kalibutana, (Jacob
1:27) ug likayi ang tanang mugna sa dautan, (1 Thess 5:22). Ayaw hupti ang mga butang aning kinabuhia kay kanang tanan lumalabay ra,
talikdi ang sala ug mga tentasyon.

PAGBANTAY SA MGA MINI NGA MGA MAGTUDTUDLO  (Jehova's Witness, Mormons Ekumenikanhon Katilingban). Ayaw dawat
sa imong mga nadungog gikan sa Kristyanong telebisyon, radyo, pulpito, o mga libro. Kay kini sila nagtudlo lang sa tipik na kamatuoran ug
bakak. Kasagaran niini makadaut lang sa imong kalag. Panghimatud-I kini nga mga pagtudlo gamit ang Pulong sa Ginoo. Kung wala kini sa
BIBLIYA , ISALIKW AY KINI.  Susiha ug Itandi ang kasuwatan gamit ang kasuwatan usab. Pagbaton ug Bibliya na sayon sabton ug
adunay ensakto sa interpretasyon . Tun-e ang Bibliya. Ayaw  salig sa pagsabot niini sa ubang tawo . Si Jesus miingon, " Ang akong inahan
ug ang ako ng mga igsoo n, mao kad tong mga m agapataling hug sa Pu long sa Diyo s ug magatu man niini"  (Lk.8:21).

Si Apostol Paulo nag ingon, " Ug ang iya ni Kristo Jesus nanaglansang sa ilang unod diha sa krus dala ang mga pangibog ug mga
mga tinguha niini." Sila nga mga nakasulod sa Gingharian sa Ginoo gitawag na Niya na mga "PINILI" ug "Matinud-anon nga
mga Sumusunod." (Rev 17:14). Ayaw ilimod si Kristo aron usab ikaw dili Niya ilimod. (Mat 10:33; Lk12:4-5). Basaha ang sinulat
ni Apostol Pedro sa (2Ptr 1:5-10). Basa, Pamalandongi, Sag-uloha ug Isubay imong gawi basi sa Pulong sa Ginoo ilabi na ang mga
Kasuw atan sa "B ag-ong M aayong B alita."

IBUTANG ANG IMONG KASING-KASING
SA MGA BUTANG NGA LANGITNON 
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