
•	 Ano	ang	pananaw	mo	sa	langit?		
•	 Ano	sa	tingin	mo	ang	iyong	gagawin	upang	makarating	ng	langit?
•	 Kapag	nabigyan	ka	ng	pagkakataon,	mahahanap	mo	ba	ang	mga	

mahal	mo	sa	buhay	sa	langit?	Ano	ang	inyong	pag-uusapan?

•	 Ipagdasal	ang	kaligtasan	ng	iyong	mga	mahal	sa	buhay,	na	maging	bukas	
ang	kanilang	mga	puso	upang	tanggapin	si	Jesus	at	ang	

	 Kanyang	ebanghelyo.	
•	 Ipanalangin	na	magkaroon	ng	epekto	sa	buhay	ng	mga	taong	pumapalibot	

sa	iyo	ang	ebanghelyo	at	nawa’y	huwag	silang	humito	sa	pagtanggap	
lamang	kay	Kristo	bilang	Panginoon	at	Tagapagligtas	kundi	maging	
maluwag	sa	kanilang	kalooban	ang	sumunod	at	mamuhay	para	sa	Kanya.		

•	 Hilingin	sa	Diyos	na	magkaroon	ang	simbahan	ng	mas	malalim	na	pang-
unawa	sa	katuturan	ng	buhay	na	walang	hanggan	at	nawa’y	ang	bawat	
miyembro	ng	simbahan	ay	mabigyang	kalakasan	upang	makagawa	ng	
mga	makapangyarihang	gawain	sa	buhay	na	ito.
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•	 Anu-anong	mga	bagay	ang	maaari	mong	gawin	upang	matamasa	ang	
isang	espirituwal	na	ugnayan	sa	Diyos?

•	 Anu-anong	mga	gawain	sa	mundo	ang	makakapagbigay	sayo	ng	pabuya	
sa	langit?	Sa	Kaninong	kalakasan	natin	ito	dapat	isagawa?	Bakit?	

•	 	Papaano	naaapektohan	ng	katotohanan	ng	langit	ang	pamumuhay	mo	
ngayon?	Ano	ang	nararamdaman	mo	tungkol	sa	langit?

•	 Aling	mga	bahagi	ng	iyong	buhay	ang	sa	palagay	mo	ay	dapat	mabago	
upang	matamasa	mo	ang	langit	sa	hinaharap?	Ano	ang	gagawin	mo	
tungkol	dito?	

•	 Papaano	mo	mainam	na	maipapakita	ang	pagbibigay	dangal	sa	Diyos	
	 Ama	na	nasa	langit?	
•	 Sino	sa	mga	kakilala	mo	ang	kailangang	makarinig	ng	mabuting	balita	

tungkol	sa	langit?	Papaano	mo	ibabahagi	ang	mensaheng	ito	sa	kanila?	
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Ang	usapin	ng	langit	ay	naghahatid	sa	ating	mga	pandamdam	ng	lalim	ng	
grasya	ng	Diyos	at	mga	espirituwal	na	biyaya	na	mayroon	tayo	kay	Kristo.	
Kasama	na	rito	ang	mas	malinaw	na	larawan	ng	kung	ano	ang	buhay	na	nag-
aantay	sa	ating	mga	nagtatiyaga	sa	lakbayin	ng	pananampalataya	dito	sa	
mundo.	Nakakapanabik	na	pag-usapan	ang	buhay	na	walang	hanggan	bilang	
kinabukasan	ng	mga	nananampalataya.	Sa	pag-aabang	natin	sa	itinakdang	
panahon,	unawain	natin	ang	mga	katotohanan	sa	Bibliya	tungkol	sa	langit.

•     ang langit ay espirituwal na pagpapala galing sa Diyos.  
 Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Dahil 

sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa ating ang lahat ng 
pagpapalang espirituwal mula sa langit. . . .

Efeso	1:3

	 Ang	langit	ay	grasya	ng	Diyos	na	inihayag.	Walang	anumang	mabubuting	
gawain	ang	magagawa	natin	upang	makamit	ang	langit—ito	ay	tanging	
sa	pamamagitan	lang	ng	grasya.	Ang	Kanyang	pabor	na	hindi	nabibili	at	
pagmamahal	na	walang	kundisyon	ay	ang	Kanyang	walang	hanggang	
pabuya	at	espirituwal	na	pagpapala	sa	mga	tapat.	Sino	ang	daan	natin	
patungong	langit?

	 	

	 	

	

	

• ang langit ay para sa mga tunay na anak ng Diyos.
	 4. . . Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayong maging 

banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, 
5noong una pa’y itinalaga na niya tayong maging mga anak niya sa 
pamamagitan ni Jesu-Cristo. Ayun na rin ito sa kanyang layunin 

 at kalooban.
Efeso	1:4,5

 
 Ang	langit	ay	isang	lugar	na	nakalaan	para	sa	mga	taong	handa.	Ang	mga	

taong	hindi	natatamasa	ang	espirituwal	na	karanasan	dito	sa	mundo	
ay	hindi	makakatamasa	ng	pambihirang	karanasan	sa	langit.	Ang	ating	
ugnayan	sa	Panginoong	Jesus	ay	ang	ating	koneksyon	sa	makalangit	na	
karanasan.	Ano	ang	ipinangako	ni	Jesus	tungkol	sa	langit	(Juan	14:1-4)?	

		

	 	

	 	

	 	

• ang langit ay bahagi ng hiwaga ni Jesus na mahahayag sa 
mga huling araw. 

	 8. . . Binigyan niya tayo ng karunungan at pang-unawa 9para maunawaan 
ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni 
Kristo 10pagdating ng itinakdang panahon. At ang plano niya’y pag-isahin 
ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, at ipasailalim sa kapangyarihan 

 ni Kristo.
Efeso	1:8-10

	 Ang	regalong	kaligtasan	ni	Jesus	at	ang	Kanyang	mga	makalangit	na	
pabuya	ay	nananatiling	mahiwaga.	Ang	ganap	at	kumpletong	pagpapakita	
ng	lahat	ng	ito	ay	kapag	makakatagpo	na	natin	Siya	sa	langit	(1	Juan	
3:1,2).	Ngunit	sa	pamamagitan	ng	Kanyang	grasya,	hinayaan	Niya	tayong	
maranasan	ng	kaunti	ang	langit	sa	ating	pang	araw-araw	na	lakbayin	
kasama	Siya.	Papaano	nararanasan	ng	isang	tao	ang	langit	dito	

	 sa	mundo?

	 		

	 		

	 	

	 	

	

7-8sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo, na ang ibig sabihin 
ay pinatawad ang mga kasalanan natin. napakalaki ng biyayang 
ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at 
pang-unawa 9para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais 
niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo 10pagdating ng itinakdang 
panahon. at ang plano niya’y pag-isahin ang lahat ng nasa langit at 
nasa lupa, at ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo.

efeso 1:7-10
(Basahin din ang efeso 1:3-6.)
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