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Pamagat (Title): Heaven is a Prepared Place 

 

Text: Jn. 14:1-3 “Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me. 2 In my Father's 

house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place 

for you. 3 And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you 

unto myself; that where I am, there ye may be also.” 

 

Pagsasalin (Translation): Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Nanampalataya kayo sa Diyos, 

manampalataya rin kayo sa akin. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming 

tirahan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Ako ay paroroon 

upang maghanda ng dako para sa inyo. 3 Kapag ako ay pumaroon at 

makapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. Kayo ay 

aking tatanggapin sa aking sariliupang kung saan ako naroon ay dumuon 

din kayo. 

 

Panimula: 

 Malapit na ang kamatayan ni Jesus. At sa mga mumunting kapanahunan bago siya umalis ay 

nagbitaw siya ng mga katotohanan na magbibigay ng aliw para sa kanyang iglesia o sa mga discipulo niya 

na sumunod sa kanya pagkatapos ng tatlong taon ng kanilang baptism. At ang mga salitang ito ay para sa 

atin ngayon bilang mga baptized disciples niya. At ito ay patungkol sa Langit! At hindi tayo pupunta sa 

Langit dahil kaanib tayo sa kanyang iglesia – no. Tayo ay pupunta sa Langit dahil sa gracia ng Dios noong 

tinanggap natin si Jesus bilang ating Tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya na walang halong 

gawa ng batas o laman. 

 

I. Ano ang mga Ihinanda? (What are provided?): Mga Mansion. 

A. Mansions – mga lugar ng tirahan; isang pananatilihan; a home, an abode, a dwelling place. 

B. Ito ay Malaki, maluwang, mayaman, at marami. 

C. Ito ay lugar ng pagpapahinga, kaluwagan, katahimikan, 

D. Ito ay dako ng mga may kaantasan, kaliwanagan at karangyaan, at karangalan. 

E. Ito ay pwesto ng kasiyahan, kaligayahan, kaluguran, at katuwaan. 

F. Ito ay tahanan ng isang amo o hari o panginoon. 

G. Ito ay hinding hindi magigiba bagkus ito ay mananatling magpakailanaman. 

. 

 

II. Ilang ang mga Mansion na Ihinahanda Niya? (How many mansions is He preparing?) 

A. God always prepares for many – (e.g. Noah’s Ark; the New Jerusalem – it is always for many). 

B. God has them prepared already – “are” not “shall be” 

C. Jesus gave His life a ransom for many. – Matt. 20:28. 

D. But as “many” as received Him, to them gave He power to become the sons of God. – Jn. 1:12. 

 

III. Saan ito? (Where are these Mansions located?): “My Father’s House” 

- Ito ay isang Tahanan na maraming mga tahanan ang nakadugtong! 

- Ito ay ang tinatawag na Langit! 

- May makalangit na fellowship ang lahat sa Dios Ama at sa isa’t-isa. 

- Isang Tirahan – punong-puno ng pag-ibig, at liwanag, at walang kasalanan. 

 

Katapusan (Conclusion):  

1. Sino ang naghahanda nito? Si Jesus. 

2. Kapag bumili ka ng bahay dapat may kabayaran – ang dugo ni Jesus ay ang kabayaran. Acts 20:28; 

1 Cor. 7:23; Heb. 9:12; 1 Pet. 1:18-19; Rev. 5:9. 
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