
 

 
          ay para lamang sa 

             mag-asawa! 

        KASALANAN ANG: 
   * pakikipagtalik sa HINDI mo asawa 

                * pagtatalik ng binata at dalaga 

                * pakikipagtalik sa kapwa lalake  

                * pakikipagtalik sa kapwa babae 
 

Ayon sa Biblia: 
1. Hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at  

     nangangalunya. (Hebreo 13:4) 

2. Huwag kang mangangalunya (7
th
 Utos) (Exodo 20:14)  

3. Ang sinumang tumingin sa isang babae na may  

    masamang pagnanasa sa kaniya ay nagkakasala  

    na ng pangangalunya sa kaniyang puso. (Mateo 5:28) 

4. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa diyus-diyosan,  

    nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o  

    kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing,  

    nanlalait ng kapwa, o nandaraya ay walang bahagi  

    sa kaharian ng Diyos. (I Corinto 6:9-10) 
 

GUILTY KA BA? 
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Ang mga kasalanang ito ang magdadala 
sa’yo sa impiyerno! 

ITO LANG ANG TANGING PAG-ASA MO! 

      Sa pamamagitan ni Jesu-Cristo ay may kapatawaran, 

paglilinis, kalayaan at kaligtasan sa kaluluwang nakagapos 

sa kasamaan. Ang Mabuting Balita ay namatay si Jesus sa 
Krus para sa kasalanan ng mga tao. Wala Siyang kasalanan, 

ngunit Siya ang umako ng kaparusahan na dapat ay sa atin 

(I Pedro 3:18).  

      Kung ikaw ay magsisisi at tatalikuran ang iyong mga 
kasalanan at mananampalataya ka ng taos puso kay Jesu-

Cristo, ikaw ay patatawarin ng Diyos. Sa pamamagitan ni 

Jesus, magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos at 
magkakaroon din ng bagong buhay. Ang taong  tunay na 

naniniwala kay Jesus ay sumusunod sa Kanyang mga utos 

at tinatalikuran ang lahat ng kasamaan. 
 

Repent before it’s too late! 

Turn to Jesus! 
 

For more information, please contact us:                  

 
If you are unable to contact us, we encourage you to attend a 

Bible believing church in your area and request them to help you 

learn more about Jesus Christ. 
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