
 

 
                      1. Handa ka na bang humarap sa Diyos   

                            kung ikaw ay mamatay? 

                      2. Sigurado ka bang sa langit ka mapupunta    

                            kung ikaw ay mamamatay ngayon? 

                      3. Alam mo ba kung paano maliligtas ang   

                            isang tao?   

-- KAIBIGAN, mahalaga ang mga tanong na yan, dahil ayon 

sa Biblia sa Hebreo 9:27 “Itinakda sa mga tao na minsan 

lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom.” Ang 

magiging hatol sa karamihan ay impiyerno dahil sa kasalanan.  

Narito ang listahan ng ilan sa mga batas ng Diyos at ang mga 

kasalanan. Tingnan mo ito ng maigi para makita mo ang mga 

batas ng Diyos na sinuway mo. 

Ito ang ilan sa SAMPUNG UTOS ng DIYOS (Exodo 20:3-17) 
- Huwag sumamba at yumukod sa diyos-diyusan / larawan o   

   rebulto… (Ika-2 Utos) Bawal talaga ang mga diyos-diyusan! 

- Igalang mo ang iyong ama at ina. (Ika-5 utos)        

- Huwag kang papatay (Ika-6 utos) 

- Huwag kayong mangangalunya (Ika-7 utos) 

- Huwag kayong magnanakaw (Ika-8 utos) -Nagnakaw ka na ba?  

- Huwag kayong magsinungaling (Ika-9 utos) -Lying is sin! 

Ibang Mga Kasalanan 

- Pakikipagtalik ng di pa ikinakasal, May kabet, Pagkababaero 

- Pagiging bakla or tomboy (homosexual), Pandaraya 

- Panonood ng malalaswang palabas sa TV, DVD, o internet 
- Paglalasing, Paninigarilyo, Paggamit ng bawal na gamot 

- Pagkainggit, Panlalait, Pagkasakim, Pagsusugal, Tsismis 

- Pagmumura, May galit o poot sa kapwa, Walang oras sa Diyos 
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Dahil “Guilty Ka Talaga,” ang magiging 
kaparusahan mo – IMPIYERNO 

 

 

ITO LANG ANG TANGING PAG-ASA MO! 
     Sa pamamagitan ni Jesu-Cristo ay may kapatawaran, 

paglilinis, kalayaan at kaligtasan sa mga taong guilty sa 

kasalanan. Ang Mabuting Balita ay namatay si Jesus sa Krus 

para sa mga makasalanan. Wala Siyang kasalanan, ngunit Siya 

ang umako ng kaparusahan na dapat ay sa mga makasalanan  

(I Pedro 3:18). Sabi din sa Biblia sa Juan 3:16, “Gayon na 

lamang ang pagibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay 

Niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang 

sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi 

magkaroon ng buhay na walang hanggan.” 
     Kung ikaw ay magsisisi at tatalikuran mo 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 at buhay na walang hanggan. Ang taong tunay na 

sumasampalataya kay Jesus ay sumusunod sa Kanyang mga utos 

at tinatalikuran ang lahat ng kasalanan.  
 

If you have questions or want to learn more,  

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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