
 

 

 

 
What religion is true? 

 

ANG PINAKA 

IMPORTANTENG 

MENSAHE NA 

MABABASA MO 

 

 

 

Ano ang 

mangyayari 

pagkatapos 

Akong 

mamatay? 

 



 

 

 
 

 

 ―BORN‖ ―DIED‖ 

Ang bawat lugar sa mundo ay may sementeryo na 

nagpapatotoo sa katotohanan na malapit nang 

magtapos ang iyong buhay. Handa ka na ba? Ano 

ang mangyayari pagkatapos mong mamatay? 

KATOTOHANAN: Sa lalong madaling panahon ay mamamatay ka. 

 

 
PANGALAN MO 

 IPINAGANAK   NAMATAY 
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PAGKATAPOS MONG MAMATAY 

 

 

 

 

 

MAAARI KANG MANIWALA NA IKAW AY: 

 Pumunta sa Langit o impiyerno 

 Pumasok sa mundo ng mga espiritu 

 Bumalik bilang isang hayop o ibang tao 

 Huminto lamang sa pag-iral 

O DI KAYA  

 Maaaring hindi mo alam kung ano ang paniniwalaan 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

   HINDI SILA LAHAT MAARING MAGING TOTOO 

ISANG MUNDO — MARAMING RELIHIYON 

Mayroong tinatayang 4,200 na relihiyon sa mundo. Maraming 
relihiyon yan! 
 
Ang Islam, ang paniniwala ng Bahá'í, Budismo, Hinduismo, at 
maraming iba't ibang anyo ng Kristiyanismo ay ilan lamang sa 
mga halimbawa. 
 
4,200 na mga relihiyon — at lahat sila ay nagtuturo ng kakaiba 
tungkol sa kung paano tayo nakarating dito, kung ano ang ating 
layunin, at kung ano ang mangyayari pagkamatay natin. 
 
At dahil iba ang itinuturo nila ... 

 



 

 

      

                                     

      

 

  

Kaya't sa lahat ng mga relihiyong ito ... 

Sa napaka maraming relihiyon, madali lang maging malito. 

 

AT ANG KAWALANG-HANGGAN AY MAHABANG PANAHON UPANG MAGKAMALI! 

 

mga 

relihiyon 

sa daigdig 

 

pasok 

dito 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

Paano natin 
malalaman 
kung alin 
ang totoo?  

 

Paniniwala ng 
Kristiyano 

Paniniwala ng tribo 

Ang Paniniwala ng 
Bahá'í 

Paniniwala ng Islam 

Budismo 

Hinduismo 

Alin ang totoo? 

Kaya mula sa lahat ng mga Relihiyong ito… 



 

 

 

 

1. Your life has eternal meaning and purpose! 
2. There is hope for you beyond the grave! 
3. You will be held accountable by your Creator! 

 

Dahil mahal tayo ng totoong Diyos, binigyan Niya tayo 
ng Kaniyang Salita, upang malaman mo na… 

Pinapayagan ka ng buklet na ito na malaman ang tungkol sa Diyos 
mula sa Kanyang sariling Salita, upang malaman mo kung paano 
matutupad ang iyong layunin sa mundo, magkaroon ng tagumpay sa 
libingan, at tanggapin ng Diyos kapag namatay ka. Maaari mo bang 
ipagpatuloy ang pagbabasa? Ang iyong walang hanggang kapakanan 
ay nakataya, at ang kawalang-hanggan ay mahabang panahon 

upang magkamali!  

1. Ang iyong buhay ay may walang hanggang kahulugan at 
layunin! 

2. May pag-asa para sa iyo sa kabila ng libingan! 
3. Mahal ka ng iyong Tagalikha! 
4. Pananagutan ka ng iyong Manlilikha! 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Ang Diyos ay nakipag-usap sa tao 

Ang mundong ito ay puno ng mga 
relihiyosong gawa ng tao na hindi 
sang-ayon at kung saan ang lahat ay 
batay sa mga ideya ng mga tao. 
Harapin natin ito, ang tanging paraan 
upang malalaman natin ang 
katotohanan tungkol sa Diyos ay 
kung maririnig natin ito mula sa Diyos 
Mismo. Ito ang dahilan kung bakit 
hindi tayo dapat magtiwala sa mga 
ideya ng tao ngunit magkaroon ng 
isang banal na inspirasyon (bigay ng 

Diyos) na tala upang ating aasahan 
 

Lahat ng banal 

na kasulatan 

ay kinasihan 

ng Diyos 

.II Timoteo 3:16 



 

 

 

 

 

 

 

Ang Diyos ay nakipag-usap sa tao 

Sunni hadith 
Shia hadith 

Quran Bagong Tipan 

Aklat ng Mormon 
Apocrypha 

Ang hudyo nga 

Bibliya (kilala 

rin bilang 

Torah, lumang 

tipan, atbp.) Ay 

ang orihinal na 

aklat na 

inaangkin na 

ang Diyos ang 

may akda nito. 

Ang bawat iba pang "sagradong" pagsulat 

ay batay sa Hudyo na Bibliya na ito. * 

 

 

Hudyo na Bibliya (lumang tipan) 

* Ang Hinduismo at ang pananampalatayang Bahá'í ay halo ng lahat ng 
mga relihiyon, kung gayon hindi inspirado ng Diyos at hindi kasama. 



 

 

 

 

 

 

 

Mula sa isang librong ito, ang 
Hudyo na Bibliya, nagmula        
ang bawat pangunahing 
monotheistic na relihiyon 
(paniniwala sa iisang totoong 
Diyos, na nagpahayag ng 
Kanyang sarili sa tao). 

 Kristiyanismo 

 Judaismo 

 Katolisismo 

 Muslim (Islam) 

 Mormonismo 

 Saksi ni Jehova 

Ang problema ay, kahit na ang lahat ng mga relihiyong ito ay nagmula sa 
iisang libro, hindi sila nagtuturo ng parehong bagay. Kaya paano natin 
malalaman kung alin ang TUNAY? Malalaman natin ang katotohanan sa 
pamamagitan ng pag-alam sa orihinal na mensahe ng Diyos sa atin sa 
Lumang Tipan! 

Isang libro - Maraming relihiyon 



 

 

 

 

  

Ang Susi ay upang maunawaan ang Lumang Tipan 

Ang pag-unawa sa Lumang Tipan ay 
ang susi sa pag-alam ng katotohanan 
tungkol sa Diyos, buhay, at kamatayan. 

Ang Diyos ay Walang Hanggan — Ang Diyos ay walang simula, at wala 
Siyang wakas. “…Mula sa walang hanggan hanggang sa walang 
hanggan, ikaw ang Diyos” (Mga Awit 90: 2). 

Ang Diyos ay ESPIRITU- “Ang Diyos ay Espirito…” (Juan 4:24). 

PERPEKTO ang Diyos— "Ikaw ay mabuti, at gumagawa ka ng 
mabubuting bagay" (Mga Tagaawit 119: 68). 
  

Tingnan natin ang 8 mahahalagang bagay na 

itinuturo nito:  
UNA: 
 

 



 

 

 

  

 

IKALAWA: Sa simula, nilikha ng 
Diyos ang mundo, ang 
kalangitan, ang kalawakan, at 
ang lahat na nandoon. Dahil ang 
Diyos ay perpekto, lahat ng 
ginawa ng Diyos ay mabuti. 
Ginawa ng Diyos ang isang tao 
(Adan), na pinagmulan ng lahat 
ng mga tao. Mahal na mahal ng 
Diyos ang tao. 

Pag-unawa sa Lumang Tipan… 

 

"At nakita ng Diyos ang lahat na nilikha Niya, at, narito, 

napakaganda" (Genesis 1:31). 

 

 

 



 

 

 

 

                                                      

 

 
"Ang PANGINOON na ating Diyos ay iisang PANGINOON..." 

(Deuteronomio 6:4b). 

IKATLO: Ginawa ng Diyos ang tao ayon sa Kaniyang (Diyos) sariling 
imahe. 

"At sinabi ng Diyos, Gawin natin ang tao ayon sa ating imahe, 
ayon sa ating wangis…" (Genesis 1:26). 

 

  

 

 

 

Pag-unawa sa Lumang Tipan… 

"Ako ang PANGINOON, at wala nang iba, walang ibang 

Diyos bukod sa akin ..." (Isaias 45:5). 

Pansinin na sinabi ng Diyos na "tayo ay." Ang Diyos ay iisang Diyos na 

mayroong tatlong persona: 1) ang Diyos na Ama, 2) ang Diyos na Anak, at 

3) ang Diyos na Banal na Espiritu. Ang Diyos ay hindi tatlong diyos; Siya 

ay isang Diyos na umiiral sa tatlong persona. Ang Diyos ay isang trinidad 

(tatlo sa isa). 



 

 

  

Ibinigay ng Diyos ang: 
Mga Halaman — isang katawan (upang mabuhay at lumaki) 
Mga Hayop — isang katawan at kaluluwa (may kamalayan sa sarili) 
Tao - isang katawan, isang kaluluwa, at isang espiritu (may 
kamalayan sa Diyos) 

Ang Diyos: ay tatlong persona na bumubuo sa iisang Diyos (Ama, Anak, Espiritu). 

Tao: ay tatlong bahagi na binubuo ng isang persona (katawan, kaluluwa, espiritu). 
 

Pag-unawa sa Lumang Tipan… 

Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, binigyan Niya tayo ng 
espiritu, upang makilala natin Siya at masamba Siya. 

"Ang Diyos ay Espiritu: at ang mga sumasamba sa kaniya 

ay dapat sumamba sa kaniya sa espiritu ..." (Juan 4:24). 



 

 

   

 

 

 

 

Pag-unawa sa Lumang Tipan… 

Ngayon ang lahat ay namatay, sapagkat tayo (tulad ni Adan) lahat ay 
nagkakasala rin.  

“Kaya nga, na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan 

sa sanglibutan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan; at sa 

gayon ang kamatayan ay naipasa sa lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat 

ay nagkasala… ‖(Roma 5:12). 

IKAAPAT: Si Adan kalokohang naghimagsik laban sa kanyang 

mapagmahal na Lumikha, at pinili na gawin ang kanyang sariling 
kalooban sa halip na sa kalooban ng Diyos. Bilang tugon sa 
paghihimagsik (kasalanan) ni Adan, sinumpa ng Diyos ang lupa kung 
saan nagmula si Adan. Nagdulot ito ng kamatayan kay Adan. "Ang 
lupa ay sumpa para sa iyo ... ika’y alikabok, at sa alabok ay 

babalik ka" (Genesis 3: 17-19). 



 

 

 

 

 

 

 

Pag-unawa sa Lumang Tipan… 

IKALIMA: Ang Diyos ay ganap na mabuti (banal), kaya't tinatanggihan 
Niya ang lahat na nagkukulang sa Kanyang mabuti at perpektong 
pamantayan. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang batas upang malaman 
ng mga tao kung ano ang mabuti at tama. Kabilang sa maraming mga 
bagay, itinuro sa atin ng batas ng Diyos ang pangangailangan na: 

1. Huwag kailanman ilagay ang anumang 

bagay sa harap ng Diyos. 

2. Sambahin ang Diyos at ang Diyos lamang. 

3. Mahalin at paglingkuran ang Diyos, at 

huwag papahiyain ang Kanyang pangalan. 

4. Igalang ang Diyos bilang Tagalikha ng 

lahat ng mga bagay at nagbibigay ng 

buhay. 

5. Sundin at igalang ang mga magulang na 

ibinigay sa atin ng Diyos. 

6. Huwag kailanman saktan ang 

sinuman sa anumang paraan. 

7. Maging malinis sa sekswal at 

tapat sa ating asawa. 

8. Huwag kailanman magnakaw 

ng anuman. 

9. Palaging sabihin ang totoo. 

10. Magpasalamat sa kung ano 

ang mayroon tayo, at huwag 

mainggit. 



 

 

 

 

 

 

 

IKAANIM: Kapag tinimbang tayo ng Diyos sa balanse ng Kanyang perpektong 

batas, ang ating pag-uugali ay nabigo upang mapantay ang Kanyang mga 

utos. 

Pag-unawa sa Lumang Tipan… 

“…Tinimbang ka sa balanse at nahanap na kulang” 
(Daniel 5:27-LITV).  

 

IKAW 

BATAS NG 

DIYOS 



 

 

 

 

 

 

"... ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay siya" (Ezekiel 18: 4). 

IKAPITO: ANG LAHAT na nagkakasala (nabigong ganap na sundin ang 
batas ng Diyos at balansehin ang sukatan) ay tinanggihan at hinatulan ng 
Diyos. 

Pag-unawa sa Lumang Tipan… 

 

BATAS NG 

DIYOS 



 

 

I WILL SUPERIMPOSE THE WORD ―REJECTED‖ IN 

RED FONT, LIKE A STAMP ACROSS THE WORD 

―YOU‖. 

 

 

 

IKALAPAT: Sa kabila ng ating kasalanan, mahal pa rin tayo ng 
Diyos, kaya't nangako Siya na gagawa ng isang bagay na 
kamangha-mangha: Nangako siyang magpapadala siya ng isang 
"Tagapagligtas", na aalisin ang ating kasalanan, malalampasan 
ang ating kamatayan, at gawing katanggap-tanggap tayo sa Diyos 
! 

Pag-unawa sa Lumang Tipan… 

"Ikaw ay muling mahabag sa 
amin. Daigin mo ang aming 

maling gawain. Itatapon mo ang 
lahat ng aming mga kasalanan sa 

malalim na dagat ” 
(Mikas 7: 19). 

Pinag-uusapan ang 
Tagapagligtas na 
ito, ang Lumang 
Tipan ay 

pinopropesiya… 



 

 

 Noong 712 BC, sinabi ng Lumang Tipan ang mapagmahal na Tagapagligtas 
na ito ay magliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan 
ng pagkuha niya ng ating mga kasalanan sa Kanya at pagdala ng parusa ng 
ating kasalanan sa ating pwesto. 

 

 

 

                                    

 

"... ang kaluluwa na 
nagkakasala, 

mamamatay siya" 
(Ezekiel 18: 4). 

 

Mga 
kasalanan 
ng mundo 

   Tagapagligtas Kasalanan 

Pag-unawa sa Lumang Tipan… 

"… Inilagay ng PANGINOON ang lahat ng ating mga kasalanan sa kanya" (Isaias 53: 6). 



 

 

 
 

 

 

  

Pag-unawa sa Lumang Tipan… 

Bagaman ang kamangha-manghang 

Tagapagligtas na ito ay namatay 

para sa ating mga kasalanan, Siya 

mismo ay magiging walang 

kasalanan. Sinabi ng Diyos na ang 

Tagapagligtas ay ganap na 

susundin ang Kanyang batas, 

ngunit ganap na matiis ang parusa 

sa ating pangalan.  
 

“Bagaman inosente siya, kukunin niya ang parusa para sa mga 

kasalanan ng iba, para marami sa kanila ay hindi na magkakasala 

"(Isaias 53: 11-CEV). 

BATAS NG 

DIYOS TAGAPALIGTAS 



 

 

 

 

 

 

 
"Itatapat niya ang kanyang dalawang kamay sa ulo ng kambing at 
ipagtapat dito ang lahat ng kasamaan, kasalanan… ng mga tao ng Israel, 
at sa gayon ay ilipat ang mga ito sa ulo ng kambing" (Levitico 16: 21-GNB). 

Hanggang sa dumating ang espesyal 

na araw na iyon, kung kailan ang mga 

kasalanan ng mga tao ay mailalagay 

sa ipinangakong Tagapagligtas, 

inatasan ng Diyos ang Kanyang mga 

tao sa halip na ipatong ang kanilang 

mga kasalanan sa mga inosenteng 

hayop. 

Pag-unawa sa Lumang Tipan… 

                

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 “… Ang buhay ng laman ay nasa dugo nito; at 

ibinigay ko sa iyo sa ibabaw ng dambana upang 
matanggal ang iyong kasalanan… ” (Levitico 17:11). 

Pag-unawa sa Lumang Tipan… 

Ang pagkakaroon ng kanilang 
mga kasalanan na sagisag na 
inilagay sa mga inosenteng 
hayop, ang mga hayop na 

iyon (hal. Tupa, kambing) ay 
hinatulan ng kamatayan 
(isinakripisyo), at sila ay 
dumugo at namatay sa lugar 

ng mga makasalanan. 

 

 



 

 

 
  

Pag-unawa sa Lumang Tipan… 

Bilang kapalit, tinanggap ng Diyos ang 

"pagka-inosente" ng mga hayop na ito 

bilang isang pantakip (pangtubos) sa 

mga taong may kasalanan. Dahil sa 

pangtubos (pantakip) na ito, ang 

Diyos ay maaaring tumingin sa mga 

taong may-sala at makakita ng pagka-

inosente. 

"....at tatanggapin sa ikagagaling niya, upang gumawa ng 

pakikipagkasundo sa kaniya." (Levitico 1:4) 

” (Levitico 1:4). 

 
Pagka-inosente 

May-sala 



 

 

 
 

 

 

 

 

Pag-unawa sa Lumang Tipan…  

Ang pagsasakripisyo ng mga 
hayop ay isang larawan ng 
hinaharap na pagbayad ng Diyos 
sa kasalanan.  

Pansamantalang tatanggapin ng 

Diyos ang kanilang kamatayan 

at "pagka-inosente" hanggang 

ang kamatayan at pagka-

inosente ng Tagapagligtas ay 

makapaglaan ng tunay na 

kabayaran at pagtubos sa ating 

mga kasalanan. 

LARAWAN         

(Simbolo) 

KABAYARAN 

(Sangkap) 

"Sapagka't di maaari na ang dugo 

ng mga baka at ng mga kambing ay 

makapagalis ng mga kasalanan." 

(Hebreo 10:4) 

HAYOP = 

 

 

 

TAGAPAGLIGTAS  = 

    

      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Sapagka't sa atin ay 

ipinanganak ang isang bata, 

sa atin ay ibinigay ang isang 

anak na lalake; at ang 

pamamahala ay maaatang sa 

kaniyang balikat: at ang 

kaniyang pangalan ay 

tatawaging 

Kamanghamangha, Tagapayo, 

Makapangyarihang Dios, 

Walang hanggang Ama, 

Pangulo ng Kapayapaan." 

(Isaias 9:6) 

Pero sino kaya ang Tagapagligtas na 

ito?  

Anong tao ang makasunod nang 

lubosan sa mga kautusan ng Diyos? 

At sino ang maaring magmahal sa atin 
nang sapat upang dalhin ang ating mga 
kasalanan at mamatay kapalit natin. 
 
Kaya ng Diyos! Oo, ang Diyos Anak ay 

isisilang bilang isang tao, nang sa gayon 

siya ay mamuhay na walang kasalanan 

at mamatay bilang isang makasalanan 

kapalit natin!  



 

 

 

 
 
 
 

 

 

Sa pagtatapos ng Lumang Tipan (430 BC), sinabi ng Diyos sa Kaniyang mga 

tao, bago pa dadating ang pinangakong Tagapagligtas, magpapadala siya 

muna ng isang espesyal na mensahero upang ihanda ang mga tao sa 

Kaniyang pagdating sa lupa.  

“Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y 
maghahanda, ng daan sa harap ko..." (Malachi 3:1) 

 

At pagkatapos ay…naghintay ang mga tao sa pagdating ng 

Tagapagligtas (at ang Kaniyang espesyal na mensahero). 

Pag-unawa sa Lumang Tipan… 



 

 

 

 

  

AT DUMATING ANG TAGAPAGLIGTAS! 

400 na taon ang nakalipas, ang Tagapagligtas ay himalang 
ipinagdalantao sa isang birhen na nag-ngangalang Maria. Ang 
Kaniyang kapanganakan ay ibinalita sa mundo at itinala para 

sa atin sa Bagong Tipan.  

"At siya'y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang 
itatawag mo sa kaniya'y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang 
kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan." (Mateo 1:21)  

“At sinabi sa kanila ng anghel... dinadalhan ko kayo ng 
mabubuting balita ng malaking kagalakan...Sapagka't 
ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang 
Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon." (Lucas 2:10-11) 



 

 

 

  

Si Juan Bautista (ang 

espesyal na mensahero) 

ay dumating kaagad 

bago kay Hesus upang 

magbigay-babala sa 

hinaharap na paghukom 

ng Diyos sa kasalanan at 

para pagsabihan ang 

lahat nang nagnanais ng 

kapatawaran na ang 

Tagapaglitas ay malapit 

nang dumating.    

  

Ang Espesyal na Mensahero – Juan Bautista 

"Nang kinabukasan ay nakita ni Juan 
si Jesus... at sinabi, "Narito, ang 
Cordero ng Dios, na nagaalis ng 
kasalanan ng sanglibutan!" (Juan 
1:29) 

 Ipinaliwanag ni Juan na ang mga 

pagsakripisyo ng hayop sa Lumang 

Tipan ay mga larawan lamang ng 

Tagapagligtas na, katulad ng 

inihaing cordero, maging tunay na 

kabayaran para sa kasalanan. 



 

 

  

Bakit Luma at Bagong Tipan? 

Ang "Tipan" ay nagbibigay ng isang bagay kapag mamatay ang isang 

tao. Kaya, kapag gagawa tayo ng isang habilin, nagsasabi tayo:                                 

LUMANG TIPAN: Kapatawaran sa pamamagitan ng kamatayan 
ng hayop. "...sapagka't ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa 
buhay" (Levitico 17:11). 

BAGONG TIPAN: Kapatawaran ay binayaran ng buo sa 
pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. "...ang sarong ito'y ang 
bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo." 
(Lucas 22:20)  

―Ito ang aking huling habilin at testamento.‖ 



 

 

 

 

 

 

 

JESUS – ANG ATING DAKILANG KAPALIT 

Si Jesus ay isinilang  ay isinilang bilang ating kapalit. Ang buhay ng 

mga hayop ay hindi maaaring gawing kapalit para sa tao, ngunit si 

JESUS, bilang tao, nabuhay upang ganap na sundin ang mga utos 

ng Diyos alang-alang sa atin. 

Sabi sa Bibliya, si Jesus "...isa na tinukso sa lahat ng mga paraan 

gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan" (Hebreo 

4:15).  

GINAWA ITO NI JESUS... 

Nang sa gayon ay makakuha ka ng papuri dahil sa buhay NIYA! 

 



 

 

 

 

 

 

 

JESUS – ANG ATING DAKILANG KAPALIT 

At si Jesus namatay bilang kapalit natin. Hindi mabayaran ng 

yaong mga hayop ang parusa para sa mga tao, ngunit si 

JESUS, bilang tao, namatay upang bayaran ang parusa ng 

kasalanan alang-alang sa atin. 

Sabi ng Bibliya labis tayo'ng minahal ng Diyos na "...nang 

tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa 

atin" (Roma 5:8). 

GINAWA ITO NI JESUS... 

Nang sa gayon ay makakuha ka ng papuri dahil sa kamatayan NIYA! 



 

 

 

 

 

 

 

JESUS – ITINAKWIL AT HINATULAN 

Bagama't maraming naniwala at tumanggap kay Jesus, karamihan sa 

mga tao ay itinakwil Siya at hinatulan Siya ng kamatayan sa 

pamamagitan ng pagpako sa krus ng mga Romano.  

“At siya'y lumabas, na pasan niya ang krus, hanggang sa dakong 

tinatawag na Dako ng bungo, na sa wikang Hebreo ay tinatawag 

na Golgota: Na doo'y ipinako nila siya sa krus” (Juan 19:17-18). 

Ang pagtakwil kay Jesus ay inihula sa Lumang Tipan: 

"Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao..." (Isaias 53:3). 

 



 

 

 

 

 

 

 

JESUS – IPINAKO SA KRUS 

Subalit gagamitin ng Diyos ang pagkamatay ni Jesus sa krus upang 
maglaan ng dakilang kabayaran para sa kasalanan na Kaniyang 
ipinangako. 

"Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring 

may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y 

katuwiran ng Dios" (II Corinto 5:21). 

 Katuwiran (Pagka-inosente) 

Kasalanan (Pagkakasala) 



 

 

  

JESUS – IPINAKO SA KRUS 

Ang krus ay ang siyang 

pinakasentro ng ating 

kaligtasan dahil ganap na 

binalanse ng kamatayan ni 

Jesus ang timbangan. 

Pinadala ng Diyos Ama ang Diyos na Anak upang mamuhay ng isang 
perpektong buhay para sa atin at mamatay sa krus para sa ating mga 
kasalanan. Sa pamamagitan ng pagiging masunurin, at Kaniyang 
pagkamatay para sa ating kasalanan, binigyang katuparan ni Jesus ang 
bawat hiling ng batas ng Diyos; tiniis Niya ang parusa ng batas ng Diyos-- 
kamatayan, at Kaniyang sinunod ang dakilang utos nito—"Iibigin mo ang 
Panginoon mong Dios ng buong puso mo... at ang iyong kapuwa na 
gaya ng iyong sarili" (Lucas 10:27). 

BATAS NG 

DIYOS 



 

 

 

 

 

 

 

JESUS – INILIBING AT NABUHAY MULI 

Pagkamatay ni Jesus, Siya rin ay inilibing (katulad nating mga tao). Ngunit, 

sa ikatlong araw, bumangon Siya mula sa pagkamatay upang talunin 

ang kamatayan para sa ating kapakanan at bigyan tayo ng pag-asa sa 

kabilang-buhay! 

"...sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay 

mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y 

babaguhin" (I Corinto 15:52). 

 
 

―Wala siya rito,  
 
 

 

 

 
datapwa’t 

nagbangon…”      
       (Luke 24:6) 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
   

JESUS – BABALIK MULI 

Balang araw, si Jesus ay muling babalik upang hatulan ang 
sanlibutan, at ngayon ang Diyos ay nananawagan sa lahat ng 
mga tao na maghanda para sa paghuhusga sa pamamagitan 
ng pagbaling ng kanilang mga puso sa Diyos at pagtanggap 
kay Jesus. 
 

Sabi ng Bibliya, ang Diyos "...ay nag utos sa mga tao na 
mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako.Sapagka't siya'y 
nagtakda ng isang araw na kaniyang ipaghuhukom sa 
sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking 
kaniyang itinalaga; na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng 
mga tao, nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay" 
(Mga Gawa 17:30-31) 



 

 

 
  

MGA RELIHIYON SA MUNDO 

Lahat ng relihiyon sa mundo 

ay may nag-iisang bagay na  

pangkarinawan sa lahat: sa 

anumang paraan, nilalagay 

KA nila sa timbangan: 

 
 

 

Ngunit ang Ebanghelyo 

(magandang balita) ay: ang 

Krus nagbigay daan para sa 

atin na tayo'y matanggapap 

ng Diyos sa kabutihan ng 

Kaniyang Anak -- JESUS! 

 
Son – JESUS! 

BATAS 

NG DIYOS 

BATAS 

NG DIYOS 



 

 

 

 

PAANO KA BA HAHATULAN? 

Sa iyong mga 
KASALANAN? 

NASA SA IYO ANG DESISYON 

Sa KATUWIRAN ni 

Jesus?    O 

BATAS 

NG DIYOS 

BATAS 

NG DIYOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANG KALIGTASAN KAY JESUS AY ISANG LIBRENG REGALO 

Ang kaligtasan na isinakatuparan ni Jesus para sa iyo ay isang libreng 
regalo. 

"...ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang 
kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan 

kay Cristo Jesus na Panginoon natin" (Roma 6:23). 

Hindi ka maaaring magtrabaho upang makuha ang regalo ng Diyos, at 
hindi ka maaring magtrabaho upang mapanatili ito. Ang Krus ay 

trabaho ni Jesus, hindi sa iyo.  

"Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng 
pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng 
Dios; Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman 

ay huwag magmapuri" (Efeso 2:8-9). 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

TATANGGAPIN MO BA ANG REGALO NG DIYOS SA'YO? 
 
Ipinagkaloon ng Diyos si Jesus nang sa gayon ang mga kasalanan 
mo ay mapatawad, at ang relasyon mo sa kanya ay maibalik. 
Paniniwalaan mo ba ang magandang balitang ito at tanggapin si 
Jesus bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas ngayon? Kikilalanin 
mo ba ang iyong mga kasalanan at maniwala (manalig) sa ginawa 
ni Jesus para sa'yo sa krus, upang ikaw ay mahusgahan ayon sa 
kabutihang ginawa ni Jesus (Anak ng Diyos)? Sabi ng Bibliya... 

 "Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na 

ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa 

kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng 

buhay na walang hanggan" (Juan 3:16). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 PAANO KUNG HINDI KO TATANGGAPIN SI JESUS?  

Napakasimple lamang, kung hindi mo tatanggapin si Jesus, 
itatakwil ka ng Diyos. Mamamatay ka sa iyong kasalanan at 
magdusa ng walang katapusan sa Lawa ng Apoy. 

Sa araw ng paghukom, ang sabi ng Bibliya 

"...titipunin sa labas ng kaniyang kaharian ang lahat ng mga 
bagay na nangakapagpapatisod, at ang nagsisigawa ng 

katampalasanan, At sila'y igagatong sa kalan ng apoy: diyan na 
nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin"         

(Mateo 13:41-42) 



 

 

 

 

 

 

 

MALINAW ANG PAGPIPILIAN 

Ang lahat nang umaasa kay Jesus ay maliligtas mula sa walang 

hanggang paghatol ng Diyos sa kasalanan, ngunit ang lahat nang 

hindi nanalig sa Kaniya bilang kanilang Tagapagligtas ay 

mapapahamak.  

"Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang 

hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya 

sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios..." 

(Juan 3:18). 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANO ANG IYONG DESISYON? 

Ang  kasalanan mo ngayon ay nakapaghiwalay sa'yo mula sa Diyos, 
pero mahal ka ng Diyos aking kaibigan. Ibinigay ni Jesus ang buhay 
Niya sa iyo. At, kahit na napakalaki ng mga kasalanan mo na abot 
hanggang Langit, ang Diyos ngayon ay nakatayo at inaabot ang 
Kaniyang bukas na mga kamay sa iyo, handang patawarin ka... 
handang tanggapin ka, kung handa kang tanggapin ang Kaniyang 
Anak. 

Tatanggapin mo ba Siya ngayon?  

 "Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang 

ganitong dakilang kaligtasan?" (Hebreo 2:3) 



 

 

 

GUSTO KA NAMIN TULUNGAN! 

Natanggap mo na ba ang magandang regalo ng Diyos para sa'yo? Kung 

natanggap mo na si Jesus bilang iyong Tagapagligtas, o kung may may mga 

tanaong ka, nais naming makarinig galing sa iyo! Ikinagagalak namin ang 

sumagot sa mga tanong, at may mga kagamitan kami na maaaring 

makatulong sa iyong paglago sa bagong pananampalataya mo kay Jesus 

Cristo. 

 

Elm Ridge Baptist Church 
Crossing Bulanon, Brgy. Rafaela Barerra 
Sagay City, Neg. Occ., Philippines 
Cell:  0920-537-5418/0906-509-7909                                                          
Email:  espeso_erbcsagay@yahoo.com  

 
Nahihirapan ka bang makatiyak? www.knowimsaved.com 
Para sa mas marami pang kopya, makipagugnayan sa : KnowImSaved@gmail.com  



 

 

 

  

 

 

 

 

Aabutin ka ng 30 minuto sa pagbasa nito; 

Ang walang-hanggan ay magpakailanpaman. 

Gugulin mo ba ang 30 minuto upang malaman kung paano 

gugulin ang walang hanggan? 

"Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na 

makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak 

ang kaniyang buhay?" (Marcos 8:36). 

 


