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 Mahalaga ang iyong buhay
Mas mahalagaka sa anumang 
pera, dahil mahal ka ng Diyos.

Maaari kang maligtas
Mahal ka ng Diyos.

John 3:16  Sapagka't gayon na 
lamang ang pagsinta ng Dios sa 
sanglibutan, na ibinigay niya ang 
kaniyang bugtong na Anak(na si 
Hesus), upang ang sinomang sa 

kaniya'y sumampalataya ay 
huwag mapahamak, kundi 

magkaroon ng buhay na walang 
hanggan.

-ito ang sakripisyo ni Hesus sa 
Krus

Si Hesus lamang ang daan sa 
Diyos.

Joh 14:6  Sinabi sa kaniya ni 
Jesus, Ako ang daan, at ang 
katotohanan, at ang buhay: 

sinoman ay di makaparoroon sa 
Ama, kundi sa pamamagitan ko. 

Magsisi sa kasalanan
Act 3:19  Kaya nga mangagsisi 

kayo, at mangagbalik-loob, upang 
mangapawi ang inyong mga 

kasalanan, upang kung 
magkagayon ay magsidating ang 
mga panahon ng kaginhawahang 
mula sa harapan ng Panginoon; 

Ang buhay na walang hanggan:
Joh 17:3  At ito ang buhay na 
walang hanggan, na ikaw ay 

makilala nila na iisang Dios na 
tunay, at siyang iyong sinugo, sa 
makatuwid baga'y si Jesucristo. 

1John 5:2  Dito'y ating nakikilala 
na tayo'y nagsisiibig sa mga anak 
ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig 

sa Dios at tinutupad natin ang 
kaniyang mga utos.
Alamin ang Biblia
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