
Ika- 4 Aralin

"KASALANAN"

Pag-aralan ayon sa tuntunin na nasa pasi-
mula ng unang aralin.

1. Ano ang Kasalanan?

~ Ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan
ng Diyos.

• I Juan 3:4. Ang bawa't nagkakasala ay
lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagka't
ang kasalanan ay paglabag sa kautusan.

2. Sino ang nagdaia ng kasalanan sa sanlibutan?

~ Tinukso ni Satanas ang tao na magkasala at
ang tao ay sumunod sa tukso.
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16 Naniniwala Kami

I Juan 3:8. Ang nagpapatuloy sa
pagkakasala ay kampon ng diyablo, sapag-
ka't sa simula pa'y gumagawa na ng kasala-
nan ang diyablo.

3. Dahil sa ang diyablo ang tumukso sa tao
upang magkasala, ang tao ba ay dapat sisihin
sa kaniyang pagkakasala?

~ Oo, sapagka't hindi siya dapat napatukso.

Santiago 1:13, 14. Huwag sabihin ninuman
kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, na ti-
nutukso siya ng Diyos. Sapagka't ang Diyos
ay hindi matutukso ng masama at hindi na-
man niya tinutukso ang sinuman. Natutuk-
so ang tao kapag siya'y naakit at napata-
ngay sa sariling pita.

4. Ano ang nangyan sa tao nang siya ay magka-
sala?

~ Ang kamatayan ay nagpasimulang gumawa
kaagad sa kaniyang katawan, kaluluwa at
espiritu.

Mga Taga Roma 5: 12. Ang kasalana 'y pu-
masok sa sanlibutan sa pamamagitan ng
isang tao, at ang kamatayan sa pamamagi-
tan ng kasalanan niya. Dahil dito'y lumaga-
nap ang kamatayan sa lahat ng tao sapag-
ka't ang lahat ay nagkasala.

5. Ang kasalanan ba ay nasa sanl ibutan
ngayon?
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Kasalanan 17

• Oo, ang lahat ng tao ay makasalanan.

• Mga Taga Roma 3:23. Sapagka't ang lahat
ay nagkasala at walang sinumang karapat-
dapat sa pangingin ng Diyos.

6. Ano ang kaparusahan ng kasalanan?

• Ang kaparusahan ng kasalanan ay kamata-
yan at walang hanggang kaparusahan.
Mga Taga Roma 5: 12. Lumaganap ang ka-
matayan sa lahat ng tao sapagka't ang la-
hat ay nagkasala.

• Mga Taga Roma 6:23. Kamatayan ang du-
lot ng kasalanan.

7. Paano tayo makatakas sa parusa ng kasalanan?

• Maaari tayong makatakas sa parusa ng kasa-
lanan kung ating tatanggapin lamang sa
ating puso si Jesu-Cristo na ating tagapaglig-
tas.

• Mga Taga Roma 5:8. Nguni't ipinadama ng
Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si
Cristo'y namatay alang-alang sa atin noong
tayo'y makasalanan pa.

• Mateo 1:21. Manganganak siya ng isang la-
laki; at ito'y pangangalanan mong Jesus, sa-
pagkat't siya ang magliligtas ng kanyang ha-
yan sa kanilang kasalanan.
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Gawin Mo Ito
1. Basahin ang mga Taga Roma, mula una

hanggang ikatlong kapitulo.
2. Kung mauulit mo nang wasto ang lahat

ng iyong mga isinaulo, punuin ang mga
puwang ng iyong talaan ng mag-aaral at
pagsusulit para sa ika-apat na aralin.

Binabati Kita!

Natapos mo na ang unang apat na aralin ng
kursong ito. Ang sinasaulo mong mga talata ay
may malaking maitutulong sa iyo.
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