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nA G SALA"

1. Unsa ang sala?

• Ang sala mao ang pagsupak sa mga sugo
sa Dios.

1 Juan 3: 4. Ang tanang nga nagahimog
pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo;
kay ang pagpakasala mao may paglapas
sa sugo.

2. Kinsa ang nagdalag sala sa kalibutan?

• Gitintal ni satanas ang tawo aron maka-
sala, ug ang tawo nahaylo sa maong pag-
tintal.

1 Juan 3: 8. Ang nagahimog pagpaka-
sala, iya sa yawa; kay ang yawa nagapa-
kasala man sukad pa sa sinugdan.
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12 Ang Atong Gitoohan

3. Maingon nga si satanas man ang nagtintal
sa tawo ngadto sa pagkasa la, mabasul ba
ang tawo sa iyang sala?

• Oo, tungod kay ang tawo dili gayud unta
angay magpahaylo sa pagtintal.
Santiago 1: 13, 14. Ayaw ipaingon ni
bisan kinsa sa diha nga siya pagatinta-
lon, "Ako gitintal sa Dios", kay ang Dios
dili arang matintal sa dautan, ug walay
bisan kinsa nga iyang pagatintalon.

4. Unsay nahitabo sa tawo sa diha nga siya
makasala?

• Ang kamatayon misugod gilayon pagku-
yanap sa iyang espiritu, kalag ug lawas.
Roma 5: 12. Busa, maingon nga ang sala
misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka
tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi
sa sala, ug nga tungod niini ang kamata-
yon mikuyanap nagdto sa tanang mga
tawo sanglit ang tanang mga tawo naka-
sala man.

5. Ania ba ang sala sa kalibutan karon?

• Oo. Ang tanang tawo makasasala.
Taga-Roma 3: 23. Sanglit nakasala man
ang tanan

6. Unsa ang suhol sa sala?

• Ang suhol sa sala mao ang kamatayon,
ang walay katapusan nga pag-antos sa in-
fierno.
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Taga-Roma 5: 12. Ang kamatayon miku-
yanap ngadto sa tanang mga tawo, sang-
lit ang tanang mga tawo nakasala man.

Taga-Roma 6: 23. Ang suhol gikan sa
sala mao ang kamatayon.

7. Unsa-on nato pagpakaikyas gikan sa suhol

sa sala?

• Makaikyas kita gikan sa suhol sa sala,
pinaagi lamang sa pagdawat ni Jesu-Cristo
ingon nga atong Manluluwas.

Taga-Roma 5: 8. Ang Dios nagpadayag
sa Iyang gugma kanato pinaagi niini, nga
bisan sa mga makasasala pa kita si Criso
nagpakamatay alang kanato.

Mateo l: 21. Ug iga-anak niya ang usa
ka bata nga lalaki, ug siya pagangalanan
si Jesus, kay siya mao man ang magalu-
was sa iyang katawhan gikan sa ilang mga
sala.
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