A TANAN MGA MAKASASALA. Roma 3:10-18, 21-32.
❖ Kita mga makasasala ug dili kita makapili sa pagbuhat og maayo.
❖ Ang Balaang Espirito mao lamang ang bugtong nga nagagama...
— kombiksyon nga kita mga makasasala.
— pagtangtang sa garbo.
— tinguha sa pagduol kang Jesus sa pag-ankon og kapasayloan.
— kausaban sa atong kinabuhi.
B DILI MAGTUTUO. Roma 1:22-27.
❖ Ang mga pulong ni Pablo nagapabanda sa matag butang nga atong nabasa diha sa
mga pamantalaan ug natan-awan sa mga balita.
— mga imahen sa mga santos, mga habak nga mananap.
— pagpakadios sa garbo, paugnat sa kusog, mga salida ug mga idolo sa uso...
— pagkuyanap sa homosekswalidad.
— AIDS ug STD.
❖ Sukad mitungha ang sala sa atong kalibutan, ang tawo nadagtaan ug nahilayo sa Dios.
Ang bugtong sulbad alang sa matag tawo mao ang pagdawat ni Jesus ingon nga Iyang
personal nga Manluluwas.
C MGA MAGTUTUO. Roma 2:1-3, 17-24.
❖ Nanghambog ang mga magtutuo ingon nga dili sama sa mga “pagano” ug nanghukom
kanila. Bisan pa niana, ang mga magtutuo nanagpakasala sama sa mga dili magtutuo.
❖ Ang Dios nagahukom sab sa mga magtutuo. Siya nagabungat og labi pa gikan kanila,
tungod kay sila adunay mas labaw pa nga kahibalo sa kamatuoran kay sa mga dili
magtutuo.
❖ Ang bugtong sulbad alang sa mga magtutuo mao ang pagtugyan ngadto sa Dios sa
matag gutlo sa imong kinabuhi.
❖ Mga magtutuo ug dili magtutuo, mga lalaki ug babaye, adunahan ug kabus... tanan
kita mga makasasala ug nakondenar.
❖ Wala untay paglaum alang ni bisan kinsa kon dili pa unta tungod sa grasya sa Dios.
D ANG SULBAD SA DIOS ALANG SA MAKASASALA. Roma 1:16-17.
❖ Ang hustisya sa Dios nagakahulogan nga si bisan kinsa nga adunay pagtoo diha sa
Evangelio (kamatayon ni Jesus sa krus) moangkon og kaluwasan.
❖ Inig tuo nimo diha sa kamatayon ni Jesus pinaagi sa pagtoo, mao kini nga pagtoo ang
maghatud kanimo sa pagsalig sa Dios sa labi ug labi. Kita adunay kinabuhi ug kita
gipangtawag nga matarung pinaagi niana nga pagtoo.
E PAGHINULSOL. Roma 2:5-10.
❖ Ang makasasala makakupot sa kaluwasan nga gisangkap sa Dios (kamatayon ni Jesus)
pinaagi sa pagtoo. Kana nga pagtoo nagahatud ngadto sa paghinulsol ug ngadto sa
kausaban diha sa iyang kinabuhi.
❖ Ang mahinulsolong mga makasasala nagalahutay diha sa pagbuhat og maayo.
❖ Ang dili mahinulsulong mga makasasala nagabuhat og daotan.

