A KAHULOGAN UG KATUYOAN SA BALAOD. Roma 3:19-20.
❖ Unsa ang Balaod? Ang balaod mao ang Torah (ang Pentateuch ug, ang sumapay, ang
Daang Tugon).
❖ Unsa ang katuyoan ang balaod?
— Kini nagapadayag sa sala ug kasal-anan atubangan sa Dios.
— Wala laing paago nga kini makapapas og kasal-anan o makahimo kanatong
matarung atubangan sa Dios.
— Kini nagapakita kanato sa paagi sa pag-angkon og kapasayloan (pananglit: ang
mga halad-halad diha sa sanctuaryo).
— Kini nagapakita sa batasan sa Dios.
B HUSTISYA SA DIOS. Roma 3:21-23. (tan-awa ang tsart sa sunod nga panid)
❖ Ang matarung lamang—kadtong nanagtuman sa balaod sa hingpit—ang madawat sa
pagkamatarung sa Dios.
— Walay usa kanato nga matarung ni usa nga mamahimong matarung.
❖ Nagpuyo si Jesus og matarung nga kinabuhi. Kana nga kinabuhi nadawat sa Dios.
— Inig dawat sa makasasala sa sakripisyo ni Jesus pinaagi sa pagtoo, ang Dios
nagadawat sa hingpit nga kinabuhi ni Jesus inay ang iya sa makasasala. Unya, kana
nga makasasala imantala nga matarung.
C NAPAMATARUNG SA IYANG GRASYA. Roma 3:24.
❖ Kita gipakamatarung sa dihang kita gidiklara nga matarung atubangan sa Dios.
❖ Ang paagi nga ang Dios nagsangkap sa pagdiklara kanato nga matarung ingon nga
pagtubos pinaagi sa kamatayon ni Jesus.
❖ Kana nga pagdiklara sa pagkamatarung walay kalabutan sa bisan unsang butang nga
atong mabuhat; dili kita angayan niana. Madawat lamang kini nato pinaagi sa grasya,
ingon nga usa ka gasa gikan sa Dios.
D BAYAD. Roma 3:25-27.
❖ Si Jesus magpataliwala tali sa makasasala ug sa Dios sama niana, aron ang diosnong
pagkamatarung matuman ug ang makasasal madawat pinaagi sa iyang pagtoo kang
Jesus.
❖ Ang Dios matarung, nan kana mao lamang ang paagi sa pagtuman sa diosnong
pagkamatarung ug pagdawat sa makasasala nga walay paglapas sa balaod.
E NAPAMATARUNG SA PAGTOO. Roma 3:28.
❖ Ang binuhatan wala kalabutan sa pagpamatarung, tungod kay wala kitay mahimo nga
bisan unsang butang aron mapamatarung.
❖ Mapamatarung lamang kita pinaagi sa pagtoo diha sa puli nga halad ni Cristo.
❖ Ang pagpamatarung ba makapahigawas kanato sa pagtuman sa balaod pinaagi sa
pagtoo?
— Philayo kana; kay kon ang usa ka tawo gipasaylo na, unsaon niya pagpadayon sa
pagpakasala?

GISALIKWAY: Ang makasasala wala magtuman sa
pagkamatarung nga gikinahanglan sa Dios (pagtuman
sa balaod).
Ang makasasala mangatubang sa Dios sa iyang kaugalingong
“pagkamatarung.”

DIOS

Si Jesus mangatubang
sa Dios uban ang Iyang
pagkamatarung.

Ang makasasala
nagadawat kang
Jesus pinaagi sa
pagtoo.

JESÚS
GIDAWAT: Ang pagkamatarung ni Jesus maoy
gidawat inay ang iya sa makasasala.

MAKASASALA

