A Balaod ug pagtoo. Roma 3:31.
❖ Ingon sa ang Roma 3:31 nagasaysay, ang pagtoo ug balaod dili managkabulag. Ang
pagtoo nagapamatuod sa balaod.
❖ Ang pagtoo ni Abraham. Roma 4:1-5.
— Nadawat ni Abraham ang hustisya pinaagi sa pagtoo ug dili pinaagi sa binuhatan.
Siya usa pa ka wala matuli nga Gentil sa dihang siya giluwas (tungod kay wala pay
Israel niadto).
— Kana sumpaki alang niadtong nanaghunahuna nga ang mga Cristohanon
kinahanglang mamahimong Judio aron maluwas.
❖ Ang pagtoo ni David. Roma 4:6-8.
— Unsaon ni David nga magawasnon gikan sa iyang sala?
— Kon siya adunay hunahuna nga siya gipkamatarung pinaagi sa binuhatan, sakiton
unta niya ang iyang kaugalingon. Siguro nakahimo na unta siyag daghang mga
panaw-duaw o naghalad og nilibong mga mananapa.
— Nahibalo siya nga ang Dios lamang ang makapasaylo kaniya pinaagi sa grasya
lamang.
B Ang papael sa balaod.
❖ Ang balaod ug ang saad. Roma 4:9-17.
— Ang saad sa kaluwasan nga nadawat ni Abraham mao ang sa wala pay balaod, nan
siya maluwas lamang pinaagi sa pagtoo. Ang balaod dili lakip sa iyang kaluwasan.
❖ Balaod ug kaluwasan. Galatia 3:21-23.
— Ang mga dili-Cristianong relihiyon nanagpanudlo nga makaangkon kitag dayong
kinabuhi pinaagi sa pagbuhat og usa ka butang (pagpanaw-duaw,
pagpamalandong, paghalad sa kaugalingon...)
— Ang Judiohanong relihiyon naggakus sa alinghuna nga ang kaluwasan naggikan sa
pinikitong pagtuman sa balaod.
— Bisan ang Cristohanong Iglesia nagsunod ning sayopa. Apan si Luter ug ang ubang
mga Repormada nagpahibalik sa karaang kamatuoran.
✓ Kita nangaluwas pinaagi sa pagtoo lamang.
— Ang balaod makakodena lamang kanato. Dili kini makaluwas kanatong tanan.
❖ Balaod ug sala. Roma 3:20.
— Ang balaod nagapakita kanato unsay kinahanglan nato buhaton ug hunongon aron
sa paglikay sa pagpakasala batok sa Dios.
— Mapapas ba nato ang sala pinaagi sa pagwala sa balaod?
— Niana nga hangkag, si Cristo dili na unta mamatay alang sa atong kasal-anan. Kon
ang balaod mawagtang pa lang unta, wala untay paghalad nga gikinahanglan.
— Ang paghikling sa balaod dili makapahimo sa pagpatay o pagpamakak nga dili na
sala.
— Ang balaod maoy deklarasyon sa kabubut-on sa Dios nga nagagikan sa Iyang
batasan. Busa, dili kini mausab ug matang-tang.

