A PAGPAMATARUNG PINAAGI SA PAGTOO. Roma 5:1-5.
❖ Unsay ipasabot sa “ingon nga mga gipamatarung?”
— Kita gimantala nga matarung. Kana maoy, walay sala nga mga lalaki ug babaye kansang
mga kinabuhi nagapalanog sa kauyonan sa Balaod sa Dios.
❖ Giunsa kita gipamatarung?
— Kita gipamatarung pinaagi sa atong pagtoo diha kang Jesus, dili tungod sa bisan unsang
maayong buhat nga atong nabuhat.
❖ Unsay legal nga mekanismo likod niana?
— Nagbayad si Jesus alang sa atong kasal-anan alang sa atong mga sala pinaagi sa
pagpakamatay didto sa krus. Ang atong mga kinabuhi napulihan sa Iyang hingpit nga
kinabuhi. Kita mga matarung tungod kay Siya matarung.
B ANG GUGMA SA DIOS ALANG SA MGA MAKASASALA. Roma 5:6-11.
❖ Giunsa sa Dios pagpakita kanato sa Iyang gugma?
— Roma 5:6-8: Siya una naghimog lakang alang sa pagpasig-uli. Siya namatay samtang kita
mga makasasala pa.
— Roma 5:9: Siya nasilag sa sala ug sunogon kini Niya sa dayon. Bisan pa niana, Siya
nagatanyag og pamaagi aron kita dili masunog tungod sa atong mga sala.
— Roma 5:10-11: Si Jesus nagpasig-uli kanato sa Dios diha sa Iyang kamatayon ug
pagkabanhaw. Kita nangaluwas tungod kay Siya nabuhi.
C MIABOT ANG SALA SA YUTA. Roma 5:12.
❖ Gibuhat sa Dios ang tawhanong kaliwat aron kita magmalipayon diha sa Iyang presensya sa
walay kataposan. Igo na kana nga mapatuod sa gugma sa Dios sa wala pa dad-a sa sala ang
kamatayon ngadto sa atong kaliwatan.
❖ Si Adan nagrepresentar sa tawhanong binuhat. Ang iyang pagkahulog nanginahanglan sa
plano sa pagtubos. Nag-andam nang daan ang Dios nianang planoha ingon nga kasulbaran
sa posible nga nga pagkahulog.
❖ Ang kamatayon maoy sangpotanan sa sala diha sa tawhanong binuhat. Wala kitay mahimo
ni bisan unsang butang sa pagsulbad ning isyuha tungod kay kitang tanan nakasala (Roma
3:23).
D ANG BALAOD UG SALA. Roma 5:13-14, 20-21.
❖ SALA NAGHARI:
— Roma 5:13-14: Adisir ang balaod (Gikan kang Adan ngadto kang Moises).
➢ Adunay sala, busa adunay Balaod—bisan pa kini wala gisaysay sa bug-os.
— Roma 5:20: Human sa Balaod (Gikan kang Moises ngadto sa kataposan sa sala).
➢ Nakasabot ang katawhan kon unsay sala diha sa labing maayo nga paagi. Busa, ang
sala nag-abunda.
❖ GRASYA NAGAHARI:
— Roma 5:21: Ang grasya nag-abunda sa labi pa gayud diha kang JesuCristo.
E ANG KALAPASAN NI ADAN UG GASA SA DIOS. Roma 5:15-19.
❖ Si Jesus nagtubos sa makauulaw nga kapakyasan ug pagkahulog ni Adan, ug, busa, ingon nga
Puli nato, Siya nagbutang kanato og bentaha nga baroganan uban sa Dios. Nan, si Jesus mao
ang “Gasa gikan sa Dios.”
❖ Ang pagpamatarung dili masingkamotan. Kini usa ka gasa!

