A Giunsa sa pagdaghan sa grasya sa labi pa gayud kon ang sala nagaabunda sab? Roma 5:20.
❖ Igo ang grasya sa pagpasaylo sa matag sala.
❖ Nagasulbad ang grasya sa makalilisang nga mga resulta sa sala.
❖ Nagabuntog ang grasya sa kamatayon ug nagahatag kanatog kinabuhing dayon pinaagi kang Jesus.
❖ Ang grasya makapausab kanato.
B Sumala sa Roma 6:1-11, ang mga Cristohanon nangamatay ngadto sa sala pinaagi sa bautismo. Unsa
kana ka posible?
❖ Pinaagi sa bautismo...
— Ang karaang kaugalingon (ang atong mga makasasalang hingyap) ug gawasnon kita gikan sa sala
— Ang bag-ong kinabuhi mabanhaw gikan sa kamatayon (dili na kita mag-alagad sa sala)
— Kita magkinabuhi alang sa Dios
C Kon ang magtutuo mamatay ngadto sa sala pinaagi sa bautismo, makasala pa ba siya pag-usab?
Roma 6:12.
❖ Oo, makasala, apan takos siya nga mopili sa buot niya nga madumalahan pinaagi sa sala o dili.
❖ Ang karaang tawo NAGAHINGYAP sa pagpuyo alang sa sala.
❖ Ang bag-ong tawo NAGAHINGYAP sa pagpuyo alang sa dios, bisan pa siya makasala pa usahay.
❖ Dili kita makabuntog sa sala pinaagi sa atong kaugalingon. Lamang pinaagi sa pagtoo ug
pagpasalamat ngado sa mga saad sa Dios kita makabuntog batok sa sala.
D Unsay kalabutan sa ‘dili mauilalum sa balaod, apan ilalum sa grasya?’
❖ Ang ‘mailalum sa balaod’ nagakahulogan og paggamit sa balaod ingon nga usa ka dalan ngadto sa
kaluwasan.
❖ Ang ‘mailalum sa grasya’ nagakahulogan og paggamit sa grasya ingon nga usa ka dalan ngadto sa
kaluwasan.
E Kon dili na kita ilalum sa balaod, nganong kinahanglan pa kita magtuman niini? Roma 6:15.
❖ Ang tawo gawasnon gikan sa pagdumala sa sala lamang pinaagi sa grasya sa Dios. Busa, unsaon
pagtindog nga husto o makataronganon sa direkta ilalum sa karaang kaulipnan?
❖ Bisan kinsa nga nagapamalibad nga maunahan sa katumanan sa balaod sa Dios pinaagi sa Iyang
grasya maoy pagsalikway niana nga grasya; siya nagasalikway sa kagawasan ug kaluwasan sa Dios.
F Ikaw ba ulipon sa sala o sa pagtuman? Roma 6:16.
❖ Mga ulipon sa sala = Kamatayon.
❖ Mga ulipon sa pagkamatinumanon = Pagkamatarung.
G Unsaon nato nga mamahimong mga ulipon sa pagkamatinumanon? Roma 6:18.
❖ Ang hustong doktrina o panudlo nagatabang kanato nga mamahimong mga “ulipon ngadto sa
pagkamatarung.”
H Unsay atong makuha sa dihang kita mabadbaran sa sala? Roma 6:19-23.
❖ Kita himoong mga ulipon ngadto sa Dios.
❖ Kita adunay atong bunga ngadto sa pagkabalaan.
❖ Kita adunay kinabuhing dayon diha kang Jesu-Cristo, nga atong Ginoo.

