A LAHAT AY MAKASALANAN. Roma 3:10-18, 21-32.
❖ Tayo ay mga makasalanan at hindi natin mapiling gumawa ng mabuti.
❖ The Holy Spirit is the only one that generates...
❖ Ang Banal na Espiritu ay ang tanging isa na lumilikha ng…
— konbiksyon na tayo ay mga makasalanan.
— pag-aalis ng pagmamataas.
— nais ng paglapit kay Jesus upang makatanggap ng pagpapatawad.
— isang pagbabago sa ating mga buhay.
B HINDI MANANAMPALATAYA. Roma 1:22-27.
❖ Ang mga salita ni Pablo ay sumasalamin sa lahat ng ating nababasa sa mga pahayagan at
napapanood sa mga balita.
— Imahe ng mga santo, hayop na mga anting-anting.
— Pagsamba sa ego, larong pampalakasan, pelikula at artista at usong kasuotan...
— Kalat na kalat na homoseksuwalidad.
— AIDS at mga Naipapasang sakit sa Pakikipagtalik.
❖ Dahil lumitaw ang kasalanan sa ating mundo, ang tao ay naging makasalanan at lumayo
mula sa Diyos. Ang tanging solusyon para sa bawa’t tao ay pagtanggap kay Jesus bilang
kaniyang personal na tagapagligtas.
C MANANAMPALATAYA. Roma 2:1-3, 17-24.
❖ Ang mga mananampalataya ay nagmamalaki ng hindi pagiging “mga pagano” at hinusgahan
sila. Gayon pa man, ang mga mananampalataya ay nagkakasalang katulad ng mga hindi
mananampalataya.
❖ Hinuhusgahan rin ng Diyos ang mga mananampalataya. Siya ay humihingi ng mas marami
mula sa kanila, sapagka’t sila ay mayroong kaalamang higit tungkol sa katotohanan kaysa sa
mga hindi mananampalataya.
❖ Ang tanging solusyon para sa mga mananampalataya ay ang sumuko sa Diyos sa bawa’t
sandali ng iyong buhay.
❖ Mga mananampalataya at mga hindi mananampalataya, lalaki at babae, mayaman at
mahirap... Tayong lahat ay mga makasalanan at mga isinumpa.
❖ Walang anomang pag-asa para sa lahat kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos.
D ANG SOLUSYON NG DIYOS PARA SA MGA MAKASALANAN. Roma 1:16-17.
❖ Ang katarungan ng Diyos ay nangangahulugan na ang sinoman na may pananampalataya sa
Ebanghelyo (kamatayan ni Jesus sa krus) ay makatatanggap ng kaligtasan.
❖ Sa oras na iyong paniwalaan ang kamatayan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya,
ang pananampalatayang iyon ang mangunguna sa iyo upang pagkatiwalaan ang Diyos ng
higit at higit pa. Tayo ay mayroong buhay at tayo ay tinawag na matuwid sa pamamagitan
ng pananampalatayang iyon.
E PAGSISISI. Roma 2:5-10.
❖ Ang isang makasalanan ay makapanghahawakan sa kaligtasang inilaan ng Diyos (kamatayan
ni Jesus) sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalatayang iyon ang
maghahatid sa atin sa pagsisisi at sa pagbabago sa kaniyang buhay.
❖ Mga nagsisising makasalanan na nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa
❖ Mga hindi-nagsisising makasalanan na gumagawa ng kasamaan.

