A NAHIUSA DIHA KANG CRISTO.
 Gita giluwas sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus. Kita nahiusa kang Cristo sa
dihang dawaton nato kini nga kaluwasan.
 Ang ikaduhang kalab-uton sa plano sa Kaluwasan natuman tungod kay kita nahiusa
na diha sa Manluluwas: “Ug dili alang sa nasud lamang, kondili usab sa pagtigum aron
magkahiusa ang nagakatibulaag nga mga anak sa Dios.” (Juan 11:52)
 Sa dihang kita mabautismohan, kita nagadawat ni Jesus atubangan sa publiko, ug
adunay kasuod nga mamugna kauban sa atong mga bag-ong kaigsuonan.
B NAHIUSA DIHA SA PAGPASIG-ULI.
 Ang kamatayon ni Jesus naglumpag sa pader tali sa mga Judio ug Gentil. Sila napasiuli
ug nahimong usa nga katawhan (Efeso 2:13-16).
 Buot sa Dios nga hiusahon tanan Niyang mga anak. Ang ministeryo sa pagpasig-uli
nagalangkob sa tulo ka mga bahin:
— Pagpasig-uli sa Dios.
— Pagpasig-uli sa atong kaigsuonan.
— Unibersal nga pagpasig-uli.
 Ingon nga ang iglesia nagaugmad og kahiusa ug pasig-uli, ang uniberso nagatan-aw sa
pagbuhat sa walay kataposang kaalam sa Dios (Efeso 3:8-11).
C NAHIUSA INGON NGA GIKINABUHIAN.
 Ang pagdawat ni Jesus dili lamang usa ka utoknon nga sanong. Kini nga buhat
nagausab sa atong mga kinabuhi diha sa praktikal paagi. Ang atong mga pagbati ug
taras mausab, ug ang panaghiusa nagamakusganon.
 Ang kinabuhi nga nausab sa gahum sa Balaang Espirito mao ang pinakagamhanang
pamatuod atubangan sa kalibutan (1 Pedro 2:11-12).
D NAHIUSA DIHA MGA KALAINAN.
 Diha sa Roma 14-15, si Pablo nagapatigayon sa mga isyu nga maoy hinungdan sa
pagbahin-bahin diha sa lokal nga iglesia didto sa Roma.
 Kadto maoy mga isyu mahitungod sa naandang gawi, mga tradisyon ug mga
problema sa tanlag. Pananglitan, ang pagbantay sa mga pangilin, mga adlaw sa
pagpuasa, paglikay sa pagkaon sa karne nga gihalad sa mga diosdios...
 Nagtambag si Pablo nga magmapasensyahon, tungod kay kadto dili mga isyu nga
adunay kalabutan sa kaluwasan.
E NAHIUSA DIHA MISYON.
 Pipila ka adlaw sa wala pa ang Pentecostes, ang mga tinun-an misulay nga
mamahimong kinalabawan sa uban (Lucas 22:24). Sa pagtuman sa ilang misyon
(Buhat 1:8), kinahanglan wagtangon nila kana nga mga panghunahuna ug mangitag
panaghiusa. Giunsa nila kana pagbuhat?
 Sila miduol sa Dios diha sa pag-ampo ug nagpinasayloay sa usag usa. Sila mihunong sa
pagbinasolay sa usag usa.
 Unsaon nato sa pagkat-on nga ihikling ang kasaypanan sa uban, tanan alang sa dakudaku nga kawsa sa pagtuman sa atong misyon?

