MGA TAGA-ROMA
ANG MAAYONG BALITA: PAGKAMATARONG SA DIYOS MAANGKON
PINAAGI SA PAGTOO
Mahinungdanong Bersikulo: Roma 1:16,17
I. PAGLUWAS SA MAKASASALA (Kapitulo 1-8)
A. Gikapungtan sa Matarong nga Diyos
1. Labing dautan nga kalapasan – Kapitulo 1
a. Hingpit nga pagka dili Diyosnon
b. Hingpit nga pagka dili Matarong
2. Walay Pinalabi – Kapitulo 2
a. Ang Diyos wala nagarespeto sa edukasyon
(1) Manggialamon/Griyego – Kapitulo 2: 1-11
(2) Dili manggialamon/Barbaro –Kapitulo 2:12-16
b. Ang Diyos wala nagarespeto sa kaliwat: Hudiyo – Kapitulo 2:17
3. Hingpit nga Paghukom – Kapitulo 3:9-23
a. Tanang baba matak-om
b. Tanang kalibutan nakasala
c. Walay unod nga mahimong matarong
B. GIDEKLARAR NGA MATARONG
1. Gideklarar nga walay kasal-anan (3:24-4:25)
a. Walay balaod
b. Walay diskriminasyon
c. Wala nay dugang buhaton
d. Walay dugang nga rekesito
2. Pakig-uli (5:1-11)
a. Mga resulta sa pakig-uli: kalinaw, kalipay bisan gilutos, pailub, paglaum,
gugma, pagsalig
b. Paagi sa pakig-uli
i. Si Kristo nagpkamatay aron mapasig-uli ang mga kaaway
ii. Si Kristo nabuhi sa pagsiguro sa kaluwasan
C. GILUWAS NGADTO SA PAGKAMATARONG (5:12-Kapitulo 8)
1. Pagluwas gikan sa gahum sa kamatayon (5:12-21)
a. Pinaagi kang Adan – naghari ang kamatayon tungod sa sala
b. Pinaagi kang Hesus – naghari ang grasya ngadto sa kinabuhing dayon
2. Pagluwas gikan sa gahum sa sala (6:1-10)
a. Pakig-unong kang Kristo: pagkaamgo
i. Namatay uban ni Kristo
ii. Gilubong uban ni Kristo
iii. Nabanhaw uban ni Cristo

b. Pagkahimulag gikan sa sala: ulipon sa pagkamatarong (6:11-23)
i.
Patay sa sala – gikan sa pagkaulipon sa sala
ii.
Buhi sa Diyos – ngadto sa pagkaulipon sa pagkamatarong
3. Pagluwas gikan sa gahum sa balaod (7:1-14)
a. Ilustrasyon sa isa ka minyo nga babaye
i. Sa balaod – nabugkos sa bana
ii. Sa kamatayon – kagawasan sa pagminyo ug lain
b. Aplikasyon sa isa ka magtotoo
i. Patay sa balaod – na-usa na kang cristo
ii. Pagsilbi sa kabag-o sa espiritu – dili sa naandan sa letra
c. Kasabtanan
i. Ang balaod maayo – nagapakita sa sala
ii. Ang sugo balaan – ako napahamtangan
iii. Ang balaod espiritual – ako karnal
4. Pagluwas gikan sa gahum sa unod
a. Ang problema – mahugaw nga konsiyensiya (7:15-25)
i. Kinailadmang tawo naghandum sa maayo
ii. Huna-huna nagasilbi sa balaod s Diyos
b. Ang tubag – magkinabuhi uban ni Kristo pinaagi sa Balaang Espiritu (8:117)
i. Sa atong mga buluhaton – magasunod sa lakang sa Balaang Espiritu
ii. Sa atong panghuna-huna – Handumon ang mga Espirituhanong butang
iii. Sa atong mga desisyon – Gipangunahan sa Balaang Espiritu
5. Pagluwas gikan sa gahum sa pagkadugta
a. Mga pag-antos karon (8:18-27)
i. Ang kinaiyahan naga-agulo
ii. Ang kristohanon naga-agulo
iii. Ang Espiritu naga-agulo
b. Ang himaya nga umaabot (8:28-29)
i. Ang mga katuyoan sa Diyos matuman gayod
ii. Ang paghukom sa Diyos labaw sa tanan
iii. Ang gugma sa Diyos tinuod nga masaligan
II. LINAIN ANG ISRAEL (9-11)
A. ANG DIYOS ANG NAGAPILI (9-10)
1. Mga anak sa saad (9:8-13)
2. Ang mga gikaloy-an (9:14-23)
3. Mga katawhang dili Iya (9:24-25)
4. Ang mga nahibilin (9:26-27)
5. Kadtong anaa sa pagtoo (9:30)

B. ANG DIYOS ANG NAGASALIKWAY (10)
1. Mga anak sa unod
2. Ang mga nagapagahi sa kasing-kasing
3. Iyang katawhang nagsalikway Kaniya
4. Ang kadaghanan
5. Ang mga nagpakamatarong sa kaugalingong paagi
C. ANG DIYOS ANG NAGAPANALIPUD (11)
1. Sa Iyang katawhan
a. Resulta sa pagsalikway sa mga Hudiyo – daghan sa mga Hentil
ang nagtoo
b. Ang nahibilin lamang sa mga Israelita
c. Pagkahiuli sa Israel
2. Sa Iyang saad
a. Dili gayud mapakyas
b. Dakong kalooy sa umaabot
III. LINAIN ANG MGA MAGTOTOO (12-16)
A. MAINANTUSON UG MATINUMANONG KINABUHI
1. Ngadto sa Diyos
2. Ngadto sa Ubang Magtotoo
3. Ngadto sa Mga Kaaway
4. Ngadto sa Mga Autoridad
B. MAINANTUSON UG MAHIGUGMAONG KINABUHI
1. Ang gugma naghingpit sa balaod
2. Ang gugma nagasunod sa gihimo ni Hesus
3. Ang gugma nagabunga ug gugma
C. MAINANTUSON UG NAGASANGYAWNG KINABUHI
1. Kaikag sa pagsangyaw sa Roma ug Espanya
2. Kaikag sa pag-agto sa Herusalem
3. Kasing-kasing alang sa tagsa-tagsa ka nilalang

