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   Ang madamdaming sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Roma
ay tungkol sa kapangyarihan ng ebanghelyo, ang plano ng Diyos para sa
pagtubos para sa nawawalang tao.

Sa unang 17-talata, itinuon ni Pablo ang kanilang pansin sa
kapangyarihan ng pag-ibig, biyaya, at awa ng Diyos, sa paglalagay ng
mismong katuwiran ni Kristo sa mga nakarinig at nakinig sa
ebanghelyo.

https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%2078.1-8
https://biblia.com/bible/nkjv/1%20John%202.15-29
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%201.16-32


Sa sumunod na 14 na talata, itinuon ni Pablo ang kanilang pansin sa
kapangyarihan ng poot ng Diyos, na ibubuhos sa mga tumanggi sa
Kanyang ebanghelyo bilang tanging paraan kung saan sila maliligtas.

 

   Tinawag tayo ng Diyos upang ipahayag ang ating pananampalataya
kay Jesu-Kristo bilang ating Tagapagligtas kahit na sa ngayon ay
nagiging isang napaka-antikristo na kultura.

Mangangailangan ito ng ganap na pagbabago sa ating pilosopiya ng
buhay – mula sa pagpaparaya at pagiging progresibo tungo sa hindi
pagpaparaya at pagiging maprotektahan, lalo na sa mga may
anumang antas ng impluwensya at awtoridad sa ating mga anak, dahil
ang kanilang temporal na kinabukasan at walang hanggang seguridad
ay nakasalalay sa balanse.

   Mula sa Roma 1:18-3:20 , ang Apostol na si Pablo ay nagharap ng
katibayan pagkatapos ng patunay, at banal na kasulatan sa banal na
kasulatan, upang ipakita na walang sinumang tao ang may likas na
katuwiran upang tumayo sa harap ng isang Banal na Diyos.

Ang kabayaran ng kasalanang ipinataw ng Diyos kina Adan at Eva ay
nasa ating lahat, sapagkat tayong lahat ay nagkasala at patuloy na
hindi nakaabot sa kaluwalhatian kung saan tayo nilikha ng Diyos.
Sa Paghuhukom sa Great White Throne, ang bawat bansa ay dadalhin
sa harap ng hukuman ng paghatol ng Diyos.
Kahit na hahatulan ng Diyos ang bawat bansa ayon sa liwanag ng
katotohanan kung saan sila nalantad, ang hatol ay magiging pareho,
at ang parusa ay pareho. Bakit?
May panahon na ang mga tao ng paganong bansa ay higit na
nakakaalam tungkol sa Diyos kaysa sa marami sa mga Judio noong
panahon ni Pablo, ngunit nabigo ang kanilang mga ama at lolo na
ibigay ang katotohanang iyon sa kanilang mga anak at apo.
Ang kanilang nalalaman tungkol sa Diyos ay nagdulot sa kanila ng
kanilang mga kasalanan.

https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%201.18-3.20


Ngunit sa halip na aminin at pagsisihan ang mga kasalanang iyon,
tinanggihan nila ang Isang Tunay na Diyos at pinalitan Siya ng isang
diyos na sila mismo ang gumawa, isang mas mapagparaya sa
kanilang kasalanan.
Ang gayong pagsupil sa Salita ng Diyos ay nagpatuloy mula sa isang
henerasyon hanggang sa susunod hanggang sa tuluyang mawala ang
tunay na kaalaman sa Diyos.

 

Sa loob ng huling henerasyon, ang Amerika ay lumipat mula sa
isang bansang may takot sa Diyos tungo sa isang bansang
napopoot sa Diyos, mula pangunahin sa isang bansang Kristiyano
tungo sa isang bansang pagkatapos-Kristiyano, at ngayon sa
isang bansang Antikristo.

Monotheism – ang pangkalahatang pagtanggap sa iisa, tunay na
Diyos ng Bibliya.
Atheism - ang kilusang patay na ang Diyos ay nagsimula noong unang
bahagi ng 70s sa Emory University sa Atlanta, GA,
Pantheism - Ang Diyos at ang uniberso ay katumbas; Ang Diyos ay
bahagi ng lahat; samakatuwid, mayroong maraming mga diyos.
Ang neo-paganism ngayon ay "wokeism," isang relihiyon na
naglalayong muling buuin ang kulturang kanluranin na may bagong
hanay ng mga halaga, kabilang ang pundasyon para sa
Pananampalataya ng Kristiyano. Ang bawat konsepto ng
Pananampalataya ng Kristiyano ay muling binibigyang kahulugan sa
ilalim ng pananaw ng "mga damdaming karanasan" sa halip na "ganap
na katotohanan" at "banal na paghahayag."

1. Ang Paghahayag ng Katotohanan ng Diyos –
Vs. Sapagkat mula nang likhain ang sanlibutan, ang
Kanyang di-nakikitang mga katangian ay maliwanag na
nakikita, na nauunawaan sa pamamagitan ng mga
bagay na ginawa, maging ang Kanyang walang



hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, kaya't sila ay
walang madadahilan."

Ipinakilala ng Diyos ang Kanyang sarili sa bawat tao sa lupa sa
pamamagitan ng:
Natural Revelation – kung mayroong nilikha, dapat mayroong
Lumikha. Kung may design, dapat may Designer.
Divine Revelation – ang Banal na Kasulatan at ang Kanyang naririnig
na salita na sinalita sa pamamagitan ng mga propeta, mga pari, at iba
pang mga pinuno.

 

2. Ang Pagpigil sa Katotohanan ng Diyos – Vs. 18 –
“Sapagka't ang poot ng Dios ay nahahayag mula sa
langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga
tao, na nagsisitigil sa katotohanan sa ”

Sa Hebreo 6:4-6 , inilalarawan ng manunulat ang mga nakikinig sa
ebanghelyo, tumatanggap ng ebanghelyo, at naliwanagan nang husto
ng ebanghelyo na nararanasan nila ang gawain ng Banal na Espiritu
sa kanilang buhay, ngunit pagkatapos ay pinipigilan nila ang
katotohanang iyon, tumalikod. palayo rito, at bumalik upang sumamba
sa kanilang mga dating diyos.
Ang pagkakapit ng talatang iyon ay napakalinaw: Kung ang isang tao
o isang bansa ng mga tao ay sadyang tumalikod sa plano ng
kaligtasan na ibinigay ng Diyos, hindi sila dapat umasa na
makakatagpo ng kaligtasan sa anumang paraan, dahil walang ibang
paraan upang maligtas. .
Kaya, sino ang pumipigil sa katotohanan ng Salita ng Diyos? Mga
huwad na mananampalataya – ang mga nakarinig ng Salita,
tumanggap ng Salita, naniwala sa Salita, at sa loob ng ilang panahon
ay namuhay ayon sa Salita. Ngunit, nang ang halaga ng pagiging
disipulo ay naging labis, pinahintulutan nila ang espiritu ng

https://biblia.com/bible/nkjv/Heb%206.4-6


paghihimagsik na mag-ugat sa kanilang puso, at hindi na nila gustong
marinig ang Salita ng Diyos.
Sinabi ng manunulat ng Hebrews na "imposible" para sa Diyos na
buhayin muli ang pusong iyon, hindi dahil ipinagbabawal NIYA ito,
ngunit dahil ayaw nilang magsisi.
Sa tuwing maririnig natin ang Salita ng Diyos, at hinahamon tayo ng
Banal na Espiritu sa ating mga kasalanan, at hindi natin ito
ipagtatapat, at pinagsisisihan natin, pinipigilan natin ang katotohanang
sinabi natin sa iba na ating pinaniniwalaan.

3. Ang Pagtanggi sa Katotohanan ng Diyos – Vs. 21 –
 “Bagaman kilala nila ang Diyos, hindi nila Siya
niluwalhati bilang Diyos, ni nagpasalamat man, ngunit
naging walang kabuluhan ang kanilang mga pag-iisip, at
ang kanilang mga hangal na puso ay nagdilim.”

Sa halip na luwalhatiin ang Diyos bilang Diyos, ang mga sumusuko sa
katotohanan ay muling binibigyang-kahulugan ang Diyos bilang isang
mas mababang diyos, isang mas mapagparaya sa kanilang
kasalanan.
Sa halip na magpasalamat sa Diyos para sa bawat pagpapala ng
buhay, ang mga sumusuko sa katotohanan ay hindi kailanman
makuntento sa kanilang buhay.
Sinabi ni Pablo na mayroong dalawang kahihinatnan para sa
pagtanggi sa katotohanan ng Diyos:

Espirituwal na kadiliman - hindi na nila nauunawaan ang mga
espirituwal na bagay.
Mental blindness – hindi na nila mahanap ang mga sagot sa
mga tanong sa buhay.

4. Ang Kapalit ng Katotohanan ng Diyos – Vs. 23 –
 “Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng hindi nasisira na
Diyos ng isang larawang ginawang katulad ng tao na



nasisira, at mga ibon at mga hayop na may apat na paa,
at mga gumagapang na bagay.”

Pansinin na hindi nila inalis sa kanilang sarili ang katotohanan ng pag-
iral ng Diyos; ibinaba lang nila Siya sa kanilang antas.
Kapag ang isang lipunan ay napuno ng lahat ng uri ng mga huwad na
relihiyon, ito ay nasa pinakailalim ng pababang spiral – ibig sabihin, ito
ang huling yugto ng lipunan.

5. Ang mga Resulta ng pagtanggi ng tao – “Ibinigay sila ng
Diyos.”

Verse 24 – “Sa karumihan” – anumang uri ng pakikipagtalik sa labas
ng mga bigkis ng kasal.
Verse 26 – “Sa masasamang pagnanasa” – anumang uri ng sekswal
na aktibidad na salungat sa natural na paggamit ng katawan ng lalaki
at babae.
Verse 28 – “To a debased mind ” – anumang uri ng pag-uugali na hindi
nararapat sa isang tunay na anak ng Diyos. Kung ang gayong pag-
uugali ay hindi naitama, ito ay hahantong sa ganap na kasamaan.


