
Lesson 4 

Transforming Grace 
 

Galacia 1:13-24 
Sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo, 

kung paanong marahas kong inusig ang iglesya ng Diyos at sinikap na 

wasakin ito. 14At ako'y nanguna sa Judaismo nang higit kaysa marami sa mga 

kasing-gulang ko sa aking mga kababayan, higit na masigasig ako sa mga 

tradisyon ng aking mga ninuno. 15Ngunit nang malugod ang Diyos na sa akin 

ay nagbukod, buhat pa sa sinapupunan ng aking ina, at sa akin ay tumawag 

sa pamamagitan ng kanyang biyaya, 16na ipahayag ang kanyang Anak sa 

akin, upang siya'y aking ipangaral sa mga Hentil; hindi ako sumangguni sa 

sinumang laman at dugo; 17o nagtungo man ako sa Jerusalem sa mga apostol 

na una sa akin, kundi nagtungo ako sa Arabia at muli akong nagbalik sa 

Damasco. 18Nang makaraan ang tatlong taon, nagtungo ako sa Jerusalem 

upang dalawin si Cefas, at namalaging kasama niya ng labinlimang araw. 
19Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban kay Santiago na 

kapatid ng Panginoon. 20Tungkol sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo, sa 

harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. 21Pagkatapos ay nagtungo ako 

sa mga lupain ng Siria at Cilicia. 22Ngunit hindi pa ako mukhaang nakikilala 

sa mga iglesya ng Judea na kay Cristo. 23Narinig lamang nila na sinasabi, 

"Siya na dating umuusig sa atin ngayo'y ipinangangaral niya ang 

pananampalataya na dati'y sinikap niyang wasakin." 24At kanilang niluwalhati 

ang Diyos dahil sa akin. 

 

 

Panimula 

1. May kakilala ka bang isang tao na malaki ang pinagbago dahil nakilala si 

Cristo, na dati ay hindi mo aakalaing magbabago dahil sa kanyang 

kasamaan? Kung wala naman, ano ang mararamdaman mo kapag ang 

isang mamamatay tao (halimbawa ay ang pumatay ng 57 katao sa 

Maguindanao) ay maging Cristiano at hindi lang iyon kundi naging 

pastor o misyonero din? 

 

 

Tulay sa Pag-aaral: Hindi man kapani-paniwala sa tao, ngunit ito ay 

posible dahil sa laki ng habag at kapangyarihan ng Diyos na bumago sa 

puso ng isang tao. Ganito ang nangyari kay Pablo. Ganito rin ang 

nangyari sa atin simula nang makilala natin si Cristo. Ang malaking 

pagbabago sa buhay ni Pablo, na imposible sa gawa ng sarili o ng ibang 

tao, ang patunay na ang mabuting balita ni Cristo ay totoo. Only the 

gospel of grace (not of works) has the power to bring about real 

transformation. Makikita ito sa Galacia 1:13-24. 

Pagsasaliksik 

2. Basahin ang verses 13-14. Isalarawan ang dating buhay ni Pablo. Ano 

ang nais ni Pablong iparating sa mga taga-Galacia kaya’t binanggit niya 

ang dati niyang sobrang “relihiyosong” pamumuhay? 

3. Paanong ang dating niyang pamumuhay na iniwan niya ay 

nagpapatunay na ang mensaheng ipinapangaral niya ay galing sa Diyos 

tulad ng sinabi niya sa verses 11-12? 

4. Hilingan ang bawat isa na isalarawan ang dati nilang pamumuhay nang 

sila ay hiwalay pa kay Cristo. 

5. Basahin ang verses 15-16. Ano ang ginawa ng Diyos para kay Pablo? Sa 

tingin mo, karapat-dapat ba si Pablong tawagin ng Diyos upang maging 

isang tagasunod ni Cristo at apostol? Bakit o bakit hindi? 

6. Ayon sa Efeso 1:4 at 2 Corinto 4:6, sino ang gumawa ng unang hakbang 

upang tayo ay maging mga mananampalataya? Tayo o ang Diyos? Ano 

ang ilan sa mga implikasyon nito sa pagtingin natin sa kaligtasang 

mayroon tayo? 

7. Hilingan ang bawat isa na ibahagi kung ano ang ginawa ng Diyos sa 

buhay nila upang makilala nila si Cristo. 

8. Basahin ang verses 17-24. Ano ang naging reaksiyon ng mga tao sa 

nabalitaan nilang nangyari kay Pablo? Bakit sa tingin mo ganito ang 

naging reaksiyon nila? 

9. Sa paanong paraan ang mga tao ay magpupuri sa Diyos kung makikita 

nila ang malaking pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay natin? 

Pagsasabuhay  

10. Paano mo nararanasan ang kapangyarihan ng ebanghelyo sa araw-araw 

na buhay? Anong isang bahagi ng iyong puso ang nais mong hilingin 

ngayon sa Diyos na kanyang baguhin? Ano ang dapat mo ring gawin 

upang magkaroon ng pagbabago dito? 


