
Lesson 5 

Together for the Gospel 
 

Galacia 2:1-10 
Pagkalipas ng labing-apat na taon, muli akong nagtungo sa Jerusalem 

kasama si Bernabe, at isinama ko rin si Tito. 2Ngunit ako'y nagtungo dahil sa 

isang pahayag, at isinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na aking 

ipinangangaral sa mga Hentil (subalit palihim sa harapan ng mga kinikilalang 

pinuno), baka sa anumang paraan ako'y tumatakbo, o tumakbo nang walang 

kabuluhan. 3Subalit maging si Tito na kasama ko ay hindi pinilit na patuli, 

bagama't isang Griyego. 4Subalit dahil sa mga huwad na kapatid na lihim na 

ipinasok, na pumasok upang tiktikan ang kalayaan na taglay namin kay 

Cristo Jesus, upang kami'y alipinin---5sa kanila ay hindi kami sumuko upang 

magpasakop, kahit isang saglit, upang ang katotohanan ng ebanghelyo ay 

manatili sa inyo. 6Subalit mula sa mga wari'y mga kinikilalang pinuno---

maging anuman sila, ay walang anuman sa akin: ang Diyos ay hindi 

nagpapakita ng pagtatangi---ang mga pinunong iyon ay hindi nagdagdag ng 

anuman sa akin. 7Kundi nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang 

ebanghelyo para sa mga hindi tuli, kung paanong ipinagkatiwala kay Pedro 

ang ebanghelyo sa mga tuli, 8sapagkat ang gumawa sa pamamagitan ni 

Pedro sa pagka-apostol sa mga tuli ay siya ring gumawa sa akin sa pagka-

apostol sa mga Hentil; 9at nang malaman nila ang biyayang sa akin ay 

ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at 

kay Bernabe nina Santiago, Cefasa at Juan, sila na itinuturing na mga haligi, 

upang kami ay pumunta sa mga Hentil, at sila'y para sa mga tuli. 10Ang kanila 

lamang hiniling ay aming alalahanin ang mga dukha, na siya namang aking 

pinananabikang gawin.  

 

 

Panimula 

1. Magbigay ng ilang mga dahilan kung bakit tayo dumadalo sa 

lingguhang pananambahan o kaya naman ay sa isang Bible study.  

 

 

Tulay sa Pag-aaral: Maraming iba’t ibang dahilan kung bakit ang mga 

tao ay dumadalo at sumasama sa ibang mga mananampalataya. Ang iba 

dito ay makasariling dahilan at ang iba naman ay nakalulugod sa Diyos. 

Ngunit dalangin natin na makita natin sa pamamagitan ng sulat ni Pablo 

sa Galacia 2:1-10 na ang isa sa pinakasentro at pinakamahalagang 

dahilan kung bakit tayo nagsasama-sama at nagkakaisa ay dahil sa 

ebanghelyo ni Cristo – dahil siya’y namatay para sa ating mga kasalanan 

at ito ang mensaheng ipapangaral natin sa mga tao. We must stand 

together for the gospel. The gospel is the glue that binds us together.  

Pagsasaliksik 

2. Basahin ang verses 1-2. Ano ang ginawa ni Pablo sa kanyang pagbabalik 

sa Jerusalem? Ano ang dahilan kung bakit pumunta si Pablo sa 

Jerusalem? 

3. Bakit mawawalan ng kabuluhan ang pagpapagal ni Pablo kung hindi siya 

makikipag-usap sa mga apostol sa Jerusalem? Ano ang nakasalalay dito? 

4. Ano ang makikita nating magandang halimbawa na ginawa ni Pablo 

nang nagkakaroon na ng kaguluhan sa mga iglesia dahil sa ginagawa ng 

mga taong nangangaral na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng 

pagsunod ng kautusan? Ano ang dapat nating gawin kapag may nakikita 

tayong dahilan ng hindi pagkakaisa ng mga mananampalataya? 

5. Basahin ang verses 3-5. Ano ang nais gawin ng mga nagpapanggap na 

mananampalataya? Bakit buo ang paninindigan ni Pablo (katulad din ng 

mga apostol sa Jerusalem) na hindi dapat patuli si Tito? Ano ang 

mangyayari kung hahayaan niyang tuliin si Tito? 

6. Bakit ang ginawa ni Pablo ay mahalaga para sa mga taga-Galacia 

(“upang ang katotohanan ng ebanghelyo ay mapanatili para sa inyo”)? 

7. Anu-ano ang maaari nating gawin sa panahon ngayon, tulad ni Pablo, 

upang mapanatili ang “katotohanan” ng ebanghelyo? 

8. Basahin ang verses 6-10. Ano ang reaksiyon ng mga apostol sa 

ministeryo ni Pablo? Bakit nila tinanggap si Pablo at ang kanyang 

mensahe? 

9. Ano ang ipinapakita nito tungkol sa pagkakaisa natin na ipangaral ang 

mabuting balita sa ibang tao? Anu-ano ang dapat nating gawin upang 

maipakita ang pagkakaisang ito? 

Pagsasabuhay  

10. Ano ang sinasabi ngayon sa iyo ng Diyos na gawin mo upang ipakita 

ang pakikiisa mo para sa ebanghelyo, para patibayin ang pagkakaisa ng 

iglesia para sa misyong ipamuhay at ipangaral ang ebanghelyo? 


