
Lesson 6 

Walking Straight in the Gospel 
 

Galacia 2:11-14 

Ngunit nang dumating si Cefas sa Antioquia, sumalungat ako sa 

kanya nang mukhaan, sapagkat siya'y nahatulang nagkasala. 12Bago 

dumating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisalo sa mga 

Hentil. Ngunit nang sila'y dumating, siya'y umurong at humiwalay 

dahil natatakot sa pangkat ng pagtutuli. 13At ang ibang mga Judio ay 

nakisama sa kanya sa ganitong pagkukunwari, kaya't maging si 

Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. 14Ngunit nang 

makita ko na hindi sila lumalakad nang matuwid sa katotohanan ng 

ebanghelyo, sinabi ko kay Cefas sa harapan nilang lahat, "Kung ikaw, 

na Judio, ay namumuhay gaya ng mga Hentil at di gaya ng mga 

Judio, bakit mo pinipilit ang mga Hentil na mamuhay na gaya ng mga 

Judio?"  

 

 

Panimula 

1. Banggitin ang isang pangyayari kung saan pinagsabihan mo ang isang 

kapatid kay Cristo o mahal sa buhay? Bakit mo ito ginawa? Ano ang 

nangyari pagkatapos? 

 

 

Tulay sa Pag-aaral: Hindi madaling ituwid ang isang kapatid na 

nagkakasala o nalilihis ng landas. Ngunit kung ito ang kalooban ng 

Diyos ay dapat nating gawin, lalo pa kung ang katotohanan ng 

ebanghelyo ni Cristo ang nakasalalay dito. Ganito ang ginawa ni Pablo 

nang makita niyang si Pedro, si Bernabe at ang ilang mga Cristianong 

Judio ay gumawa nang salungat sa katotohanan ng biyaya ng Diyos. 

Ipinapakita sa Galacia 2:11-14 na ang isang Cristiano ay dapat na 

mamuhay nang naaayon sa mensahe ng mabuting balita na ating 

pinaniniwalaan at ipinapangaral.  

 

Pagsasaliksik 

2. Basahin ang Galacia 2:11-14. Ano ang laki ng kaibahan ng mga 

pangyayari dito sa mga naunang talata (ang v. 11 ay nagsisimula sa 

salitang “ngunit”)? Ano sa nais iparating ni Pablo sa pamamagitan ng 

salaysay na ito sa mga maling paratang sa kanyang pagka-apostol? 

3. Basahin ang verse 12. Bago siya pagsabihan ni Pablo, ano ang 

nakaugalian nang ginagawa ni Pedro? Anong pangyayari sa buhay ni 

Pedro ang nagbunsod sa kanyang makisalo sa mga Hentil gayong 

mahigpit na ipinagbabawal ito ng tradisyong Judio (balikan ang mga 

pangyayari sa Acts 10:11-16, 28)? 

4. Sinu-sino ang mga dumating sa Antioquia? Sila ba ay mga tunay na 

Cristiano? Ano ang pakay nila? Tingnan ang Gal. 2:4 at Acts 15:1. 

5. Bakit sa tingin mo humiwalay si Pedro sa mga Hentil nang dumating ang 

mga taong ito? Ano’ng ipinapakitang mensahe ng ginawa ni Pedro?  

6. Basahin ang verse 13. Ano ang naging resulta ng ginawa ni Pedro? Ano 

ang makikita natin dito sa kahalagahan ng isang magandang halimbawa 

mula sa lider?  

7. Basahin ang verses 11 at 14. Ano’ng ginawa ni Pablo nang mangyari ang 

mga ito? Sa tingin mo ba ay naging masyadong padalus-dalos si Pablo 

sa pagsaway niya kay Pedro? Bakit o bakit hindi? 

8. Sa anu-anong paraan tayong mga Cristiano ngayon ay nakikitang hindi 

lumalakad nang tuwid ayon sa katotohanan ng ebanghelyo?  

Pagsasabuhay  

9. Sa ipinakitang magandang halimbawa ni Pablo at maling halimbawa sa 

ginawa ni Pedro, paano ngayon tayong mga Cristiano ay makatitiyak na 

tayo ay lumalakad nang naaayon sa ebanghelyo ni Cristo?  

10. Sa mga tinalakay na sagot sa No. 9, saan ka madalas na nagkukulang? 

Ano ang gagawin mo ngayon upang maipamuhay ito? 


