
Lesson 7 

Justification by Faith Alone 
 

Galacia 2:15-21 
Tayo mismo ay ipinanganak na mga Judio, at hindi mga Hentil na 

makasalanan, 16at nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring-ganap sa 

pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng 

pananampalataya kay Jesu-Cristo, at tayo ay sumasampalataya kay Cristo 

Jesus, upang ariing-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, 

at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, sapagkat sa 

pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing-ganap ang 

sinumang laman. 17Ngunit kung sa ating pagsisikap na ariing-ganap kay 

Cristo, tayo mismo ay natagpuang mga makasalanan, si Cristo ba ay lingkod 

ng kasalanan? Huwag nawang mangyari! 18Kung ang mga bagay na aking 

sinira ay aking muling itayo, pinatutunayan ko sa aking sarili na ako'y suwail. 
19Sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan, upang 

ako'y mabuhay sa Diyos. 20Ako'y ipinakong kasama ni Cristo at hindi na ako 

ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na 

ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng 

pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng 

kanyang sarili dahil sa akin. 21Hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng 

Diyos, sapagkat kung ang pag-aaring-ganap ay sa pamamagitan ng 

kautusan, kung gayon, si Cristo ay namatay nang walang kabuluhan. 

 

 

Panimula 

1. Balikan ang ilan sa mga nakaraang pinag-aralan sa Galatians. Ano ang 

isang bagay na ngayon ay unti-unting itinuturo sa iyo ng Diyos sa 

pamamagitan nito? 

 

Tulay sa Pag-aaral: Sa chapters 1-2 ng Galatians, naglaan si Pablo ng 

mahabang panahon para bigyang linaw ang kanyang pagiging apostol 

dahil dito nakasalalay ang awtoridad ng kanyang pangangaral, dito 

nakasalalay kung ito ba ang paniniwalaan ng mga taga-Galacia o iyong 

sa mga “Judaizers.” Dito sa Gal. 2:15-21, simula na si Pablo na talakayin 

ang nasa “puso” ng ebanghelyo – ang ginawa ni Cristo sa krus at ang 

pagtugon natin dito upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan.  

 

Pagsasaliksik 

2. Basahin ang verse 21. Ano ang sinasabi ni Pablong naging kaibahan niya 

sa mga Judaizers o kahit sa ginawa ni Pedro sa verses 11-14? Bakit 

nawawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Cristo kung posible pala 

para sa tao na maligtas o maibilang na matuwid sa harapan ng Diyos sa 

pamamagitan ng gawa ng tao? 

3. Ang “justification” ay ang pagpapawalang-sala at pagbibilang ng Diyos 

na matuwid ang isang taong makasalanan. Basahin ang verses 15-16. 

Sinu-sino ang nangangailangang maibilang na matuwid upang maligtas? 

Bakit? 

4. Bakit imposible na ang tao ay mapawalang-sala sa pamamagitan ng 

gawa o pagsunod sa kautusan? Bakit hindi natin mababayaran sa sarili 

nating gawa ang pagkakautang natin sa Diyos? 

5. Sa paanong paraan lamang tayo maibibilang na matuwid ng Diyos? 

Bakit ito ang ninais na paraan ng Diyos upang tayo ay maligtas? 

6. Sa verse 17, ano’ng karaniwang “objection” sa doktrina ng “justification 

by faith alone” ang sinasagot ni Pablo? 

7. Ano ang unang patunay dito ni Pablo sa verses 18-19?  Bakit ang isang 

ibinilang na na matuwid ng Diyos ay imposibleng bumalik pa sa dati 

niyang kalagayan? 

8. Sa verse 20, anong klaseng buhay ang ipinamumuhay ng isang tunay na 

pinawalang-sala na ng Diyos? Ano ang makikita natin ditong relasyon ng 

“ebanghelyo” sa ating pang-araw-araw na pamumuhay?  

Pagsasabuhay  

9. Paano mo ipapaliwanag ang “justification by faith alone in Christ alone”? 

Ibahagi ito sa isang partner at isiping siya ay hindi pa mananampalataya. 

Pagkatapos ay pag-usapan kung bakit mahalaga na lubos nating 

maunawaan ang doktrinang ito. 

10. Kung titingnan mo ang buhay mo ngayon, sa paanong paraan 

sumasalungat ang iba mong ginagawa sa mensahe ng “justification by 

faith alone”? Ano’ng gagawin mo ngayon upang matiyak, gaya ni Pablo, 

na hindi nawawalan ng kabuluhan sa pamumuhay mo ang biyaya ng 

Diyos at ang kamatayan ni Jesus? 


