
Lesson 8 

Foolish Galatians! 
 

Galacia 3:1-5 

O hangal na mga taga-Galacia! Sino ang gumayuma sa inyo? Sa 

harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinakita si Jesu-Cristo na 

ipinako sa krus! 2Ang tanging bagay na nais kong matutuhan mula sa 

inyo ay ito: Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga 

gawa ng kautusan, o sa pamamagitan ng pakikinig sa 

pananampalataya? 3Napakahangal ba ninyo? Nagpasimula kayo sa 

Espiritu, ngayon ba'y nagtatapos kayo sa laman? 4Inyo bang 

naranasan ang maraming bagay ng walang kabuluhan?---kung tunay 

nga na ito ay walang kabuluhan. 5Ang Diyos ba ay nagbibigay sa inyo 

ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo sa 

pamamagitan ng inyong pagtupad sa mga gawa ng kautusan, o sa 

pakikinig sa pananampalataya? 

 

 

Panimula 

1. Basahin ang unang binanggit ni Pablo sa kanila sa verse 1 (You foolish 

Galatians!) at verse 3 (“Are you so foolish?”). Sa tono ng pananalita ni 

Pablo, ano sa tingin ninyo ang nararamdaman niya? Kung kayo ang nasa 

katayuan ng mga taga-Galacia, ano ang magiging reaksiyon ninyo? 

Mayroon bang basehan si Pablo bakit parang medyo direkta at masakit 

ang pananalita niya? 

 

 

Tulay sa Pag-aaral: Seryoso ang nangyayari sa mga taga-Galacia. Hindi 

ito maaaring palampasin ni Pablo. Unti-unti na silang lumalayo sa 

katuruang narinig nila noon mula kay Pablo, isang tunay na apostol na 

sugo ni Jesu-Cristo. Kung sila ay patuloy na maniniwala na ang 

kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa, at hindi 

sapat ang pananampalataya lang, dapat talaga silang pagsabihan ni 

Pablo. Para silang mga hibang na wala sa katinuan ang pag-iisip. Alam 

na nila ang totoo, lumalayo pa sila, nakikinig pa sila sa mga “Judaizers.” 

Titingnan natin ngayon kung bakit naging “kahangalan” ang ginagawa 

ng mga taga-Galacia at paano natin maiiwasan ang malaki nilang 

pagkakamali. 

 

 

 

Pagsasaliksik 

2. Basahin ang verse 1. Bakit nasabi ni Pablo na parang may “gumayuma” 

sa kanila? Maliwanag bang naipaliwanag ni Pablo sa kanila kung ano ang 

ibig sabihin ng kamatayan ni Cristo? Patunayan. 

3. Batay sa verse 1, ano ang makikita nating “kahangalan” ng mga taga-

Galacia patungkol sa kanilang pagpapahalaga sa kamatayan ni Cristo? 

Paano natin maiiwasan ito? 

4. Basahin ang verses 2-3. Sa paanong paraan nagsimula ang mga taga-

Galacia sa kanilang espirituwal na buhay? Sa paanong paraan 

magpapatuloy at matatapos ang kanilang buhay Cristiano? Ano ang 

makikita natin ditong ministeryo ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga 

Cristiano? 

5. Batay sa verses 2-3, ano ang makikita nating “kahangalan” ng mga taga-

Galacia patungkol sa kanilang pagpapahalaga sa pagkilos ng Banal na 

Espiritu? Paano natin maiiwasan ito? 

6. Basahin ang verses 4-5. Bakit nawawalang kabuluhan ang mga 

karanasan nila noong dati kung magpapatuloy sila sa pamumuhay ayon 

sa kanilang sariling gawa? Ano ang ipinapakita ni Pablo na klase ng 

pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay Cristiano? 

7. Batay sa verses 4-5, ano ang makikita nating “kahangalan” ng mga taga-

Galacia patungkol sa kanilang pagpapahalaga sa kapangyarihan ng 

Diyos sa buhay nila? Paano natin maiiwasan ito? 

Pagsasabuhay  

8. Anong bahagi ng buhay mo ngayon ang nakikita mong ginagawa mo sa 

pamamagitan ng sariling lakas o sikap sa halip na pagtitiwala sa pagkilos 

ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu batay sa ginawa ni Jesus sa krus? 

Paano mo mailalapat sa iyong sitwasyon ang mga natutunan mo 

ngayon?  


