Lesson 12

The Law

Pagsasaliksik
2.

Basahin ang Galacia 3:19-24. Magbigay ng ilang mga dahilan kung bakit
ang pangako ng Diyos ay nakakahigit sa kautusan bilang batayan ng
ating kaligtasan? Ikumpara ang pangako sa kautusan. Maaari ding
balikan ang mga naunang talata.

3.

Kung nakahihigit ang pangako sa kautusan, ano ang nais ng Diyos na
tugon natin sa mga pangako niya? Sa kautusan? Paanong sa buhay natin
ay napagbabaligtad natin ang pangako at kautusan?

4.

Basahin ang verses 19-20. Isang layunin ng kautusan ay “dahil sa
paglabag.” Maaaring kahulugan nito ay upang ipakita kung ano ang
kasalanan at ipakita na tayo’y mga makasalanan tulad ng sa Roma 3:20.
Paano ipinapakita ng kautusan ang ating mga kasalanan?

5.

Ang kahulugan ng “dahil sa paglabag” ay higit pa sa pagpapakita sa atin
kung ano ang kasalanan. Ayon sa Roma 5:20, ano ito? Bagamat mahirap
intindihin, bakit ito ang nais na mangyari ng Diyos bagamat namumuhi
siya sa kasalanan?

6.

Basahin ang verses 21-22. Dahil sa kautusan, nakulong tayo sa ilalim ng
kasalanan. Ano ang ipinapakita ditong kalagayan ng tao?

7.

Paano dapat ang tingin natin sa sarili natin noong tayo ay hiwalay pa kay
Cristo?

8.

Basahin ang verses 23-24. Ang kautusan ang ginamit din ng Diyos upang
ipakita na kailangan natin si Cristo. Paanong ang kautusan ay nagtulak sa
atin na sumampalataya kay Cristo?

Galacia 3:19-24
Bakit pa mayroong kautusan? Ito ay idinagdag dahil sa mga
paglabag, hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan;
at ito'y ibinigay sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang
tagapamagitan. 20Ngayon, ang tagapamagitan ay nangangahulugan
na may higit sa iisang panig; subalit ang Diyos ay iisa. 21Kung gayon,
ang kautusan ba ay salungat sa mga pangako ng Diyos? Huwag
nawang mangyari. Sapagkat kung ibinigay ang isang kautusan na
makapagbibigay-buhay, samakatuwid, ang katuwiran ay sa
pamamagitan ng kautusan. 22Subalit ibinilanggo ng kasulatan ang
lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang ipinangako sa
pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo ay maibigay sa
mga sumasampalataya. 23Ngunit bago dumating ang
pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng
kautusan, hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. 24Kaya't
ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si
Cristo, upang tayo'y ariing-ganap sa pamamagitan ng
pananampalataya.

Panimula
1.

Ano’ng mararamdaman mo at gagawin mo kapag may nagsabi sa iyo na
ang isang bagay na ginagawa mo ay hindi naman mahalaga o may iba
pang bagay na mas mahalaga na dapat mong bigyan ng pansin?
Magbigay ng mga halimbawa.
Tulay sa Pag-aaral: May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa iba. Ang
natural na reaksiyon natin (ngunit hindi lahat) ay isantabi ang mga bagay
na hindi gaanong mahalaga at pagtuunan ng pansin ang
pinakamahalaga. Sa mga nauna nang talata ay ipinakita ni Pablo na higit
na mahalaga ang pangako ng Diyos kaysa sa kautusan. Ang pagtitiwala
sa pangako ng Diyos ay nagdudulot ng pagpapala. Ang pagsunod sa
kautusan, dahil sa mga paglabag natin, ay nagdulot ng sumpa ng Diyos.
Dito sa Galacia 3:19-24, sasagutin ni Pablo ang maaaring objection o
protesta ng ilan na kung ganoon ang sinasabi ni Pablo, “Para saan pa
ang kautusang ibinigay ng Diyos?” Bagamat higit na mahalaga ang
pangako, maganda rin ang layunin ng Diyos para sa kautusan, ngunit
hindi upang maging daan ng kaligtasan.

Pagsasabuhay
9.

Paano nabago ngayon ang pananaw mo tungkol sa layunin ng kautusan
ng Diyos na may kinalaman sa kaligtasan? Ano ang maaaring epekto
nito sa pamumuhay natin o sa pagbabahagi natin ng ebanghelyo sa iba?

10. Anong iisipin at gagawin mo sa tuwing babasahin mo ang mga kautusan
ng Diyos?

