Lesson 14

A Pastor’s Love Letter

Pagsasaliksik
2.

Basahin ang Galacia 4:8-20. Ilagay mo ang katayuan mo sa mga Cristiano
sa Galacia. Ano’ng mararamdaman mo sa sulat na ito ni Pablo? Bakit?

3.

Basahin ang verses 8-11. Ano dati ang kalagayan ng mga taga-Galacia?
Ano na ang kalagayan nila ngayon? Sa kabila ng biyayang naranasan
nila, ano ang ginagawa nilang pagkakamali?

4.

Ano ang ikinatatakot ni Pablo para sa mga taga-Galacia? Bakit ganito
ang nararamdaman niya?

5.

Basahin ang verses 12-16. Ano ang nais ni Pablo na gawin ng mga tagaGalacia? Ano ang kinalaman nito sa pagbabalik-tanaw niya sa maganda
nilang relasyon dati?

6.

Ano ang mas mahalaga kay Pablo – ang pagsasabi ng katotohanan o
ang sasabihin sa kanya ng ibang tao? Ano ang itinuturo nito sa atin?

7.

Basahin ang verses 17-20. Ikumpara ang layunin ng “panunuyo” ng mga
Judaizers sa mga taga-Galacia sa nais ni Pablo para sa kanila. Ano ang
pagkakaiba?

8.

Paano natin makikita ang pagtitiyaga ni Pablo para sa mga taga-Galacia?
Ano ang itinuturo nito sa atin sa pag-abot sa mga kapatid natin kay
Cristo?

Galacia 4:8-20
Subalit noong una, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y naging mga
alipin ng mga hindi likas na diyos. 9Subalit ngayong nakikilala na ninyo ang
Diyos, o sa halip ay kinikilala na kayo ng Diyos, bakit muli kayong nagbabalik
sa mahihina at hamak na mga panimulang aral, na sa mga iyon ay nais
ninyong muling maging mga alipin? 10Nangingilin kayo ng mga araw, mga
buwan, mga panahon, at mga taon. 11Ako'y natatakot na nagpagal ako sa
inyo nang walang kabuluhan. 12Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, kayo'y
maging kagaya ko, sapagkat ako'y naging katulad din ninyo. Wala kayong
ginawang masama sa akin. 13Nalalaman ninyo na dahil sa karamdaman ng
katawan ay una kong ipinangaral sa inyo ang ebanghelyo. 14Bagaman ang
aking kalagayan ay naging isang pagsubok sa inyo, hindi ninyo ako hinamak
o kinasuklaman kundi tinanggap na gaya sa isang anghel ng Diyos, gaya ni
Cristo Jesus. 15Nasaan na ngayon ang inyong kagandahang-loob? Sapagkat
ako'y nagpapatotoo sa inyo, na kung maaari sana ay dinukit na ninyo ang
inyong mga mata at ibinigay sa akin. 16Ako ba ngayo'y naging kaaway ninyo
sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? 17Sila'y masigasig sa inyo, subalit
hindi para sa mabuting layunin; nais nilang ihiwalay kayo, upang kayo'y
maging masigasig sa kanila. 18Subalit mabuti ang maging laging masigasig sa
mabuting bagay at hindi lamang kapag ako'y kaharap ninyo. 19Minamahal
kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng
panganganak hanggang si Cristo ay mabuo sa inyo. 20Nais kong makaharap
kayo ngayon at baguhin ang aking tono, sapagkat ako'y nag-aalinlangan
tungkol sa inyo.

Panimula
1.

Ano’ng naramdaman mo nang nakatanggap ka ng isang “love letter”
galing sa asawa o boyfriend/girlfriend mo? Ano ang kaibahan nito kung
nakatanggap ka ng isang “disconnection notice” mula sa Meralco?

Pagsasabuhay
9.

Tulay sa Pag-aaral: Ang pagtanggap natin sa sulat ni Pablo sa mga tagaGalacia ay nakabatay sa tamang pagkakaunawa natin kung para saan
ang sulat na ito. Maaari ngang masakit at mabigat ang mga
pananalitang ginamit dito ni Pablo (tulad ng 1:6 at 3:1), ngunit ito ay
maituturing na isang “love letter” dahil layunin ni Pablo na hindi sila
malayo sa biyaya ng Diyos. Parang nililigawan niya ulit ang mga tagaGalacia dahil may mga nanunuyo sa kanila na kung susunod sila ay
ikapapahamak nila. Dahil ang sulat na ito ay sulat din sa atin ng Diyos,
pakinggan natin ang sinasabi ng Diyos dito at tingnan natin ito bilang
isang “love letter.”

Sa anong bahagi ng buhay mo nalalayo ka sa pagtitiwala sa Diyos at mas
nagtitiwala sa sariling gawa? Paano makakatulong ang araling ito upang
baguhin iyon?

10. Sinong kapatid sa pananampalataya ang nakikita mong parang nalalayo
sa ganap na pagtitiwala kay Cristo? Ano ang gagawin mo sa mga
susunod na araw upang maipadama sa kanya ang “pastoral love” katulad
ni Pablo sa mga taga-Galacia?

