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Una, nagsulat si Paul mahitungod sa kagawasan nga atong
nabatonan diha kang Cristo. Unya gitandi niya kana nga kagawasan
sa kaulipnan sa legalismo nga ginatudlo sa mga bakakong
magtutudlo.
Kana nga kagawasan
kinhanglan dili gamiton sa dili
husto, nan si Pablo nag-asoy sa
mga taga-Galatia kon unsaon
sa pagpatigayon sa Balaod sa
dihang sila nangaluwas na
pinaagi ni Cristo.

1) Kagawasan Diha Kang Cristo. Galatia 5:1.
2) Kagawasan ug Legalismo. Galatia 5:2-12.
3) Kagawasan ug pagkamakihilawason. Galatia 5:13.
4) Kagawasan ug Balaod. Galatia 5:14-15.

KAGAWASAN DIHA KANG CRISTO
“Alang sa kagawasan kita gipahigawas ni Cristo; busa
kinahanglan managbarug kamo nga malig-on, ug ayaw na kamo
pagpasangon pag-usab sa yugo sa pagkaulipon” (Galatia 5:1)

Unsa nga kagawasan diha kang Cristo?
Sa sala (Roma 6:18)
Sa kalaglagan (Roma 8:1)
Sa kadagta sa kalibutan (Galatia 1:4)

Sa tunglo sa balaod (Galatia 3:13)
Sa pagsimbag diosdios (Galatia 4:8)
De la esclavitud de la ley (Galatia 5:1)
Sa yawa (Hebreohanon 2:14)
Sa dayong kamatayon (Hebreohanon 2:15)

“Alang sa kagawasan kita gipahigawas ni Cristo; busa kinahanglan
managbarug kamo nga malig-on, ug ayaw na kamo pagpasangon
pag-usab sa yugo sa pagkaulipon” (Galatia 5:1)

Wala pa kita makabayad sa atong
kaugalingong kagawasan.
Gibayran ni Jesus ang balor didto
sa Krus (1 Corinto 6:20; 7:23).
Dili na kita kinahanglan pa nga
magbuhat og bisan unsa aron
mamahimong gawasnon.

Ginabuhat nato ang kabubut-on
sa Amahan (ginatuman nato ang
balaod) tungod kay kita MGA
anak nga lalaki ug babaye sa Dios.
Ang atong kagawasan natukod
diha sa atong relasyon kang
JesuCristo.

“Paminawa, ako si Pablo magaingon kaninyo nga kon
magpasirkunsisyon gani kamo si Cristo dili magpulos kaninyo”
(Galatia 5:2 NVI)

1.
2.

3.
4.

Nganong ang usa ka gamayng samad sa unod hilabihang ka
mahinungdanon alang kang Pablo? Daw sa kini usa ka dimahinungdanong buhat ? (Gálatas 5:2-12)
Kadtong mga gipangtuli nagsaad sa pagtuman
sa TANAN nga balaod aron mamaluwas (b. 3).
Kana maoy pagpamatarung pinaagi sa
binuhatan, nan sila nanagsalikway sa
pagpamatarung nga ginahatag sa Dios diha
kang Cristo (b. 4).
Usa kana ka dakung babag diha sa dalan sa
espiritohanong pagtubo (b. 7).
Ang pagtuli nagatangtang sa “kalapasan” sa
That’s such a great danger that
Krus. Sa dihang buot mong luwason ang
Paul wrote this about those who
imong kaugalingon, ang mensahe sa Krus
taught circumcision: “Kining mga
madasdason sa tawhanong garbo, tungod kay
tawhana nga nanagpagubot
kinahanglan atong ilhon nga kita sa
kaninyo, maayo pa unta hinoon
katibuokan magsalig kang Cristo (b. 11).
kon sila kapamutlan!” (b. 12 NVI).

Unsaon nato sa pagkinabuhi kon kita wala mangaluwas sa
atong kaugalingong binuhatan? Baliwalaon lang ba nato
ang matag balaod og lagda? Makapuyo ba kita nga
masayranon diha sa sala ug mamaluwas bisan pa niana
(1 Juan 3:4)?
“Palayo kana! Kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon
man nato sa pagpakabuhi pa diha niana?” (Roma 6:2NVI).
Inay nga magpatuyang sa atong mga sala, ang atong
kagawasan nagahatud kanato ngadto sa pag-alagad
[mamahimong mga ulipon] alang sa gugma.
Kon kita sa pagkamasinugtanon mamahimong mga
sulogoon [ulipon] tungod kay kita nagahigugma sa atong
silingan, nan kita nagatuman sa balaod (Roma 13:10).

“Kay ang tibuok nga kasugoan
nalangkob diha sa usa ka sulti,
nga mao kini, "Higugmaa ang
imong silingan ingon nga imong
kaugalingon.’” (Galatia 5:14)

Sa bersikulo 3, si Pablo nagsulat nga dili
na nato kinahanglan ang patuman sa
balaod. Bisan pa niana, karon siya
nagpadasig kanato sa pagtuman niini.
Gipatin-aw kini ni Jesus: ang pagtuman sa
matag letra sa balaod ug pagtuman sa
katuyoan sa kasugoan maoy duha ka mga
managlahi nga butang (Mateo 5-7).
Gigamit ni Pablo ang pulong “pagtuman”
tungod kay kini nagakahulogan og labaw
pa sa “pagbuhat.” Kana nga pagtuman ang
hinungdan si Jesus nga ania sa sulod nato.
Dili ang pagbiya sa balaod, ni pagpaubos niini ngadto sa balaod nga gugma
lamang; kini mao ang dalan diin ang magtutuo makasinati sa matuod nga
katuoyoan ug kahulogan sa tibuok balaod!

“Tulomanon nato ang paghigugma kang Jesus ingon nga
atong Manunubos. Siya adunay katungod sa pagsugo sa
atong gugma, apan Siya nagadapit kanato sa paghatag sa
atong kasingkasing Kaniya. Siya nagatawag kanato sa
paglakaw uban Kaniya diha sa dalan sa mapabusanon,
matinud-anong pagtuman. Ang Iyang pagdapit kanato
maoy usa ka pagtawag ngadto sa usa ka putli, balaan, ug
malipayong kasingkasing—usa ka kinabuhi sa kalinaw ug
kapahulayan, sa kagawasan ug gugma—ug sa usa ka
abundang panulondon sa umalabot, wala kamatayong
kinabuhi. Asa niini ang atong pilion—kagawasan diha
kang Cristo, o kaulipnan ug panglupig diha sa pag-alagad
kang Satanas? ... Kon pilion nato ang pagpuyo kauban ni
Cristo tadlas sa walay kataposang katuigan sa eternidad,
nganong dili nato pilion Siya karon ingon nga atong
hinigugma sa hilabihan ug sinaligang higala, ang atong
kinamaayohan ug pinakamaalamong magtatambag”
E.G.W. (Lift Him Up, March 25)

