A KASUMPAKIAN BATOK SA PAKIGSAAD.
❖ ANG DAANG PAKIGSAAD:
— Dagkung mga saad: Usa ka arang-arang nga kinabuhi bugti sa pagkamatinumanon.
Leviticu 18:5.
❖ ANG BAG-ONG PAKIGSAAD:
— Arang-arang nga mga saad: Kaluwasan pinaagi sa pagtoo lamang pinaagi sa dugo ni
Jesus.
Roma 5:9.
❖ Ang Daang Pakigsaad gihubad kaangay sa mga panalangin o mga tunglo kon ang balaod
gituman o wala. Nahisama kini niini tungod sa kagahi sa ilang mga kasingkasing (Marcos
190:5), apan sila nanagdawat sa kaluwasan lamang pinaagi sa ilang pagtoo diha sa
Cordero sa Dios, nga mamatay alang kanila.
B KASUMPAKIAN BATOK SA BALAOD.
❖ Judiohanong mga Cristiano buot ipatuman sa mga Gentil nga Cristiano ang Balaod nga
gisugo ni Moises (ug ang Fariseong tradisyon).
❖ Ang Dios nagsugo og pipila ka mga matang sa mga balaod diha sa Daang Tugon:
— Balaod Moral. Pananglit: Ang 10 ka sugo.
— Balaod Seremonyal. Pananglit: Mga paghalad-halad.
— Balaod Sibil. Pananglit: Dili pag-irog sa mga mohon sa mga uma.
— Balaod sa maayong panlawas. Pananglit: Kwarantina.
— Uban pang kabalaoran. Pananglit: Pasagdan ang mga hagdawonon sa mga uma alang
sa mga kabus.
❖ Unsa niining mga balaoran kinahanglan bantayon ingon nga mga magtutuo? Ngano man?
C KASUMPAKIAN BATOK SA KALUWASAN.
❖ Ang mga Fariseo naghunahuna nga ang kaluwasan dili maangkon kon walay estrikto nga
pagbantay sa balaod. Buhat 15:1.
❖ Diha sa Roma, buot tin-awon ni Pablo nga ang kaluwasan maoy usa ka libre nga gasa nga
ginahatag sa Dios niadtong mga nanagtuo diha sa hulipnong halad ni Jesus.
D PAGRESOLBAR OG MGA KASUMPAKIAN.
❖ Ang kasumpakian batok sa pagbantay sa Judiohanong balaod ug tradisyon mahimong
makagun-ob sa iglesia, apana salamat sa Balaang Espirito kini naresolbar diha sa usa ka
matilingalang paagi (Buhat 15).
❖ Bisan pa ang mga Judiohanong mga magtutuo wala pa nagpahamtang sa ilang mga
kamandoan ug tradisyon ngadto sa mga Gentil, ang konselyo buot sigurohon nga ang
mga Gentil dili magbuhat og mga butang nga dili kahimut-an ngadto sa mga Judiyo nga
nahiusa kauban nila diha kang Jesus.
E PAGLIKAY SA UMALABOT NGA MGA KASUMPAKIAN.
❖ Bisan pa sa konklusyon sa asembliya sa Jerusalem, pipila sa mga magtutudlo
nagapamugos ug nagamugna og dagkung mga problema diha sa ubang mga simbahan.
❖ Nakigbisog si Pablo niadtong mga kalihokan diha sa Galatia ug Roma, nagatudlo sa
pagtindog batok niadtong mga sayopa.

