A ANG HIDWAAN TUNGKOL SA TIPAN.
❖ ANG LUMANG TIPAN:
— Dakilang mga pangako: Isang mabuting buhay kapalit ng pagiging masunurin.
Levitico 18:5.
❖ ANG BAGONG TIPAN:
— Mas mainam na mga pangako: Kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya tanging
sa pamamagitan lamang ng dugo ni Jesus.
Roma 5:9.
❖ Ang Matandang Tipan ay ipinahayag na malapit sa mga pagpapala o mga sumpa kahiman
ang kautusan ay sinusunod o hindi. Katulad ito nito dahil sa katigasan ng kanilang mga puso
(Mark 10:5), ngunit sila ay nakatanggap ng kaligtasan tangi sa pamamagitan ng kanilang
pananampalataya sa Kordero ng Diyos, na siyang mamamatay para sa kanila.
B HIDWAAN SA KAUTUSAN.
❖ Nais ng mga Kristiyanong Hudyo na panatilihing sundin ng mga Kristiyanong Hentil ang
Kautusan na ipinasa ni Moises (at ang pharisaic na tradisyon).
❖ Ang Diyos ay nagpatupad ng ilang uri ng mga kautusan sa Lumang Tipan:
— Kautusang Moral. Halimbawa: Ang 10 utos.
— Kautusang Seremonyal. Halimbawa: Mga hayop na handog.
— Kautusang Sibil . Ejemplo: Halimbawa: Pagbago sa mga hangganan ng lupain.
— Kautusang Pangkalusugan. Halimbawa: Paghihiwalay sa taong may sakit upang
maiwasan ang pagkalat nito.
— Iba pang mga Kautusan. Halimbawa: Pag-iwan sa mga tira-tira sa lupain para sa mga
mahihirap.
❖ Alin sa mga kautusang iyon ang kailangan nating sundin bilang mga mananampalataya?
Bakit?
C HIDWAAN SA KALIGTASAN.
❖ Inisip ng mga Fariseo na ang kaligtasan ay hindi makakamit kung walang istriktong
pagsunod sa kautusan. Mga Gawa 15:1.
❖ Sa mga Taga-Roma, nais liwanagin ni Pablo na ang kaligtasan ay isang malayang kaloob na
ibinibigay ng Diyos sa kanilang nananampalataya sa tumutubos na sakripisyo ni Jesus.
D PAG-SASAAYOS NG HIDWAAN.
❖ Ang hidwaan tungkol sa pagsunod sa kautusang Judio at tradisyon ay maari sanang sumira
sa iglesia, ngunit salamat sa Banal na Espiritu ito ay na resolba sa isang magandang paraan.
(Mga Gawa 15).
❖ Kahit na hindi na igigiit ng mga mananampalatayang Hudyo ang kanilang mga alituntunin at
tradisyon sa mga Hentil, ang konselyo ay nais na makasiguro na ang mga Hentil ay hindi
gagawa ng mga bagay na maaaring makasakit sa mga Hudyo na nakipag-isa sa kanila kay
Jesus.
E AVOIDING COMING CONFLICTS.
❖ Sa kabila ng konklusyon ng asembleya ng Jerusalem, ang ilang mga tagapagturo ay patuloy
na gumigiit at gumagawa ng malaking mga problema sa ilang mga iglesia.
❖ Si Pablo ay lumaban sa mga pagkilos na iyon sa mga taga-Galacia at mga taga-Roma,
nagtuturo sa kanila na tumayong matatag sa mga maling iyon.

