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Paano Kaya Kami Mabuhay 
 "Sa Ito Ikaw Ay Tinawag" 

 1 Pedro 2: 18-24
Wayne J. Edwards, Pastor

Ang dalawang sulat ni Apostol Pedro ay isinulat sa mga Kristiyanong Judio na tumakas mula sa
Roma upang makatakas sa matinding pag-uusig.

Gayunpaman, nang mabuhay ang kanilang nabago na mga buhay bago ang mga Hentil sa mga
lalawigan ng Roma na kinilala ni Pedro sa talata 1, at naibahagi ang ebanghelyo sa kanila,
natagpuan nila ang kanilang sarili na naghihirap sa parehong panliligalig tulad ng pagdusa nila
sa Roma.

Sa halip na hadlangan ang mga ito, hinimok sila ni Pedro na alisin ang kanilang isip sa mga
umuusig sa kanila, at sa Isa na bumili sa kanila ng Kanyang dugo.
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Sa 1 Pedro 2:21 , sinabi sa kanila ni Pedro, "Sapagkat sa ganitong pagdurusa ay tinawag sila,
sapagkat si Cristo ay nagdusa din para sa atin, na nag-iiwan sa amin ng isang halimbawa na
dapat mong sundin ang Kanyang mga hakbang."

Sa katunayan, sinabi ni Pedro sa mga bagong Kristiyano, hindi sila iniligtas ng Diyos mula sa
Roma upang makatakas sa pag-uusig, bagkus upang maghasik sila bilang mga binhi ng
ebanghelyo sa mga Gentil sa mga lalawigan ng Asya, at ang bisa ng kanilang saksi ay susukatin
ng antas ng kanilang pag-uusig.

"Ngunit maingat mong sinunod ang aking doktrina, uri ng
pamumuhay, hangarin, pananampalataya, 

 mahabang pagtitiis, pag-ibig, pagtitiyaga, pag-uusig, pagdurusa,
na nangyari 

 sa akin sa Antioch, sa Iconium, sa Lystra - kung ano ang mga
pag-uusig na tiniis ko. At 

 sa kanila lahat iniligtas ako ng Panginoon. Oo, at lahat ng
nagnanais na mamuhay ng maka-Diyos kay 

 Cristo Jesus ay magdurusa. " 
 2 Timoteo 3: 10-12

Ang mga Kristiyano sa Amerika ay hindi nahaharap sa matinding pag-uusig na mayroon ang milyun-
milyong mga Kristiyano sa ibang mga bansa. Ayon sa Open Doors International, sa average, bawat
araw:

Labintatlong mga Kristiyano ang pinatay bilang martir para sa kanilang pananampalataya kay
Cristo.

Labindalawang Kristiyano ang nakakulong o ipinadala sa mga kampo ng paggawa.
Limang mga batang Kristiyano, o mga anak ng mga Kristiyano ay dinakip at ipinagbibili bilang
mga alipin sa sex.

Gayunpaman, sa pinakahindi radikal, pamamahala ng Marxist-Sosyalista na namamahala sa ating
pamahalaang pederal, at sa kanilang nakasaad na agenda na kanselahin ang bawat
makasaysayang sanggunian sa impluwensyang Hudyo-Kristiyano sa pundasyon, pagbuo, at
pagpapatakbo ng ating bansa, ang mga araw ng ating ang kalayaan sa relihiyon ay maaaring tapos
na, at lahat ng mga Amerikano na nagnanais na mabuhay ng maka-Diyos kay Cristo Jesus ay
magdusa ng ilang antas ng pag-uusig.

Ang maraming pagtatangka ng mga dayuhang bansa na sirain ang Amerika ay tinanggihan,
sapagkat ang mga kalalakihan at kababaihan ay handang mamatay upang protektahan ang
kalayaan ng Amerika para sa susunod na henerasyon.

Sa huling 20-taon, unti-unting tinanggap ng Amerika ang mga konsepto ng Komunismo, at sa
kinalabasan ng halalan noong Nobyembre 4, 2020, ang Amerika ay ngayon ay isang
demokratikong-sosyalista na bansa.
Samakatuwid, pagtanggi sa poly-anna na pag-uugali na protektahan tayo ng Diyos mula sa
mapang-api na totalitaryanismo na ito, o teolohiya na "Kingdom Now" na dapat bumangon ang
mga Kristiyano at "iligtas ang Amerika," ang tanong ay: "Paano Kita, bilang mga Kristiyano, Noon
Mabuhay ? "
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Tanggapin ang mga resulta ng halalan bilang pinahihintulutan ng Diyos para sa
Kanyang mga hangarin, at payagan Siyang pagsamahin ang mga hindi
pagkakapantay-pantay ng halalan sa Kaniyang pamamaraan, at sa Kanyang oras.

Bumuo ng isang malalim, personal na ugnayan sa Diyos, sa pamamagitan ng pag-
aaral ng Kanyang Salita, upang makatiis ng pag-uusig.
Inilipat ang ating pokus mula sa pag-save ng "bansa" patungo sa kaligtasan ng mga
nawala, at muling itaguyod ang ating sarili sa atas na ibinigay ng Diyos sa Kanyang
Iglesya, sapagkat ang tanging pag-asa para sa ating hinaharap ay ang mga pulpito ng
Amerika na mag-apoy sa Salita ng Diyos, at para sa Diyos ang mga tao ay mahuhulog
sa harapan Niya sa tunay na pagsisisi.

  Ang Tawag ng Kristiyano sa Pagsumite:
1 Pedro 1: 7 - Ang ating pagtatapat ng pananampalataya kay Hesukristo bilang ating
Tagapagligtas ay susubukan, upang mapatunayan ang pagiging totoo nito sa mga hindi
naniniwala. Kapag tumayo tayo sa harap ng Panginoon, hindi magiging mahalaga na
masumpungan tayo na matagumpay sa tungkulin sa ating buhay, ngunit masusumpungan tayong
tapat sa tungkulin ng Panginoon.

1 Pedro 1: 14-15 - Ang unang katibayan ng pagiging totoo ng ating pananampalataya ay
magiging isang matinding pagbabago sa mga salita mula sa ating bibig at mga pag-uugali ng
ating buhay. Hihinto tayo sa paghabol sa pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at ang
kapalaluan ng buhay, ngunit taimtim nating "hahabol sa kabanalan, kung wala ito ay walang
makakakita sa Diyos.
1 Pedro 2: 1 - Tinukoy ni Pedro ang tinukoy ni Apostol Pablo na "ang ipinagpalitan ng
buhay." Kung tunay na natikman natin ang kabutihan ng Panginoon, isasantabi natin ang mga
masasamang salita at gawain ng mundo at nasiyahan tayo sa walang mas mababa sa dalisay,
walang pagbabago na katotohanan ng Salita ng Diyos.

1 Pedro 2: 9 - Hindi tayo tinawag ng Diyos at pinaghiwalay tayo sa mundo upang magtipon sa
mga banal na huddles sa takot sa masamang mundo, ngunit sa halip na pumunta sa mundo, at
ipahayag sa mga nasa labas ng aming mga huddles, ang mga maluwalhating papuri ng Isa na
tumawag sa atin mula sa kadiliman, at patungo sa Kanyang kamangha-manghang ilaw.

1 Pedro 2: 11-12 - Kahit na kami ay lilitaw bilang "mga dayuhan at hindi kilalang tao" sa ibang
bahagi ng mundo, dapat nating panatilihing mahusay ang ating pag-uugali sa mga hindi
naniniwala, upang mapigilan ng ating mabubuting gawa ang kanilang hangarin na siraan tayo
para sa ang ating pananampalataya kay Jesucristo. Isipin lamang - ang aming patotoo ay
maaaring ang huling katibayan na kailangan ng isang tao upang makita ang kanilang sariling
kasalanan, kanilang sariling pangangailangan para sa isang Tagapagligtas, at si Jesucristo
bilang Tagapagligtas na kailangan nila. Iyon ang bigat ng isang nabago na buhay!
1 Pedro 2:15 - Sinabi ni Pedro, sa pamamagitan ng pamumuhay ng ganoong makadiyos na
buhay, tatahimikin natin ang pagpuna ng mga hindi nakakilala sa Diyos. Ang mga nasabing
tawag sa kabanalan ay hindi naririnig mula sa mga napapanahong pulpito

1 Pedro 3: 1 - ang pag-badge ng asawa sa kanyang asawa na hindi naniniwala ay hindi
magbabago ng kanyang puso sa Diyos. Sa katunayan, maaari nitong itaboy siya. Gayunpaman,
ang kombinasyon ng panloob na kagandahan, tulad ng ipinakita sa kanyang pagsumite, at isang
malinis at magalang na pag-uugali, kasama ang tulad ng panlabas na kagandahan hangga't
maaari, ay maaaring makuha ang kanyang pansin.
1 Pedro 3:13 - Sinabi ni Pedro na ang paraan upang patahimikin natin ang ating mga kritiko ay
hindi sa pamamagitan ng pagtatanggol sa ating sarili, ngunit sa ating pagtatanggol ng
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ebanghelyo sa pamamagitan ng pamumuhay natin, kasama na ang ating pagsumite sa mga may
awtoridad sa atin.

1 Pedro 4: 2 - Kapag tayo ay ipinanganak na muli, hindi na tayo nabubuhay ayon sa ating
kalooban, ngunit ayon sa isiniwalat na kalooban ng Diyos.
1 Pedro 4:12 - Samakatuwid, hindi lamang dapat asahan natin ang pag-uusig, dapat natin itong
maligayang pagdating, sapagkat pinatutunayan nito na mayroong nakakita ng sapat kay Cristo
sa loob natin upang pagusigin tayo. Kung may nang-uusig sa amin dahil sa aming
pananampalataya kay Cristo, nilapastangan nila ang Banal na Espiritung Sino ang naninirahan
sa loob natin, ngunit kapag natanggap namin ang kanilang pag-uusig, ang Banal na Espiritu sa
loob natin ay naluluwalhati.

1 Pedro 4:15 - Gayunpaman, dapat tayong maging maingat tungkol sa kung paano natin
ipahayag ang ating mga opinyon sa mga pinaghiwalay na isyu, sapagkat dito masisilaw ni
Satanas ang anumang malalim na galit na hindi natin ipinagtapat, at winawasak ang ating
patotoo.
1 Pedro 5: 8 - Sa pamamagitan ng pag-udyok sa isang mahina na mananampalataya na sirain
ang kanilang patotoo sa mga salita ng kanilang bibig, hindi lamang nila nawala ang kanilang
patotoo sa mga nawala, ngunit nagtatanim din sila ng pag-aalinlangan sa isipan ng mga hindi
naniniwala, na ang pagtanggap kay Jesucristo bilang kanilang Tagapagligtas talagang mababago
ang buhay nila.

1 Pedro 5: 9 - Dapat nating "labanan" ang diablo sa pamamagitan ng pag-iingat ng ating mga
bibig, at pagtanggap sa anumang pag-uusig na pinapayagan ng Diyos; alam, kapag natapos na
ang buhay na ito, gagawin Niya na " perpekto, tatatag, papalakasin, at tatahan tayo," sa langit,
magpakailanman.

  Batay sa karaniwang panawagan sa lahat ng mga Kristiyano na
magtiis sa pagdurusa:

1 Pedro 2:13 - 17 - Ang mga Kristiyano ay dapat sumuko sa bawat ordenansa ng tao, sumasang-
ayon man tayo sa kanila o hindi.

Ang laban natin ay hindi sa masasamang mga opisyal ng gobyerno.
Ang aming labanan ay kasama ng mga satanikong espiritu na naninirahan sa kanila, at
hindi natin kayang labanan ang laban na iyon gamit ang mga sandata ng laman.

Kung mayroon tayong pag-asa na magkaroon muli ng anumang antas ng impluwensya
sa lipunan, mas mabuti pang lumuhod tayo sa totoong pagsisisi, at humiyaw sa Diyos
para sa Kanyang awa.

1 Pedro 2: 18-21 - Ang mga Kristiyano ay dapat magpasakop sa mga may kapangyarihan sa
kanila, maging karapat-dapat silang igalang o hindi.

Ang utos na ito ay nagpapatakbo ng "cross-grain" sa isang kultura na nakabatay sa
pantay na mga karapatan at pantay na hustisya, ngunit kapag ang isang tao ay tunay
na ipinanganak na muli, nawala ang kanilang personal na mga karapatan sa Kanya.

Ang aming pagsumite sa mga may awtoridad sa atin ay ang panlabas na katibayan ng
ating pagpasakop sa Panginoon, at na tayo ay nasa ilalim ng pamamahala ng Banal na
Espiritu.
Ang tanging paraan lamang upang mapatahimik natin ang ating mga kritiko, tumayo
laban sa ating mga kaaway, at maiwasan ang mga masasamang plano ni Satanas, ay
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upang mabuhay ng isang banal na buhay; isang buhay na naaayon sa sinasabi nating
pinaniniwalaan natin.


