
 

Pagbasa ng Lumang Tipan - Awit 1: 1-6 - 
 Pagbasa ng Bagong Tipan - 2 Timoteo 3: 1-17

 Paano Natin Mamuhay Pagkatapos 
 "Ang Pagpapatunay ng Ating Kaligtasan" 

 1 Pedro 1: 24-2: 3
Ako ang kanyang unang sulat sa mga Kristiyano na inuusig dahil
sa kanilang pananampalataya kay Hesu-Kristo bilang kanilang
Tagapagligtas at Panginoon, hinamon sila ni Apostol Pedro na
iwaksi ang kanilang mga mata sa kanilang pag-uusig, at sa
kanilang kaligtasan, sapagkat ito ay sa gayong pagdurusa. tinawag.

Sinabi ni Pedro na ang kanilang pagtugon sa pagdurusa ay magpapatunay, maipakita, o
mapatunayan ang kanilang kaugnayan sa Diyos.

Sinimulan ni Peter ang kanyang apela sa isang pagsusuri ng:
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Ang kahulugan ng kaligtasan - Sa 1 Pedro 1: 2-4 , ginamit ni Pedro ang mga
katagang "hinirang," "ipinanganak," at "iningatan."

Ang isa ay hindi magiging isang Kristiyano sa pamamagitan ng paggawa ng
desisyon sa kaisipan tungkol sa Persona at gawain ni Hesu-Kristo, sapagkat
hahantong lamang iyon sa isang relihiyon.
Ang ating kaligtasan ay tinukoy ng Diyos, binili ng Diyos, inilapat ng Diyos, at
sinigurado ng Diyos.

Kami ay pinili ng Diyos bago pa itatag ang mundo; Hinanap Niya tayo at binili
Niya tayo ng Kanyang nagtutubos na dugo, at Siya na tumawag sa atin ay
makikita na tayo ay nanganak, nagmamay-ari, at napanatili hanggang sa araw
na tayo ay kasama Niya sa langit.

Ang katiyakan ng kaligtasan - Sa 1 Pedro 1: 3-5 , sinabi ni Pedro na ang ating
kaligtasan ay "ibinigay sa atin" sa pamamagitan ng biyaya at awa ng Diyos Ama, na ito
ay "nakuha" sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo, at kasama ang
ating "mana" sa langit, pati na rin ang "kapangyarihan ng Diyos" upang mapanatili
tayong maligtas hanggang sa ito ay "mahayag" sa araw na iyon.
Mayroong dalawang pagsubok upang matukoy ang pagiging tunay ng ating
pananampalataya kay Cristo:

Ang layuning pagsubok - "Naniniwala ba tayo na si Jesus ang Tagapagligtas na
isinugo mula sa Diyos?"

Ang subok na pagsubok - "Ang aming pananampalataya kay Kristo ay isang
buhay na katotohanan, o ito ay isang propesyon lamang?"

Mayroong anim na katibayan ng isang tunay na karanasan sa kaligtasan.

Isang bagong kamalayan sa tama at mali

Isang bagong kagutuman sa Salita ng Diyos
Isang matinding pagnanasa para sa isang bagong paraan ng pamumuhay

Isang pagtaas sa pagsubok
Isang tunay na pagmamahal sa ibang mga Kristiyano

Isang taos-pusong pagnanais na makita ang iba na nai-save

Ang pagpapatunay ng kaligtasan -

Sa 1 Pedro 1: 13-21 , sinabi ni Pedro na ang tugon ng mananampalataya sa
Diyos para sa Kanyang ginawa upang mailigtas tayo mula sa parusa ng ating
mga kasalanan ay upang mabuhay ng isang buhay na may pag-asa,
kabanalan, at karangalan.
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Sa 1 Pedro 1: 13-21 , sinabi ni Pedro na ang wastong pagtugon ng
mananampalataya sa Diyos para sa Kanyang ginawa upang mailigtas tayo
mula sa parusa ng ating mga kasalanan ay ang mabuhay ng isang buhay na
may pag-asa, kabanalan, at karangalan.

Sa 1 Pedro 1: 22-25 , sinabi ni Pedro na ang tamang tugon ng
mananampalataya sa iba ay ang magmahal sa isa't isa sa parehong uri at
antas ng pag-ibig na inihayag sa atin ng Ama sa pagpapadala ng Kanyang
Anak upang ibigay ang Kanyang buhay na pantubos para sa ating mga
kaluluwa.
Sa 1 Pedro 1: 24-2: 3 , sinabi ni Pedro na ang tamang
tugon ng mananampalataya sa kanyang sarili ay ang pagnanasa ng purong
gatas ng Salita , upang lumago sa kanyang sariling pag-unawa sa kung ano
ang ginawa ng Diyos para sa kanya sa pamamagitan ni Hesu-Kristo, at upang
mabuhay ang kanyang buhay sa paraang makita ng mga hindi naniniwala si
Cristo sa kanya, at mapalapit kay Cristo upang makatanggap ng kanilang
regalo ng walang hanggang kaligtasan.

 

1. Limang Bagay na Itatanggi - 1 Pedro 2: 1 -
"Samakatuwid, isinasantabi ang lahat ng masamang
hangarin, lahat ng panlilinlang, pagkukunwari,
pagkainggit, at lahat ng masasamang pananalita."
Ang salitang Griyego para sa "pagtabi," ay nangangahulugang malakas na tanggihan.

Samakatuwid, upang lumago sa biyaya at kaalaman ng Panginoon, dapat tanggihan ng
isang Kristiyano ang mga pag-uugali at kilos na humahadlang sa kanilang hangarin ng
espirituwal na pagkahinog.

Malisya - ang ugat ng kasamaan, kasamaan, imoralidad, at iba pang kasalanan ng
laman.
Panlinlang - anumang uri ng panloloko, panloloko, o kawalan ng katapatan.

Pagkukunwari - nagpapanggap na maging isang bagay na hindi tayo.

Inggit - nagagalit sa mayroon ang iba at nais ang mayroon ng iba, nang hindi handang
gumana para sa kanila.
Masamang pagsasalita - tsismis, panunumbat, paninirang-puri, atbp.

Sinabi ni Pedro na dapat nating ilayo ang LAHAT sa kanila, sapagkat ang masamang
hangarin ay humahantong sa pandaraya, at pandaraya sa pagkukunwari, at
pagkukunwari sa inggit, at inggit sa tsismis o paninirang puri.

2. Isang Bagay na Aminin - 1 Pedro 2: 2 - "Tulad ng mga
bagong silang na sanggol."
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Ang salitang Griyego para sa mga babe ay "brephos," na ginamit upang ilarawan ang
isang bata hangga't nag- aalaga ito sa suso ng kanyang ina.

Hindi pinag-uusapan ni Pedro ang tungkol sa isang bagong convert, o isang espirituwal
na sanggol, tulad ng tinukoy ni Apostol Juan sa kanyang sulat.
Ang tinutukoy ni Pedro ay ang lahat ng mga naniniwala kay Cristo, bata man o may
sapat na gulang sa pananampalataya.

Ang bawat mananampalataya ay dapat manabik nang labis sa gatas ng Salita ng Diyos
sa katulad na paraan ng pagnanasa ng isang bagong silang na sanggol sa gatas ng
kanyang ina.

Sa pagkakatulad ni Pedro, kahit gaano pa ka-mature sa pananampalataya ang isang
mananampalataya, hindi nila dapat mawala ang unang pananabik sa purong gatas ng
Salita.
Ang mga Kristiyano ngayon ay nasisiyahan sa pablum ng mga espiritwal na damdamin
na hindi nila mahuhupa ang espirituwal na katotohanan. Sa katunayan, wala silang
ganang kumain dito kung anupaman.

"Samakatuwid, itabi ang lahat ng karumihan at pag-apaw 
 ng kasamaan, at tanggapin nang may kahinahunan ang 

 nakatanim na salita, na makakapagligtas ng inyong mga
kaluluwa." 

 Santiago 1:21

3. One Thing to Desire - 1 Peter 2: 2 - " Desire the pure
milk of the word."

Sinabi ni Pedro na ang mga mananampalataya sa bawat edad ay hindi dapat tumigil sa
pagnanasa para sa dalisay, hindi nadumihan, hindi malinis na gatas ng Salita.

Ang salitang Griyego dito ay "logikon" kaysa sa mga logo, na nangangahulugang dapat
muna nating malaman kung ano ang sinasabi ng daanan, at kung ano ang ibig sabihin
nito, bago natin malaman kung ano ang kahulugan nito sa atin.
Ang makasaysayang at makahulang kahulugan ng isang daanan ay mahalaga sa
tamang aplikasyon nito sa ating personal na buhay.

"Kung mas malalim ang aming debosyon sa Diyos, 
 mas malakas ang mensahe ng aming buhay, 

 at mas malawak ang disenyo ng 
 ating ministeryo sa buhay!" WJE
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4. Isang Dahilan para sa Lahat ng Ito - 1 Pedro 2: 2-
3 "Upang kayo ay lumago sa ganyan, kung tunay na iyong
natikman na ang Panginoon ay mabait."
 Inilista ni Pedro ang dalawang kadahilanan na maaaring magkaroon ng hindi pagnanasa
para sa purong gatas ng Salita ng Diyos.

Marahil ay hindi nila kailanman "natitikman" na ang Panginoon ay mapagbigay - hindi na
sila ipinanganak muli.

Ang pagiging isang miyembro ng isang organisasyong pang-relihiyon ay hindi
katumbas ng pagkakaroon ng isang personal na relasyon sa isang banal na
Diyos.

Marahil ay ipinanganak silang muli, ngunit "iniwan" nila (hindi nawala) ang kanilang
unang pag-ibig sa isang lugar kasama ang kanilang espiritwal na paglalakbay.

Pinalitan nila ang gatas ng Salita ng pulot ng mundo, at hindi na ito nasiyahan.

Ang mga nasisiyahan kung saan sila espiritwal ay hindi kailanman lalago sa espirituwal na
pagkahinog.

Gayunpaman, ang Tunay na Espirituwal na paglaki ay tumataas mula sa hindi
kasiyahan:
Kung hindi ka nasisiyahan kung nasaan ka sa iyong relasyon at / o ang iyong
pakikisama sa Panginoon, maaaring gumagamit ang Diyos ng mensahe upang tawagan
ka sa Kanyang sarili:

Upang malaman tungkol sa Kanya - Jeremias 29:13

Upang matuto mula sa Kanya - Mateo 11: 29-30
Hanggang sa ganap mong makilala Siya - Juan 17: 3
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