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Paano Natin Mamuhay Pagkatapos 
 "Ang Landas sa Luwalhati" 

 1 Pedro 2: 21-25
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Ang mga kaganapan sa huling oras ng pagdurusa ng Panginoon ay nagsimula noong Martes ng
gabi, ilang sandali matapos ang Kanyang espesyal na oras kasama ang Kanyang mga disipulo, sa
tinatawag nating Ang Hapunan ng Panginoon.

Matapos tanggihan ang huling alok ni Jesus na tumalikod sa kanyang mapanghimagsik na mga
paraan at yakapin ang banal na agenda na ipinaliwanag ni Jesus ng maraming beses,
inabandona ni Hudas si Jesus, at pagkatapos ay pinagkanulo Siya.
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Kinagabihan ng gabing iyon, inaresto ng mga Romanong sundalo si Jesus, at dinala Siya sa
bahay ni Caiaphas, kung saan Siya ay nakatali at pinahirapan sa natitirang gabi.

Sa Kanyang paraan upang tumayo sa harapan ni Pilato, nakita ni Jesus si Pedro, na nag-iinit sa
apoy, at tumilaok ang tandang tulad ng sinabi ni Jesus, pagkatapos na tanggihan siya ni Pedro
ng tatlong beses.
Pagkatapos, tinanong si Hesus sa harap ni Pilato, at pagkatapos ay si Herodes, at pagkatapos
ay bumalik kay Pilato, at habang wala sa alinman sa kanila ang nakakita ng dahilan para Siya ay
maipako sa krus, hiniling ito ng mga tao, at nagsimula ang pinakapangilabot, hindi makataong
paggamot sa sangkatauhan.

  

Si Hesus ay hinampas mula sa tuktok ng Kanyang ulo hanggang sa Kanyang mga takong.

Sinuot nila Siya ng isang Roman robe sa Kanya, na may korona ng mga tinik, upang bugyain
Siya dahil sa pagpapanggap na isang hari.
Pinarada nila Siya sa pamamagitan ng Jerusalem, at patungo sa Golgota; ang lugar ng bungo,
kung saan siya Siya ipinako sa krus.

Habang Siya ay nakabitin sa loob ng anim na oras, ang mga tao ay lumakad at kinutya Siya,
dinuraan siya, pinagtatawanan, at binibiro.
"Kung ikaw ay Anak ng Diyos, bumaba mula sa krus na iyon at iligtas ang Iyong Sarili!" "Sinabi
Niya na nasisira Niya ang templo at itinatayo ito sa loob ng tatlong araw, ngunit tumingin sa
Kanya ngayon."

Upang matupad ang hula ng Awit 22:18 , nagsugal ang mga sundalo upang alamin kung alin ang
makakakuha ng damit ni Jesus.

Sa 3:00 PM - kasabay ng pag-aalay ng mga Pari ng mga kordero para sa Paskuwa - Sumigaw si
Jesus, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo Ko pinabayaan?" Pagkatapos ay sinabi Niya, "Ama, sa
iyong mga kamay ay ipinagkakaloob ko ang Aking Espiritu," at hininga Niya ang Kanyang huli.
Si Jesus, ang mismong Anak ng Diyos, ay nagsumite ng Kaniyang sarili sa hindi makadiyos na
pamahalaan ng Roma, ang mga hindi matuwid na pinuno ng relihiyon ng Israel, at sa
makasariling kasamaan ng kasamaan, walang kamaliang mga tao; lahat alinsunod sa banal na
plano ng Diyos.

Si Jesus, ang mismong Anak ng Diyos, ay tinanggihan, pinagkanulo, tinanggihan, kinutya,
kinutya, pinalo, pinahiya, ipinako sa pagitan ng dalawang kriminal, at pinabayaan ng Diyos Ama,
hanggang sa Siya ay namatay.
Bakit si Jesus, na hindi nagkasala, o natagpuan man ang anumang pandaraya sa Kanyang
bibig; Sino, kapag binastusan, ay hindi tumuligsa bilang kapalit, at nang maghirap Siya, ay hindi
nagbanta sa mga nananakit sa Kanya, pinayagan ang Kanyang sarili na magdusa ng gayong
kahihiyan, at pagkasira?
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Maikling sagot: Upang mabayaran ang sahod ng Diyos para sa ating mga kasalanan!

Mahabang sagot: Upang ipakita sa amin ang daanan patungo sa kaluwalhatian!

“Sa ganitong uri ng pagdurusa ay tinawag ka, sapagkat si 
Cristo ay nagdusa para sa atin; nag-iiwan sa amin ng isang

halimbawa, na dapat 
 naming sundin ang Kanyang mga hakbang. " 

 1 Pedro 2:21
"Ituon natin ang ating mga mata kay Hesus, ang may-akda at tagapaghanda ng ating
pananampalataya, na dahil sa kagalakan na nakaharap sa Kanya, tiniis ang krus, pagmumura at
kahihiyan, at naupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos." Hebreo 12: 2
"Oh, mga hangal na tao at bagal ng puso na maniwala lahat ng mga propeta ay nagsalita. Hindi
ba kinakailangan na paghirapan ng Cristo ang mga bagay na ito upang makapasok sa Kanyang
kaluwalhatian? Lukas 24: 25-26

"Bagaman si Jesus ay isang Anak , natutunan Niya ang pagsunod mula sa mga bagay na
pinaghirapan Niya, at naging perpekto, Siya ay naging sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya na
mapagkukunan ng walang hanggang kaligtasan." Hebreo 5: 8-9
Kung pinayagan ng Diyos Ama ang Kanyang bugtong na Anak na magtiis ng hindi karapat-dapat
na pagdurusa, sa anong batayan tayo naniniwalang dapat Niyang iligtas ang mga katulad natin?

Malinaw ang Banal na Kasulatan: Hindi lamang tayo dapat asahan na makatakas sa pagdurusa,
ngunit dapat nating asahan ito, at maghanda para dito, sapagkat tulad ng ipinakita sa atin ni
Jesus, ang pagdurusa ay ang landas patungo sa kaluwalhatian!

 

Ang mga Kristiyano ay tulad ng mga dayuhan sa mga hindi naniniwala, sapagkat mayroon kaming
iba't ibang pananaw sa mundo, at namumuhay tayo sa iba't ibang hanay ng mga halaga, at dahil
dito, uusig tayo.

Gayunpaman, tayo ay magiging asin at ilaw pa rin sa lipunan - dapat tayong maging sa mundo,
ngunit hindi ng sanlibutan, upang magamit tayo ng Diyos bilang Kaniyang mga saksi sa mundo.

Kami ay bayan ng Diyos, napili bago pa itatag ang mundo, nailigtas ng dugo ni Hesukristo,
pinabanal ng Banal na Espiritu, at sinigurado ang ating pinagpalang pag-asa ng walang hanggan
sa langit.

Ang mga oras ng pag-uusig ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong ibunyag ang halaga ng ating
pananampalataya kay Cristo, sa pag-asang ang mga umuusig sa atin ay makikita si Cristo sa
atin, at mapalapit sa Kanya.
Upang magawa ang takdang ito, sinabi ni Pedro na ang mga Kristiyano ay dapat:

"Maging banal sa lahat ng aming pag-uugali." - 1 Pedro 1: 15-16

"Mahal ang mga kapatid." - 1 Pedro 1:22
Kung magkagayon, alam natin na tratuhin tayo tulad ng ginawa ni Jesus, ng mga
walang kamalayan sa Diyos, ang mga Kristiyano ay dapat:

Mga modelo ng mamamayan - pagsusumite sa bawat ordenansa ng tao.
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Mga modelo ng employer - nagsusumite sa mga may awtoridad sa amin.

Mga model mate - pagsusumite sa order na itinatag ng Diyos para sa
tahanan.

Modelo ng mga kapatid na lalaki - nagpapasakop sa isa't isa sa isang
mapagmahal, mahabagin, maalagaing paraan.

Dahil ang kredibilidad ng Kristiyanismo ay inilantad.

   Inilarawan ni Jesus ang ugali ng pagsuko sa Kaniyang mga kilos sa panahon ng Hapunan.

Nang matuklasan Niya ang mga alagad na nagtatalo kung alin ang magiging pinakadako sa
bagong kaharian, si Jesus ay nagbigkis ng tuwalya, kumuha ng isang palanggana ng tubig, at
bilang isang lingkod, hinugasan ang kanilang mga paa.

"Kung gayon, hinugasan ng iyong Panginoon at Guro ang iyong mga paa, dapat
kayong maghugas ng paa ng isa't isa, sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawang
ito." Juan 13:14

Pagkaalis ni Hudas, kumuha si Jesus ng isang pirasong tinapay, pinagpala, pinagputolputol, at
ibinigay sa mga alagad at sinabi,

“Kumuha, kumain, ito ang Aking katawan na ibabahagi para sa iyo. At pagkatapos ay
kinuha Niya ang tasa, at nagpasalamat, at binigay sa kanila, na sinasabi, inumin ninyo
lahat, sapagkat ito ang aking dugo ng Bagong Tipan, na ibinubuhos para sa tao para
sa kapatawaran ng mga kasalanan. Mateo 26: 26-28

Ang kakanyahan ng Pananampalatayang Kristiyano ay si Jesucristo ay naghirap at namatay
para sa atin, ( 1 Pedro 2: 21-25 ) at ang kilos na pagsumite ay:

Ang aming halimbawa - 21 - Ipinakita sa amin ni Hesus kung paano magtiis nang
matiyaga, kahit na tiisin natin ang hindi makatarungan at / o hindi patas na paggamot.

Ang aming kapalit - kumpara sa 24 - Si Jesus ay namatay na kapalit natin. Kung si
Cristo ay hindi namatay bilang puli sa atin, sa gayon tayo ay nawala pa rin sa ating
mga kasalanan at hinatulan sa impiyerno hanggang sa walang hanggan.

Ang aming Pastol - kumpara sa 25 - na inilagay ang Kanyang buhay para sa ating mga
kasalanan, maaari na nating pagkatiwalaan Siya bilang ang Pastol ng ating mga
kaluluwa.
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At pansinin na hindi natin inilalagay ang ating tiwala sa isang relihiyon, o sa ilang sistemang
teolohiko, ngunit sa isang personal, malapit na relasyon sa Diyos, na mapagkakatiwalaan natin
bilang ating Ama sa Langit.


