
Pagbasa ng Lumang Tipan - Daniel 2: 1-23
 Pagbasa ng Bagong Tipan - Mga Gawa 4: 1-24

Paano Kaya Tayo Mamumuhay 
 “Para sa Pangako ng Panginoon” 
 1 Pedro 2: 13-17

Nang tanungin ng mga alagad si Jesus tungkol sa mga palatandaang magpapahiwatig ng
pagkalapit na sa katapusan ng kapanahunang ito, ang mga unang salita mula sa Kanyang
bibig ay,"Mag-ingat na huwag ka linlangin ng sinuman." ( Mateo 24: 4 )

https://biblia.com/bible/nkjv/Dan%202.1-23
https://biblia.com/bible/nkjv/Acts%204.1-24
https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Pet%202.13-17
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2024.4


Ang Apostol Pablo ay umalingawngaw ng parehong mga salitang iyon sa kanyang mga
babala kay Timoteo, (1 Timoteo 4 , 2 Timoteo 4 ) at sa kanyang pangalawang sulat sa
mga taga-Tesalonica. ( 2 Tesalonica 2: 3-12 )

Dahil ang panlilinlang ay batas ng lupain ngayon, kinakailangan na ang bawat
mananampalataya ay puspos ang kanilang mga isip ng katotohanan ng Salita ng Diyos,
at hilingin sa Diyos para sa diwa ng pag-unawa upang malaman nila kung sila ay
nalinlang ng mga kasinungalingan ni Satanas.
Sapagkat maliban kung mamagitan ang Diyos, ang mga Kristiyano sa Kanluran ay
malapit nang harapin ang parehong antas ng panlilinlang at pag-uusig tulad ng higit sa
340-milyon ng ating mga kapatid kay Cristo sa higit sa 50 mga bansa.

Sinabi ni Apostol Pedro na tiisin natin ang gayong pag-uusig sa paraang maaari
nating"patahimikin ang kamangmangan ng mga hangal na tao."

 Ang mga Kristiyano ng bawat siglo ay nahaharap sa parehong
tatlong uri ng pag-uusig:

Pag-uusig sa politika - Ang mga di-makadiyos na pampulitika na pinuno ay banta ng
mga taong nagtitipon ng mga dakilang tagasunod, lalo na ang mga may higit na
katapatan sa Diyos kaysa sa gobyerno.
Pag-uusig sa relihiyon - Ang mga di-makadiyos na mga pinuno ng relihiyon ay banta ng
mga naniniwala na may isang tagapamagitan lamang sa Diyos at sa tao, at iyon si
Kristo Jesus, hindi ang kanilang kaayusang pang-relihiyon.

Personal na pag-uusig - ang mga taong hindi maka-Diyos ay banta ng mga taong ang
paglalakad kasama ng Panginoon ay inilalantad ang kanilang pagiging di-
makadiyos;pagkukumbinsi sa kanila ng kanilang mga kasalanan.

Ang karaniwang denominator sa mga mapagkukunang pag-uusig ay
ang kanilang kamangmangan sa Diyos , na pinatunayan ng
kanilang pagtanggi kay Jesus bilang Tagapagligtas na ipinadala mula
sa Diyos.

Ang nasabing kamangmangan ay nagbubunga ng hinala, at ang hinala ay nagbubunga
ng maling paratang, pagpatay sa tauhan, at mapanirang panginsulto.
Sinabi ni Pedro na ang tanging paraan upang patahimikin ang kanilang pag-uusig ay
upang mabuhay bilang nakalaan na bayan ng Diyos, at ipakita ang buhay ni Cristo sa
harap nila, kahit na hinihiling tayong maghirap nang tahimik sa paggawa nito.

Bilang mga Kristiyano, mayroon tayong kakaibang pananaw sa mundo. Gayunpaman,
ang mga nawalang tao ng mundo ay kailangang makita tayo bilang mga mamamayan,
handang gawin ang anumang hinihiling na gawin, at higit pa, kung kinakailangan,
sapagkat iyon ang huwaran na itinakda sa atin ng Panginoong Jesus.

https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Thess%202.3-12


"Kami ay sa Diyos ang samyo ni Cristo sa 
mga naliligtas 

at kabilang sa mga nawawala. 
Sa isa tayo ay amoy ng kamatayan na 

humahantong sa kamatayan, at  sa iba ay 
amoy ng buhay na humahantong sa buhay. " 

2 Corinto 2: 15-16

1. Ang Utos - Vs 13 - "Isumite ang inyong sarili."
 Ang salitang Ingles na "isumite" ay isinalin mula sa salitang Greek, "hupotasso;" isang
term na pang-militar na tumatawag sa isang yunit ng mga sundalo sa pansin.

Sa kontekstong ito, pinayuhan ni Pedro ang mga Kristiyano na ilagay ang kanilang sarili
sa isang saloobin ng pagsumite - ibig sabihin, isang pagpayag na magpasakop.
Upang patahimikin ang ating mga kritiko, upang patunayan ang ating pagsumite kay
Cristo, at upang patunayan na tayo ay nasa ilalim ng pamamahala ng Banal na Espiritu,
ang mga Kristiyano ay dapat na kusang sumuko sa kaayusang itinatag ng Diyos sa
lipunan, kasama ang:

2: 12-14 - sa lahat ng mga institusyon ng gobyerno

2: 12-13 - "Upang patahimikin ang kamangmangan ng mga hangal na tao."

2: 18-20 - sa kanilang mga masters - ibig sabihin, kanilang mga employer

2: 19-20 - "Sapagka't ang mga tulad ay nakakahanap ng kaluguran sa Diyos."

3: 1 - Ang mga asawang Kristiyano ay dapat magpasakop sa kanilang mga asawa

3: 1 - " Nang walang isang salita, [sila] ay maaaring magwagi sa pag-uugali ng
kanilang mga asawa."

3: 7 - Ang mga asawang Kristiyano ay dapat na maunawaan sa kanilang mga asawa,
kahit na sila ay hindi naniniwala.

3: 8-9 - "Kaya't huwag hadlangan ang kanilang mga panalangin."

3: 8-9 - Dapat subukan ng mga Kristiyano na mabuhay ng maayos; na nagbibigay ng
pagpapala sa mga hindi karapat-dapat dito, ngunit hindi kailanman nagbabalik ng
kasamaan sa kasamaan.

3: 9 - "Upang magmana tayo ng isang pagpapala."

https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Cor%202.15-16


 2.  Ang Motibo - Vs 13 - "For the Sake the Lord."
 Kung paano natin pinagsasagawa ang ating sarili bago ang iba ay maaaring magdala ng
karangalan o kawalang-puri kay Cristo.

Sa Roma 13 , sinabi ni Apostol Pablo, kung ang mga Kristiyano ay hindi napapailalim sa
bawat awtoridad na itinatag ng Diyos, haharapin natin ang poot ng Diyos.
Sa 1 Pedro 2:12 , sinabi ni Apostol Pedro, ang mga Kristiyano ay hindi dapat gumawa
ng anumang bagay upang magdala ng kadustaan   sa pangalan ni Cristo.

3. Ang Karamihan - Vs 13 - " Sa bawat Institusyong Pantao ."
 Ang maingat na pag-aaral ng huwaran ng Diyos at pag-unlad ng pagtubos ay nagsisiwalat
kung paano Niya itinatag ang mga institusyong pantao, kung saan, kung susundan, ay
papayagan ang lahat ng mga tao na mamuhay nang payapa sa isa't isa.

Ang pamilya ang unang institusyong pantao na itinalaga ng Diyos. Itinatag ng Diyos ang
asawa bilang pinuno ng pamilya, kasama ang kanyang asawa na sumuko sa kanyang
pamumuno, at ang kanilang mga anak sa ilalim ng kanilang awtoridad hanggang sa
maitaguyod nila ang kanilang sariling pamilya.

Itinatag ng Diyos ang pamayanan - isang pamilya ng mga pamilya, na may isang
Punong, at isang Tagapayo.
Itinatag ng Diyos ang bansa ng mga pamilya na may isang Hari, at mga pinuno.

Maaaring sabihin ng ilan na si Pedro ay hindi nabubuhay sa
isang mundo tulad ng pamumuhay natin ngayon!

Si Pedro ay nanirahan sa isang kultura ng mga Hudyo, ngunit sa ilalim ng awtoridad ng
Pamahalaang Romano.

Si Pedro ay nanirahan sa isang lipunan na binubugbog ng mga kasalanan sa sex ual -
Si Nero at marami sa mga Caesar ay mga homosexual.
Nasa ilalim ng paghahari ni Nero na si martir ay namatay, ngunit sa mismong Nero na
iyon sinabi ni Pedro na ang mga Kristiyano ay dapat sumuko.

Ginawang ligal ng mga gobyernong hindi ligal ang mga gawain at pag-uugali na
tinatawag ng Diyos na kasuklamsuklam; mga kasalanang karapat-dapat sa kamatayan,
at pinamumunuan nila ang iligal na mga aktibidad at pag-uugali na inaprubahan ng
Diyos na kapaki-pakinabang sa sangkatauhan, at maaaring magamit bilang
pagpapahayag ng pagsamba sa Kanya.
Bagaman katanggap-tanggap para sa mga Kristiyano na magtaas ng pagtutol sa mga
naturang batas, hindi namin magagawa ang higit pa tungkol sa mga ito, maliban sa
manalangin.

Gayunpaman, kapag inuutusan tayo ng gobyerno na gawin ang ipinag-utos sa atin ng
Diyos na huwag gawin, o ipinagbabawal sa amin na gawin ang ipinag-utos sa atin ng

https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Pet%202.12


Diyos, wala tayong ibang pagpipilian kundi sumunod sa Diyos at maghanda na
tanggapin ang mga bunga ng ating pagsuway.

4. Ang Dahilan - Vs 15 - " Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, na
sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti ay mapapatay mo ang
kamangmangan ng mga hangal na tao."
 Nagbigay si Pedro ng dalawang kadahilanan para sa aming walang kondisyon na
pagsumite:

"Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos."

Ang kalooban ng Diyos ay hindi pinag-uusapan - magsumite sa bawat
institusyon ng tao.

Ang kagustuhan ng tao ay pinag-uusapan - buong -buo ba nating isumite ang
ating sarili sa Panginoon?

"Upang patahimikin ang kamangmangan ng mga hangal na tao."

Ang salitang "katahimikan" ay nangangahulugang "gag" - upang pigilan ang
kanilang mga bibig sa pagsasalita.

Ang aming pagsumite sa bawat institusyong pantao ay nagtatanggal ng
anuman at lahat ng katwiran para sa kanilang pag-uusig.
Sa Santiago 1:20 , ang kapatid na lalaki ng Panginoong Jesus ay
sumulat: "Ang galit ng tao ay hindi nakakamit ang katuwiran ng Diyos."

Sa mga talata 16-17, ipinaliwanag ni Pedro kung paano
mabubuhay ang mga Kristiyano bilang mga malayang tao:

Sa pamamagitan ng pagpapakita ng paggalang sa lahat ng kalalakihan - tinatrato namin
ang bawat tao nang may parehong paggalang, hindi alintana ang kanilang istasyon, o
posisyon sa buhay.

Sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapatiran - hinahangad naming makasama ang
pamilya ng Diyos, at lantaran naming ipinahahayag ang aming pagmamahal sa isa't isa.

Sa pamamagitan ng paggalang sa Diyos - isang malusog na takot sa isang banal na
Diyos ay mag-uudyok sa atin na huwag sabihin o gumawa ng anumang bagay na
makakabawas sa Kanyang kabanalan sa buhay ng iba.
Sa pamamagitan ng paggalang sa emperador - pagpapakita ng paggalang sa mga nasa
posisyon ng awtoridad, gusto natin sila o hindi, o kung sumasang-ayon tayo sa kanila o
hindi, para sa naturang pagsusumite ay kalooban ng Diyos.

Ang mga Kristiyano ay dapat mamuhay nang may kababaang-loob sa gitna ng isang di-
makadiyos, lipunang may sakit sa kasalanan na ayaw gumaling.

https://biblia.com/bible/nkjv/James%201.20



