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Paano Kaya Tayo Mamumuhay na 
"Na May Malinaw na Konsensya" 

1 Pedro 3: 8-17
Wayne J. Edwards, Pastor

   Ang pamagat ng seryeng sermon na ito ay mula sa 2 Pedro 3:11 , kung saan tinanong ni Apostol
Pedro, "Kung nakikita na ang lahat ng mga bagay na ito ay matutunaw, anong uri ng mga tao kayo
dapat sa buong banal na pamumuhay at kabanalan."

Sa pagtingin sa katotohanan na, isang araw, ang lahat ng mga elemento ng pisikal na
lupa na ito ay matutunaw sa pamamagitan ng apoy, na magpapawalang-bisa sa bawat
aspeto ng pamumuhay na alam natin ngayon , paano tayo dapat, bilang mga
Kristiyano, pagkatapos mabuhay?
Yamang ang Diyos ay nangako na gagawa ng isang bagong langit at isang bagong
lupa, isang lugar kung saan ang bayan ng Diyos ay tatahan sa Kanya magpakailanman
at kung saan walang iba kundi ang purong katuwiran na tatahan, paano tayo, bilang
mga Kristiyano, pagkatapos mabuhay?

Dapat ba tayong, bilang bayan ng Diyos, ay nag-aaksaya ng ating oras sa galit sa
pagtaas ng kasalanan at kalikuan sa mundo; handang tanggapin ang apoy ng langit sa
mga di-makadiyos, o dapat ba tayong mamuhay sa banal na pag-uugali at kabanalan,
na may pagmamahal mula sa isang dalisay na puso, isang malinis na budhi, at isang
taos-pusong pananampalataya?

Tiyak na ang mga Kristiyano ay dapat na maging labis na manalangin sa pagkabalisa ng mga
bansa sa mundo at sa paparating na pagkamatay ng Amerika.

Maraming mga tao sa loob ng aming pamahalaan ang nais na sirain ang mga
pundasyong biblikal kung saan itinayo ang Amerika at isuko ang ating soberanya sa
UN at ang World Economic Order.

Maraming mga tagamasid ng hula ang nag-uugnay nito sa pagsisiwalat ng Antichrist,
na humahantong sa pitong taon ng Kapighatian.
Samakatuwid, paano tayo dapat mabuhay, bilang mga Kristiyano?

Sa galit sa mga gumagawa ng tiyak na sinasabi ng Bibliya na gagawin ng
mga namumuno sa mundo sa pagtatapos ng panahong ito?

Sa kagyat na makita na lahat ng ating mga mahal sa buhay ay nakakarinig ng
ebanghelyo at sana ay maligtas?

Tiyak na ang mga Kristiyano ay dapat na maging labis na manalangin para sa batas na pumayag si
Pangulong Biden na pirmahan na tinawag na "The Equality Act."

Maraming mga pinuno ng Kristiyano ang tumitingin sa batas na ito bilang
pinakadakilang banta sa ating kalayaan sa relihiyon sa ating buhay, dahil nililimitahan
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nito ang mga karapatan ng mga magulang na itaas ang kanilang mga anak alinsunod
sa maka-Diyos na pagpapahalaga, at binibigyan nito ng kapangyarihan ang gobyerno
na parusahan ang mga hindi nagpapatunay sa hindi makadiyos na pananaw sa pagpili
ng kasarian at pagkakapantay-pantay ng kasal.

Samakatuwid, paano tayo dapat mabuhay, bilang mga Kristiyano?

Pag-atake sa mga nag-disenyo ng batas na ito upang patahimikin ang mga
Kristiyano mula sa pagpapahayag ng isang pananaw sa Bibliya sa mundo?
Humihiling sa Diyos na pansinin ang kanilang mga banta, ngunit bigyan kami
ng isang higit na higit na katapangan upang magsalita ng Kanyang
Salita? Gawa 4:29

   Pagtingin sa kasalukuyang mga kaganapan sa pamamagitan
ng lens ng Banal na Kasulatan:

Sa mundo , mayroon tayong giyera ng dalawang pananaw sa daigdig - Awit 2: 1-3

Ang bayan ng Diyos ay palaging naging, at palaging nasa ilalim ng pag-uusig
mula sa mga di-makadiyos - 2 Timoteo 3:12

Sa Espirituwal na lupain , mayroon tayong 6000 taong gulang na giyera sa pagitan ng
Diyos, ang Lumikha ng mundo, at ni Satanas, ang diyos ng mundong ito -
Mga Taga- Efeso 6 , 2 Mga Taga-Corinto 4

Ang mundong ito ay ang kaharian ni satanas hanggang sa si Jesus ay
bumalik sa mundo bilang Hari ng mga Hari, at ang Panginoon ng mga Lords,
at itapon si satanas sa walang hanggang impiyerno - Apocalipsis 20:10

Sa larangan ng langit , mayroong ganap na kahinahunan - Awit 2: 4ff .

Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng hinaharap, ngunit ang mga
palatandaan ng panahon ay nagpapahiwatig na ang pagtatapos ng panahon
ay malapit na.

Sa halip na labanan laban sa diyos ng mundong ito, o laban sa mga
umaatake sa atin, dapat ihulog ng mga Kristiyano ang angkla ng ating
kaluluwa sa Rock of Ages at maging handa na pumunta kapag tinawag tayo
ni Jesus na "Halika!"

Sa ating pakikipaglaban sa diyos ng mundong ito, at sa mga ginagamit niyang pag-uusig sa atin,
hindi tayo dapat sumuko sa ating dating kalikasan at ipagtanggol ang ating sarili gamit ang mga
sandata ng laman.

Kung susundin natin ang pamumuno ng Banal na Espiritu, at hinihiling sa atin na
magtiis ng pag-uusig, dapat nating tanggapin iyon bilang kalooban ng Diyos, at
magalak na ang ating budhi ay malinis sa harap Niya at sa harap ng tao.
Ang panawagan na ito para sa mga Kristiyano na magsumite, kahit na sa di-makadiyos
na pamumuno, ay paulit-ulit sa buong Banal na Kasulatan, at sa mabuting
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kadahilanan: Na tayo, tulad ni Jesus, ay walang gagawa upang maging karapat-dapat
sa pag-uusig na tinawag nating magtiis.

Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Pedro sa mga Kristiyano na inuusig na huwag
gumawa ng anumang bagay na ikahiya nila, ngunit sa halip, sa kanilang pagsumite sa
mga may awtoridad, mapahiya nila ang mga umuusig sa kanila.

Kung nais nating ibigin ang buhay at makita ang magagandang araw, kahit na tayo ay inuusig para
sa ating pananampalataya, dapat nating baguhin ang ating pag-uugali sa nangyayari sa atin at sa
mga umuusig sa atin.

Ang mga napapanahong Kristiyano ay nasira upang asahan ang mabilis na mga
solusyon sa kanilang mga problema, at kahit na mas mabilis na mapalaya mula sa
sakit at pagdurusa.
Gayunpaman, habang ililigtas tayo ng Diyos mula sa kasamaan, ibig sabihin, bibigyan
Niya tayo ng kapangyarihan na labanan ang diyablo, hindi Niya tayo ililigtas mula sa
sakit ng ating mga problema hanggang sa makamit nila ang Kanyang hangarin sa atin.

Ang layunin ng bawat Kristiyano ay upang maiangkop sa imahe ni Cristo, at iyon ay
walang kinalaman sa ating pisikal na kalusugan o sa ating makamundong yaman
ngunit kung paano natin hahawakan ang mga paghihirap sa buhay.
Ang mga karnal na Kristiyano ay nais na makawala mula sa ilalim ng presyur ng
kanilang mga problema ngunit nais ng Diyos na gamitin ang presyon na iyon upang
maganyak sila sa isang mas malalim na antas ng debosyon sa Kanya at isang higit na
pakikiramay sa mga nagdurusa para sa Kanya.

Pinapayagan tayo ng Diyos na makaranas ng mga salungatan na hindi natin malulutas
upang masira ang ating kapalaluan, at magpakumbaba sa atin sa pamamagitan ng
Kanyang biyaya; upang mapaunlad ang aming mensahe sa buhay at ihanda kami para
sa susunod na takdang-aralin.

Samakatuwid, sa halip na labanan laban sa pag-uusig o laban sa mga taong hindi
maka-diyos na umuusig sa atin, dapat nating baguhin ang ating pag-uugali sa kanila at
hilingin sa Diyos na ipakita sa amin kung bakit pinapayagan Niya itong mangyari sa
ating buhay.
1 Pedro 2:13 - "Igalang mo ang iyong paggawi na marangal sa mga Gentil, (isang
sanggunian sa mga hindi naniniwala) na kapag nagsasalita ka laban sa iyo bilang mga
manggagawa ng masama, maaari nilang, sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa
na kanilang sinusunod, luwalhatiin ang Diyos sa araw ng pagdalaw."

Nagbigay si Pedro ng limang katangian ng marangal na pag-uugali na iyon:

1. Harmonious - Vs. 8 - "Lahat kayo ay nasa iisang pag-iisip."

Ang katangiang kardinal ng mga tunay na ipinanganak na muli ay ang kanilang
supernatural na kakayahang mabuhay na kasuwato ng iba, kahit sa mga hindi
Kristiyano.

Sinabi ni Jesus na malalaman ng mundo na tayo ay mga Kristiyano sa pamamagitan
ng pag-ibig natin sa isa't isa, at kapag ang Jesus na nasa akin ay mahalin si Jesus na
nasa iyo, hindi maiwasang maibuhos ang mga nasa paligid natin.
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2. Nakikiramay - Vs. 8 - "Naawa sa bawat isa."

Ang salitang Griyego na ginamit dito ay nangangahulugang magdusa sa isang
tao; upang makibahagi sa mga pagdurusa ng iba, kasama na ang mga hindi
naniniwala.

Mayroong marami sa mundo na karapat-dapat sa aming pagpuna ngunit ang pagyurak
sa mga tao ay hindi alintana kung gaano natin nalalaman ang tungkol sa kung paano
malutas ang kanilang mga problema hanggang sa makita nila kung gaano tayo
nagmamalasakit sa kanila bilang mga tao.

3. Kapatid - Vs. 8 - "Pag-ibig bilang magkakapatid."

Sa 1 Pedro 1:11 , sinabi ni Pedro na ang ating mga kaluluwa ay dapat na malinis ng
lahat ng kasalanan na maaari nating mahalin ang isa't isa sa isang taos-pusong pag-
ibig.
Kapag nakita ng mga hindi naniniwala ang ganyang pag-ibig na dumadaloy mula sa
atin, kahit para sa mga umuusig sa atin, hindi lamang nila ito mapapansin, ngunit
gagamitin ito ng Diyos upang iguhit sila kay Cristo sa takdang panahon.

4. Mabait na loob - Vs. 8 - "Maging malambing sa puso."

Ginamit ng mga Griyego ang salitang ito upang ilarawan ang kombulsyon ng mga
emosyon na maaaring ipahayag ng isa kapag nakita nila ang mga pananakit ng iba.

Ganoon ang puso ng Diyos sa atin, sa bagay na isinugo Niya ang Kanyang Anak na
maging Tagapagligtas natin.
Ganyan ang puso ng Diyos Anak, na nakita ang pagkamakasalanan ng tao at ang
kawalan ng pag-asa sa kabila ng libingan, at Siya ay umiyak!

5. Magalang - Vs. 8 - "Mapagpakumbaba sa espiritu."

Si Jesus ang mismong Salita ng Diyos, nagkatawang tao, upang tumira sa gitna natin.

Gayunpaman, sa Filipos 2: 8 , sinabi ni Apostol Pablo, Si Hesus ay "nagpakumbaba at
naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ang kamatayan sa krus."

Kung paanong hindi isinugo ng Diyos ang Kanyang Anak sa mundo upang hatulan ang
sanlibutan, hindi rin Niya tayo naiwan sa mundo upang gawin ito, ngunit sa
pamamagitan ng ating pagsaksi, ang ilan ay maaaring maligtas.
Hindi tayo tinawag ng Diyos upang maging kritiko sa mga pipiliin na ipamuhay ang
kanilang mga buhay sa kasalanan, ngunit tinawag Niya tayo upang mabuhay nang
labis ang ating buhay na makita nila si Jesus sa atin at mapalapit sa Kanya.
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