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Nakatira sa kapaligiran sa negosyante ng Amerika, lahat tayo ay nasira upang asahan ang mabilis
na mga solusyon sa ating mga problema, at mas mabilis na mapalaya mula sa anumang sakit at
pagdurusa.

Gayunpaman, habang palagi tayong ililigtas ng Diyos mula sa kasamaan, kung
susundin natin ang mga pahiwatig ng Banal na Espiritu, maaaring hindi Niya tayo
palaging iligtas mula sa pagdurusa, sapagkat nais Niyang gamitin ang sakit at
panggigipit na iyon upang matulungan tayong umayon sa larawan ni Cristo.

Marahil ang imahen ni Kristo na tinawag ng Diyos ang mga Kristiyano na ilarawan sa
mundo ngayon ay Kanya, sa mukha Niya sa harapan ng Diyos sa Hardin ng
Getsemani, na nagdarasal, "O Ama, kung maaari, pahintulutan ang saro na ito sa
akin. ( Mateo 26: 39a )
Hindi sinabi ni Jesus na nais Niyang gampanan ang misyon kung saan Siya ipinadala
sa Kanya, ngunit kung may ibang paraan upang magawa ito, kaysa magtiis sa sakit ng
pagkakahiwalay sa Kanya, mas gugustuhin Niya ito.

Kung hindi, sinabi ni Jesus, "Hindi ayon sa kalooban ko, ngunit sa kalooban Mo," at
alam namin kung ano ang nangyari sa Kanya kinabukasan. ( Mateo 26: 39b )

   Talaga, dito tayo, bilang mga Kristiyano ngayon.

Alam natin kung ano ang sinasabi ng Bibliya na dapat mangyari upang mawakasan
ang panahon na ito, ngunit alam ang pagdurusa na hinaharap, lalo na para sa mga
hindi nakakilala kay Jesucristo bilang kanilang Tagapagligtas at Panginoon, nagtataka
kami kung maaaring may ibang paraan.
Ang totoo, naroroon tayo sa makahulang kalendaryo ng Diyos, at habang ang apoy ng
pag-uusig ay hindi naging sapat na mainit upang kumbinsihin ang ilang mga Kristiyano
tungkol sa katotohanang iyon, malapit na nilang gawin, at nakalulungkot, upang
maiwasan ang sakit ng pag-uusig, maraming talikuran ang katotohanan at yakapin ang
kasinungalingan. Tinawag itong "Apostasiya!"

Gayunpaman, ang mga umaasa sa mapalad na pag-asang iyon ay mananatiling
matatag sa kanilang pananampalataya, kahit na maghirap sila ng pag-uusig.

Samakatuwid, ang layunin ng seryeng ito ng mga sermons ay upang ipakita sa amin
kung paano tayo mabubuhay para kay Cristo sa ngayon ay isang mundo ng
antichristian.

   Sa huling kalahating siglo, ang mga Kristiyano ay nabuhay sa pag-igting sa pagitan ng mga
magkasalungat na pananaw sa mundo .

Habang ang karamihan ng mga Amerikano ay hindi "ipinanganak na muli" na mga
Kristiyano, sila ay konserbatibo sa kanilang mga pagpapahalagang moral.
Ang karamihan sa mga nasa kapangyarihan sa pulitika ay pinakamahusay, amoral,
kung hindi imoral, at napaka-liberal sa kanilang moral na mga pagpapahalaga.

Ayon sa proyekto ng UN ID2020, ang Simbahang Kristiyano ay kaaway ngayon ng
karapatang pantao, at dapat mapalitan ng isang humanistikong relihiyon na nagbibigay-
daan sa mga tao na mabuhay ayon sa gusto nila.
Bilang bisa, ang United Nations ay magiging pinuno ng relihiyon ng New World Order.

Habang ang pag-igting sa politika at relihiyoso na ito ay nakaugat sa giyera sa pagitan
ng Diyos at ni Satanas, mula pa noong WWII, ito ay ipinakita sa pagnanasa ng

https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2026.39a
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2026.39b


maraming mga pinuno ng Amerika na makita ang Amerika na maging isang estado na
sosyalista-totalitaryo, at sa takdang oras, pagsama sa ibang mga bansa ng New World
Order.

Upang maisakatuparan ang layuning iyon, ang Constitutional Republic kung saan
itinayo ang Amerika ay dapat na wasakin, at iyon ngayon ang layunin ng "kanselahin
ang kultura," na alisin ang anuman at bawat sanggunian sa pundasyong biblikal ng
Amerika.
Habang ang Amerika ay naglibot ng napakalapit sa layuning iyon ng maraming beses,
lalo na sa mga 60 at 90, ayon sa mga espiritwal na pinuno na mapagkakatiwalaan pa
rin natin, nagsimula na ang malayang pagbagsak ng Amerika; na ang darating ay narito
na.

Ang paraan ng pamumuhay na alam natin sa loob ng 237-taon ay malapit nang maging
memorya.

Tanggapin ito bilang katotohanan, maaari kang maging katulad ni Jesus sa gabing iyon bago ang
Kanyang paglansang sa krus: "O Ama, kung posible," maghanap ng ibang paraan upang
mawakasan ang panahong ito!

Gayunpaman, noong gabing nagdasal si Jesus ng dalangin na iyon, nahaharap Siya sa
poot ng Diyos para sa ating mga kasalanan, na hindi lamang ang Kanyang pisikal na
kamatayan sa krus, kundi ang Kanyang paghihiwalay mula sa Diyos Ama.
Ang ating titiisin ay hindi ang poot ng Diyos para sa ating mga kasalanan, ni ang poot
na ibubuhos ng Diyos sa lupa sa panahon ng Kapighatian.

Ang mga Kristiyano sa Kanluran ay malapit nang maranasan ang parehong antas ng
pag-uusig na ang ating mga kapatid sa Silangan ay nanirahan sa loob ng maraming
taon, at patuloy na nakatira kasama ngayon.

Ito ang "espirituwal na pakikidigma" na inilarawan ni Apostol Paul sa Mga Taga- Efeso
6 at 2 Mga Taga-Corinto 10 :

Ang hangin ng pag-uusig na maghihiwalay sa ipa mula sa trigo; ang mga
huwad na tagapagtapat mula sa totoong nagmamay-ari.
Ang bagyo na maaaring magbago ng milyun-milyong mga kaswal na
Kristiyano sa mga mapag-alay na mga alagad ni Cristo.

Ang mga apoy na magpapalinis sa ating puso ng lahat ng kilalang kasalanan
at maghanda sa atin para sa Pag-agaw.

"Alam na ngayon ay oras na upang magising mula sa
pagtulog; sa ngayon, ang ating kaligtasan ay mas malapit kaysa

noong una tayong naniwala. Ang gabi ay labis na ginugol, ang
araw ay malapit na. Samakatuwid, iwaksi natin ang mga gawa
ng kadiliman, at isusuot natin ang baluti ng ilaw. Lumakad tayo

nang maayos, tulad ng sa araw, hindi sa kasiyahan at
kalasingan, hindi sa kahalayan at pagnanasa, hindi sa pagtatalo
at inggit. Ngunit isusuot ang Panginoong Jesucristo, at huwag



maglaan para sa laman, upang matupad ang mga pagnanasa. " 
Roma 13: 11-14 NKJV

Paano tayo, bilang mga Kristiyano, mabuhay para kay Cristo sa
gitna ng gayong pag-uusig?      1 Pedro 3: 8-17

1. Ang Tamang Saloobin - Vs. 8

Maging maayos kaysa sa pagalit.

Maging mahabagin sa halip na walang pakundangan.
Maging kapatid sa halip na idiskonekta.

Maging mabait kaysa sa pag-aalaga.
Maging mapagpakumbaba sa diwa kaysa mayabang, mag-isa, o puno ng
pagmamataas.

Ang kaligayahan sa buhay ay hindi nasusukat ng kung anong mayroon tayo, ngunit sa
pamamagitan ng kung sino ang nagmamay-ari sa atin.

Maaaring ihiwalay tayo ng Diyos mula sa mismong mga bagay na sa palagay natin ay
mahalaga sa ating kaligayahan, ngunit alam Niya na humahadlang sa ating pagiging
malapit sa Kanya.

2. Ang Tamang Tugon - Vs. 9

Ang pag-uusig ay hindi:

Ang pagdurusa na tiniis natin dahil sa sakit o karamdaman.
Ang parusa na natatanggap namin para sa aming pagsuway.

Ang pang-aapi na nadarama natin bilang mga Kristiyano na nabubuhay
ngayon sa isang di-Kristiyanong lipunan.

Ang pag-uusig ay ang KONSEKENSYA na pagdurusa natin dahil sa pagtanggi na
tanggihan ang ating pananampalataya sa Diyos, at ang ating pagtitiwala kay Jesucristo
bilang ating Tagapagligtas at Panginoon.
Sinabi ni Pedro, pagdating ng gayong pag-uusig, hindi tayo dapat gumanti, pisikal,
sapagkat sa ganitong pag-uusig na tinawag tayo.

Kinumpirma ng mga banal na kasulatan na sa Mateo 5: 38ff , Roma 12:14 , at
sa 1 Tesalonica 5:15 .

Hindi rin tayo dapat gumanti sa salita, sapagkat hindi nito mababago ang ugali ng mga
umuusig, ngunit maaari itong humantong sa ating pisikal na pang-aabuso.

Sa halip dapat tayong "talikuran ang kasamaan, at gumawa ng mabuti; hayaan siyang
humingi ng kapayapaan at ituloy ito. "

Ang mga Kristiyano ay dapat kilalanin bilang mga tagapamayapa, hindi mga
manggugulo.
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3. Ang Tamang Dahilan - Vs. 12

Kung haharapin natin ang mga umuusig sa atin ng wastong pag-uugali, tamang tugon,
at para sa tamang kadahilanan, ang mga mata ng Panginoon ay makikita sa atin,
ngunit ibabaling Niya ang Kanyang mukha mula sa mga masasama.

Gayunpaman, kung tutugon tayo sa kanilang mga masasamang pamamaraan patungo
sa amin, sa isang masamang paraan patungo sa kanila, ililayo din ng Diyos ang
kanyang mukha sa atin.
Sa Mateo 5: 44-45 , sinabi ni Hesus, " Mahalin mo ang iyong mga kaaway, pagpalain
ang mga nagmumura sa iyo, gumawa ng mabuti sa mga kinamumuhian ka, at
ipanalangin ang mga nang-uusig sa iyo at inuusig, upang mapatunayan mo ang iyong
sarili maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. "

Maaaring payagan tayo ng Diyos na maranasan ang pag-uusig
upang makita sa amin:

Ang pagkakaroon ng mas malalim na kaalaman sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa
paggawa ng isa pang dolyar at pagbili ng maraming mga pag-aari.

Ang pagkakaroon ng mas kilalang kaalaman tungkol kay Cristo ay mas mahalaga
kaysa sa paggugol ng oras sa ating mga kaibigan.
Ang pagtula ng mga kayamanan sa langit ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa pag-
iimbak ng mga ito sa mundo, o iwan ang mga ito sa aming pamilya upang ipaglaban.

Ang pagbuo ng maka-Diyos na karakter ay mas mahalaga kaysa sa pagiging tama sa
bawat pagtatalo.

Ang pagpapakita ng pagpipigil sa sarili ay higit na magiting kaysa sa pagkatalo ng ating
mga kaaway.
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