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Paano Kaya Tayo Mamamuhay 
 "Upang Malaman Si Cristo" 

 1 Pedro 3: 1-7
Wayne J. Edwards, Pastor

Ayon sa 1 Pedro 4: 12-17 , dapat asahan ng mga Kristiyano na tataas ang pag-uusig habang
papalapit na tayo sa pagtatapos ng panahong ito, sapagkat inatasan ito ng Diyos upang malinis ang
Simbahan ng mga huwad na mananampalataya.

Paano dapat tumugon ang mga Kristiyano sa gayong pag-uusig? Dapat ba tayong
magalit sa mga umuusig sa atin, kung ito ang itinalaga ng Diyos?
Ang walang katapusang katotohanan ng 1 Pedro 3: 1-7 ay nagpapaliwanag kung bakit
ang tugon ng Kristiyano sa pag-uusig ay magpasakop dito at magdusa sa
pamamagitan nito, sapagkat sa paggawa nito ay ipinakikilala natin si Cristo sa mga
hindi naniniwala.

Sinabi ni Apostol Pedro na kasama ang pagkakataong sumaksi sa mga naninirahan at
nagtatrabaho sa isang kapaligiran na galit sa Diyos, at lalo na sa Kristiyanismo, pati na
rin sa mga nakatira sa isang asawa na hindi naniniwala.

Ang ating pang-araw-araw na pag-uugali ay dapat palaging sumasalamin sa katangian
ni Cristo. Namamatay tayo sa ating sarili, upang makita ng iba si Cristo sa atin, at
mapalapit sa Kanya.

   Ang pagtingin sa mga kasalukuyang kaganapan sa pamamagitan ng salamin ng Banal na
Kasulatan, maaari nating makita ang maraming pangunahing mga makahulang implikasyon.

Nasasaksihan natin kung ano ang inilarawan ni Jesus sa Mateo 24 bilang "mga
kaganapan sa pagtatapos ng oras;" pandaigdigang mga aktibidad Sinabi Niya na
ipahiwatig ang pagtatapos ng panahong ito.

Ayon sa aking eschatology, nasa pagtatapos tayo ng edad ng simbahan na inilarawan
ni Hesus sa Pahayag 2-3 . Ang sigasig ng mga misyonero sa kapanahunan ng
simbahan ay papalitan ng nakatuon sa sarili na edad ng simbahan ng Laodicean, na
kung saan ay mahina sa teolohikal, malugod nitong tatanggapin ang Antichrist, at
tutulungan siya sa pagbuo ng New World Order.
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Hindi magtatagal, ang natitirang natitirang mga tunay na mananampalataya ay aalisin
sa mundo sa pamamagitan ng Pag-agaw, at tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2
Tesalonica 2: 7 , kapag natatanggal ang Pugong, (ang Banal na Espiritu) ang buong
mundo ay malalamon kawalan ng batas.

Sa kaguluhan na sanhi ng biglang pagkawala ng milyun-milyong mga tao, ang mga
maiiwan ay hihilingin sa isang tao na tumayo upang pangunahan ang bagong
kaayusan sa mundo.
Ang Antikristo ay lilitaw, pekein ang kanyang kasunduan sa kapayapaan sa mga Hudyo
at mga bansang Arabo, hahantong sa mundo sa Kapighatian, kasama na ang giyerang
Gog-Magog, at 7-taon na ang lumipas, babalik si Jesus bilang Hari ng Mga Hari at Lord
of Lords .

Dito tayo nasa propetikong timeline ng Diyos, at kung bakit ang mga kasalukuyang
kaganapan ay napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano.
Sa 1 Pedro 4:17 , sinabi ng Apostol na ang paghuhukom ng Diyos ay magsisimula sa
Kanyang Simbahan; ang Kapulungan ng Diyos, upang malinis ang Simbahan ng mga
huwad na mananampalataya, at ang gayong pag-uusig ay tumataas ngayon sa
Kanluran.

Ang mga Kristiyano ay hindi dapat mag-udyok ng salungatan ng ating likas na galit sa
mga umuusig sa atin, sapagkat ito ay sa ganitong pagdurusa na tinawag sa atin, at ang
ating pagsuko dito ay katibayan ng ating pagsumite kay Cristo, at sa pagpipigil ng
Banal na Espiritu.

Kung tinitiis natin ang gayong pag-uusig dahil sa ating pag-amin ng pananampalataya
kay Jesucristo bilang ating Tagapagligtas, hindi tayo dapat mapahiya, sapagkat sa
paggawa nito, hindi lamang natin niluluwalhati ang Diyos Ama, ngunit ipinapaalam din
natin si Cristo sa ating mga kapit-bahay at sa mga bansa .
Ang tugon ng Kristiyano sa pag-uusig ay upang magpasakop at magdusa.

Isinulat ni Apostol Pedro ang kanyang dalawang liham sa mga Kristiyanong umalis sa Roma upang
maiwasan ang pag-uusig, natagpuan lamang ang kanilang sarili na nagtitiis ng parehong pagkapoot
sa mga Roman Provinces ng Asia Minor.

Sa halip na aliwin sila ng mga banal na katuwaan, hinahamon sila ni Apostol Pedro na
alisin ang kanilang isipan sa mga umuusig at sa Isa na bumili sa kanila ng Kanyang
mahalagang dugo.

Sa kabanata 1: 3 - Hinimok sila ni Pedro na alalahanin kung sino sila, at panatilihin ang
kanilang pokus sa kanilang walang hanggang kaligtasan.
Sa kabanata 2:12 - Hinimok sila ni Pedro na alalahanin kung kanino sila, pati na rin ang
kanilang responsibilidad na mamuhay sa harap ng iba sa paraang makikita si Cristo sa
kanila.

Sa kabanata 4: 7 - Binalaan sila ni Pedro, dahil malapit na ang pagtatapos ng panahon,
na dapat silang maging seryoso sa kanilang buhay, at magbantay sa kanilang mga
panalangin, kahit na lumala ang kanilang personal na pag-uusig.

Kung nais nating magkaroon ng isang mabisang pagpapatotoo sa isang mundo na nagiging
masungit sa Kristiyanismo, paano tayo mabubuhay pagkatapos?

Kabanata 2:13 - Isumite ang bawat ordenansa ng tao. (Pamahalaan)
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Kabanata 2:18 - Isumite sa mga may awtoridad sa amin. (Trabaho)

Kabanata 3: 1-7 - Isumite ang order na itinatag ng Diyos para sa isang
kasal. (Tahanan)

   Si Pedro ay nagsimula sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga asawang naging Kristiyano,
ngunit nakatira sa mga asawa na hindi naniniwala.

1. Maging Masunurin sa kanyang Asawa - 1 Pedro 3: 1 - "Mga asawang babae, gayundin,
magpasakop sa inyong sariling mga asawa."

Sa halip na iwan siya, kung ang asawa ng hindi naniniwala ay handang manirahan
kasama niya, ang naniniwala na asawa ay dapat manatili sa kanya sa dalawang
kadahilanan:

Ang mga pagpapalang ibinubuhos ng Diyos sa naniniwala na asawa ay
makikinabang din sa asawa na hindi naniniwala.

Ang kanyang pagpayag na magpasakop sa kanya, kahit na hindi siya
mananampalataya, ay maaaring makumbinsi sa kanya ang kanyang
pangangailangan para sa isang Tagapagligtas.

2. Maging Malugod sa Asawa Niya - 1 Pedro 3: 1b-2 - "Maaari silang manalo sa pag-uugali ng
kanilang mga asawa."

Ang pinakadakilang kasangkapan sa pag e-ebanghelista ng isang naniniwalang asawa
upang maipanalo ang kanyang asawa na hindi naniniwala sa Panginoon ay ang
kanyang pagsumite sa kanya.

Ang pagsusumite na iyon ay ipinakita niya:

Katapatan - kumpara sa 2 - "Ang kanyang malinis at magalang na pag-
uugali."

Modesty - pinapayagan ang kanyang palamuting magmula sa "nakatagong
tao ng puso [sa pamamagitan ng kanyang] banayad at tahimik na espiritu."

Pagkamasunurin - "tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham, na tinawag
siyang panginoon."

“Ang mga matatandang kababaihan ay dapat turuan ang mga
kabataang kababaihan na mahalin ang kanilang asawa 

 at kanilang mga anak. Ituturo sa kanila na mag-isip bago
kumilos, 

 maging dalisay, maging manggagawa sa bahay, maging mabait,
at sumunod sa kanilang sariling 

 asawa. Sa ganitong paraan, ang Salita ng Diyos ay pinarangalan.
” 

 Tito 2: 4-5

https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Pet%203.1
https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Pet%203.1b-2
https://biblia.com/bible/nkjv/Titus%202.4-5


Pagkatapos ay pinag-usapan ni Pedro ang mga asawang lalaki na naging mga Kristiyano, ngunit
nakatira kasama ng mga hindi naniniwala na asawa.

"Gayundin," nangangahulugang ang prinsipyo ng pagsusumite na inilarawan ni Pedro para sa
asawa ay nalalapat din sa asawa, ngunit ito ay ipinakita sa iba't ibang paraan.

1. Pagsasaalang-alang - kumpara sa 7 - "Ang mga asawang lalaki, gayundin, manatili sa kanila na
may unawa."

Sa halip na iwan siya, sinabi ni Pedro na ang paniniwalang asawa ay dapat na
"manirahan" kasama ang kanyang asawa sa isang maunawang pamamaraan; pagiging
sensitibo sa kanyang pinakamalalim na emosyonal at pisikal na pangangailangan.
Sa Mga Taga Efeso 5: 25-29 , sinabi ni Apostol Pablo na dapat mahalin ng mga
asawang lalaki ang kanilang mga asawa tulad ng pagmamahal ni Cristo sa Iglesya, at
ibinigay ang sarili para sa kanya. "Ang mga asawang lalaki ay dapat mahalin ang
kanilang mga asawa tulad ng pag-ibig sa kanilang sariling mga katawan, sapagkat
walang sinuman ang kinapootan ang kanyang sariling laman, ngunit pinangangalagaan
at inaalagaan ito, tulad ng pag-ibig ng Panginoon sa Simbahan."

2. Kagandahang-loob - kumpara sa 7 - "Pagbibigay karangalan sa asawa, bilang mahina na
sisidlan."

Tiyak, ang mga kababaihan ay hindi mahina kaysa sa kalalakihan sa espirituwal o
intelektwal, ngunit bilang isang patakaran, sila ay mas mahina sa pisikal, na
nangangahulugang kailangan nila ng proteksyon ng kanilang asawa, at sila ay mas
mahina ang emosyonal, na nangangahulugang kailangan nila ang kanyang kahabagan.

Ang payo ni Pedro ay upang kilalanin ng paniniwalang asawa ang mahirap na posisyon
ng lahat ng mga kababaihan, at upang manirahan kasama ang kanyang asawa sa
paraang mapalapit siya kay Cristo sa pamamagitan ng kanyang pagiging sensitibo sa
kanyang mga espesyal na pangangailangan.

3. Kasamahan - kumpara sa 7 - "Bilang mga tagapagmana ng sama ng biyaya ng buhay."

Kahit na ang kanyang asawa ay hindi isang mananampalataya, ang paniniwalang
asawa ay dapat manirahan kasama niya, at paunlarin ang kanilang pagkakaibigan sa
isang relasyon na napakalapit, at napakalapit, sila ay naging "isang laman!" Kung hindi
man, ang kanyang mga panalangin, kahit na para sa kaligtasan ng kanyang asawa, ay
hindi masasagot.
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