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I PEDRO 4:3-5 
"PAANO TAYO MAMUMUHAY?" (1) 

NI REV. CARL HAAK 
 
Yamang si Jesu Cristo ay nagdusa para sa ating mga kasalanan, paano tayo kung gayon mamumuhay? 
 
Ito ang tanong na kinakaharap natin ngayong araw at, loobin ng Panginoon, sa susunod na Linggo sa 
Salita ng Dios.  Ito ang tanong na kinakaharap ng bawat anak ng Dios na, sa biyaya sa pamamagitan ng 
pananampalataya, ay nalalamang si Jesu Cristo ay nagdusa dahil sa kanyang mga kasalanan.  Ang 
dakilang kaalaman na ipinagkaloob sa anak ng Dios dito sa sanlibutan ay ito, na, gaya ng nabasa natin sa 
I Pedro 4, si Cristo ay nagdusa dahil sa atin.  Ang mga salitang iyon ay nagpapahayag ng puso ng buong 
ebanghelyo.  Ang mga salitang iyon ay nagpapahayag ng katotohanan na sa krus si Cristo sa katunayan 
ay lumagay sa lugar ng ating mga kasalanan.  Sinasabi nila sa atin na hindi ipinagwalang-bahala at di-
kayang ipagwalang-bahala ng Dios ang ating mga kasalanan, kundi Kanyang inilagay ang mga kasalanang 
iyon sa Kanyang Anak na si Jesu Cristo at pinarusahan doon ang mga kasalanang iyon.  Si Cristo ay 
nagdusa para sa ating mga kasalanan.  Inihahayag sa atin ng Kasulatan sa I Pedro 3:18 na si Cristo man 
ay minsang nagdusa dahil sa ating mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang 
tayo ay madala niya sa Dios.  Narinig mo ba ang mga salitang iyon?  Ang salitang “minsan”ang 
pinakamahalaga.  Inihahayag ng Kasulatan na may isang lugar kung saan patatawarin ang mga 
kasalanan.  Iyan ay ang krus ni Jesu Cristo.  Walang anumang posibilidad na maalis ang kasalanan 
maliban sa minsang ginawa ni Cristo sa krus.  Iyan ang buong kapatawaran at pagtubos sa mga 
kasalanan ng mga anak ng Dios, para sa mga ibinigay ng Ama sa Kanya mula lamang sa biyaya. 
 
Si Cristo ay nagdusa para sa atin.  Iyan ang ating kaligtasan.  Ang tanong bilang resulta nito ay ito:  Paano 
tayo mamumuhay?  Ito ang tanong na hatid sa atin ni apostol Pedro.  Hatid niya ito sa atin sa kapitulo 
4:3-5 sa kanyang unang sulat.  At ipinapaliwanag niya sa atin kung paano tayo mamumuhay yamang si 
Cristo ay nagdusa para sa atin sa laman. 
 
Nakita mo, anak ng Dios, ang tanong ukol sa kung paano ka mamumuhay bilang isang mananampalataya 
kay Jesu Cristo, at paano ka kikilos, ay hindi:  “Anong nangyayari sa sanlibutan?”  Hindi iyan ang tanong 
na magpapasya kung paano ka mamumuhay.  Ang tanong na dapat magpatakbo sa iyong buhay ay hindi:  
“Anong nakikita kong ginagawa ng iba, o anong nangyayari sa paligid ko?”  Ang tanong ay hindi:  “Anong 
ipinapakita ng mga pelikula at mga programa sa telebisyon at mga magasin tungkol sa paraan ng 
pamumuhay at kalayawan at kasiyahan?”  Hindi iyan ang tanong.  Hindi iyan ang nagpapatakbo sa iyong 
pamumuhay bilang isa na pinag-alayan ni Cristo ng buhay.  Ang tanong para sa iyo bilang binata o 
dalaga, bilang kabataang lalaki o babae, bilang batang lalaki o babae ay hindi:  “Anong ginagawa ng mga 
kabataan?  (Siyanga pala, ang mga kabataan, ang mga maliliit na batang lalaki at babae ay kadalasang 
nais magpasya sa kanilang gagawin sa pamamagitan ng nakikita nila na ginagawa mo.)  Ngunit ang 
tanong ay hindi, “Nagpapasya ako sa aking buhay sa pamamagitan ng ginagawa ng iba.”  Hindi iyan ang 
tanong.  Ni ito man ang tanong, “Anong sinasang-ayunan ng lahat ng mga iglesia sa lupain?”  Hindi rin  
tayo ganyan magpasya kung paano tayo mamumuhay bilang mga Cristiano.  Hindi iyan ang tanong.  
Kung dumating man ang araw na anuman sa mga tanong na ito ang magpapasya kung paano ka 
mamumuhay, iyon ang araw na ang banal mong pamumuhay ay mamamatay.  Kung ang buhay mo ay 
pinatatakbo ng mga tanong na iyon na dinaanan ko pa lang, kung gayon kakaunting panahon na lang at 
ang lahat ng anyo ng banal na pamumuhay ay mawawala sa iyong buhay. 
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Kundi ito ang tanong:  Yamang si Cristo ay namatay para sa akin, at yamang sa kamatayang iyon ay 
inihayag ng Dios kung ano ang kasalanan, at yamang si Cristo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan ay 
pinalaya ako mula sa kaparusahan at kapangyarihan ng kasalanan upang maghari sa akin, anong uri ng 
buhay ngayon ang dumadaloy mula diyan?  Iyan ang tanong.  Itinuturo tayo ni apostol Pedro sa sitas na 
binanggit ko (I Pedro 4:3-5) sa praktikal na gamit na dapat nating gawin tungkol sa dakilang katotohanan 
ng kaligtasan na pinagdusahan ni Cristo dahil sa atin.  Si Pedro, sa kanyang sulat, ay nagsasalita ng 
kahanga-hanga tungkol sa krus bilang kabayaran at kapatawaran ng ating mga pagkakasala.  Kung 
titingnan mo ang I Pedro 1:18, 19 makikita mong ito’y labis na magkatulad.  “Nalalaman ninyong kayo'y   
tinubos... hindi ng mga bagay na nasisira, tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Cristo….”  
At ang resulta?  Sinasabi ng apostol, Ito dapat ang resulta:  mamuhay kayo na may takot sa panahon ng 
inyong pangingibang bayan.  Ang Kasulatan, kung gayon, ay nagbibigay sa atin ng pangganyak at 
pampalakas ng loob sa banal na pamumuhay.  Tinuturuan tayo ng Kasulatan kung saan nakaugat ang 
banal na buhay.  Ito’y nakaugat sa mga pagdurusa ni Jesu Cristo.  Sapagkat si Cristo ay nagdusa para sa 
atin, dapat nating sandatahan ang ating mga sarili.  Iyan ay, ang pagsasaalang-alang sa ating mga 
kaluluwa na si Cristo ay nagdusa para sa ating mga kasalanan ay dapat magbigay sa atin ng espiritual na 
pananggol sa ating pakikipagbaka laban sa kasalanan.  Sa pamamagitan ng mga pagdurusang iyon, tayo 
ay pinalaya ni Cristo mula sa buhay na ipinamuhay ngayon sa pagnanasa ng laman tungo sa kalooban ng 
mga tao.  Ngayon, sabi ni Pedro, dapat tayong mamuhay sa kalooban ng Dios.  Sa nakaraang panahon, 
sabi ni Pedro, ginawa natin ang mga gustong gawin ng mga di-sumasampalataya.  Subalit ngayon, ang 
bawat sandali ay mahalaga.  At ang nalalabing panahon ng ating buhay ay dapat gugulin sa kabanalan.  
Bakit?  Dahil si Cristo ay nagdusa para sa atin.  Kung gayon, dapat tayong mamuhay sa kalooban ng Dios. 
 
Yamang si Cristo ay nagdusa dahil sa atin, dapat nating talikuran ang mga karumihang ipinagbabawal.  
Sinasabi ni apostol Pedro sa mga talatang 3 at 4 ng I Pedro 4, “Sapat na ang nakaraang panahon sa 
paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga Hentil, na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, 
paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklamsuklam na pagsamba sa mga dius-diosan.  Sila ay 
nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayang labis na kaguluhan, kaya't  kayo'y  nilalait nila.”  
Inilalarawan doon ng Salita ng Dios ang isang uri ng pamumuhay sa salitang “kahalayan.”  Ang salitang 
iyon ay nangangahulugang “malaswa, walang pakundangan, bastos, sekswal na masagwa, pornograpiko, 
pagsasaya sa sekswal na pagnanasa.”  At pagkatapos ng salitang “kahalayan,” si Pedro ay naglista ng 
lima o anim pang mga salita.   Hindi sila nilayon bilang lima pang mga gawa.  Tinutukoy ni apostol Pedro 
ang isang nangingibabaw na kasamaan at ang mga bagay na nag-aambag dito.  Ang masamang paraan 
ng pamumuhay na tinutuligsa ay ang kahalayan, sekswal na karumihan, masagwa, mapagpahiwatig, 
pornograpikong mga gawa, ang maruming pananalita at ang malalaswang senyas at pananamit, ang 
pakikiapid, ang pangangalunya, at ang puno-ng-pagnanasang ugnayan sa pagitan ng mga lalaki at mga 
babae.  “Kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklamsuklam na 
pagsamba sa mga dius-diosan” – ang mga ito ang mga bagay na kasama at nag-aambag sa mahalay na 
buhay.   
 
Masamang pita, mahahalay na pagnanasa, paglalasing ( iyan ay, ang alak na ang layunin ay sirain ang 
pagpipigil at magbigay-daan sa pagbibigay-kasiyahan sa masamang pita), kalayawan at pag-iinuman 
(iyan ay, ang kapaligiran kung saan nagaganap ang karumihan – magulong rock na pagtitipon, 
pagtitipong inilalarawan ng hangal na pagkakatuwa, hindi kay Cristo, kundi isang kahangalan, ang 
pagkain at pag-inom, ang pagkakaroon ng kasiyahan – lahat bilang nagsisilbing kapaligiran upang 
itaguyod ang pakikiapid o pangangalunya).  Sinasabi ni Pedro na ito ang gustong gawin ng mga Hentil.  
Sa mga Hentil, ang ibig niyang sabihin dito ay ang mga pagano na wala ng katotohanan ni Jesu Cristo sa 
kanilang mga kaluluwa.  Ang mga kabilang sa sanlibutan na nakapaligid sa iglesia ni Jesu Cristo, yaong 
mga laban sa iglesia, yaong ang kapangyarihan ng kasalanan ay hindi pa natitigil – iniisip ng mga ito na 
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ito ang paraan ng pamumuhay.  Maaari silang magmukhang kagalang-galang.  Maaaring may trabaho 
sila.  Maaari silang “mababait na tao” at masayang-masaya.  Ngunit sila ay yaong mga hindi nasisindak sa 
kasamaan ng kasalanan.  Nasisiyahan sila rito.    Sabi ng apostol, sila ay nakikisama sa labis na kaguluhan.  
Ang maaksaya at napakasamang buhay ang iniisip nilang tunay na pamumuhay.  May mga pantasya sila 
ng kanilang masamang pita na natutupad.   
 
Kaya, nakita mo, hindi lamang nangmomolestiya ng bata ang tinutukoy ni Pedro, o sekswal na 
mandarambong sa Internet, o mga kalapating mababa ang lipad.  Tinutukoy niya ang mga pagano, na 
hindi alam ang kapangyarihan ni Cristo sa sarili nilang mga kaluluwa.  Maaaring sila ay walang pinag-
aralan at mahirap at marusing.  Ngunit maaari ring sila ang mismong kabaligtaran:  matagumpay, sikat.  
Inilalarawan ng Dios ang sanlibutang ating tinitirhan, ang sanlibutang natural sa ating makasalanang 
laman, ang sanlibutang lumalakad sa kahalayan.   
 
Wala nang lumilitaw pa ng napakalinaw ngayon sa America gaya ng katotohanang akma ito sa 
inilalarawan ng apostol ng Dios.  Ang paraan ng pamumuhay ng mga pagano dalawang libong taon na 
ang nakakaraan at ngayon ay magkapareho.  Maraming gustong mabago ang paninindigan ng iglesia sa 
banal, nakabukod na pamumuhay dahil, sabi nila, nagbago na ang panahon.  Ang moralidad na itinuro sa 
mga kabataan daang taon na ang nakalipas ay hindi na pwede ngayon.  Sabi nila, “Kailangan nating 
maging makabago.  Ang mga bagay-bagay ay may-kaugnayan.  Kailangan nating maunawaan na talaga 
namang walang tama o mali.  Mayroon lamang na nababagay at katanggap-tanggap.”  Hindi iyan totoo.  
Sinasabi sa atin ng Salita ng Dios na ang masasamang pita ng tao ay hindi nagbabago.  Ang paraan ng 
pamumuhay ng tao ay hindi nagbabago.  Walang anumang lalong katulad gaya ng buhay ng mga pagano.  
Ang tanging bagay na nagbabago ay ang lalim at ang katigasan ng ulo at ang pagtanggap at ang kawalan 
ng hiya tungkol dito.    
 
Sinasabi ng Dios sa atin na ang ganitong paraan ng pamumuhay ng karumihan ay napakamahal sa isang 
taong hiwalay sa biyaya ng Dios.  Hindi natin dapat isipin na ang paraan ng karumihang sekswal ay 
nagkataon lamang sa mga pagano sa palibot ng iglesia.  Hindi tayo dapat maloko sa pag-iisip na sila ay 
interesado lamang sa kasiyahan at iyon, sa kabila ng lahat, ay hindi napakaseryoso, at sila ay interesado 
lamang sa pagpapanatili ng karapatang pantao.  Hindi ka dapat maloko niyan.  Hindi mo dapat 
paniwalaan na ang pagtatanggol sa lahat ng karumihan na itinataguyod ngayon ay pagtatanggol lamang 
sa kalayaang magsalita at kalayaang pumili.  Hindi ganoon.  Ang dahilan kung bakit ang mga bagay na ito 
ay itinataguyod ay dahil ito’y mahal sa kanila.  At, hiwalay sa biyaya ng Dios, hindi nila ito bibitawan.     
 
Una sa lahat, nalaman natin iyan sa talatang 3.  Sinasabi doon ng apostol, “Sapat na ang nakaraang 
panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga Hentil, na namumuhay sa kahalayan.”  “Na 
namumuhay,” sabi ng apostol.  Pinahahalagahan ito ng makasalanang kalikasan.  Hindi ito bibitawan.  
Mamamatay itong nakahawak dito.  Ang salita, “na namumuhay,” ay hindi ang normal na salitang 
“lakad.”  Ito’y nangangahulugang, “maingat na magplano, magplano ng paglalakbay.”  Kapag ikaw ay 
maglalakbay, maingat mong inaayos ang mga kakailanganin mo.  Pinag-iisipan mo itong mabuti.  Iniisip 
mong kung ano mismo ang kailangan mo at kung ano ang nais mong maisagawa.  Itong daan ng 
kahalayan ay hindi isang bagay na walang-halaga.  Ito’y paglakad, isang maingat na planado at binalak na 
daan. 
 
Pangalawa, nabasa natin sa talatang 4, “Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayang labis 
na kaguluhan,  kaya't  kayo'y  nilalait nila.”  Tumatakbo sila sa mga landas na ito.  Hindi sila lumalakad sa 
mga landas na ito.  Tumatakbo sila.  Ang puso nila ay nasa mga pagsasayang ito.  Tungkol dito ang 
kanilang mga buhay.  Ito ang pamumuhay sa palagay nila.  Ito ang nagpapasaya sa kanila.  Ito ang 
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inaabangan nila.  Nabubuhay sila para sa Sabado at Linggo.  Ipinatatalastas nila ang mga trabaho bilang, 
“Nagtatrabaho kang mabuti pero kumikita ka ng sapat na pera upang makapaglaro kang mabuti.”  
Sabado at Linggong pag-iinom, paglalasing.  Sa Lunes ng umaga, naglalakad sila upang magtrabaho.  
Hindi sila tumatakbo.  Lumalakad silang walang interes.  Ngunit tumatakbo sila sa labis na kaguluhan.   
 
Pangatlo, nilalait nila kayo.  Mahal nila ang ganitong buhay.  Kapag ipinakita mo sa pamamagitan ng  
pag-iwas dito na hindi ka sang-ayon, at kapag hindi ka sumasama sa kanila, magsasalita sila ng masama 
laban sa iyo.  Kapag may tapang kang magsalita laban sa pagiging lango; kapag may tapang kang ipakita 
sa pamamagitan ng iyong buhay na ikaw ay nagagalit sa karumihang sekswal; kapag ikaw ay nasa isang 
grupo sa sasakyan habang pauwi at nagsimula lang sa katanggap-tanggap na libangan, at may isang 
nagsabi, “Kumuha tayo ng inumin at pagkatapos ay pupunta tayo sa apartment at ang lahat ng 
mangyayari ay susunod na lang,” at may lakas ka bilang kabataan na sabihin, “Hindi ako! Pababain n’yo 
ako! Tatawagan ko ang mga magulang ko o anupaman, pero hindi ko gagawin ‘yan” – kapag mayroon ka 
ng tunay na matibay na paniniwala kay Jesu Cristo, kapopootan ka nila.  Lalaitin ka nila.   Tatawagin ka 
nilang matimpi o anupaman ang katawagan ngayon.  Sasabihin nilang labas ka dito.  Ang tingin nila sa 
iyo ay isang banta.  Pagtatawanan ka nila nang talikuran sa opisina.  Gagawin ka nilang paksa ng kanilang 
mga biro at pangangantiyaw.  Lahat sa paligid mo ay mangungutya.  Bakit?  Dahil ang laman ay 
nanghahawakan sa ganitong paraan ng pamumuhay.  Ito’y isang bagay na mahal sa kanila.  Naniniwala 
silang ganito ang buhay at pakiramdam nilang napagbabantaan sila kapag ang isang Cristiano sa 
pamamagitan ng kanyang asal at pananalita ay inilalantad ang ganitong paraan ng pamumuhay bilang 
kasamaan.  Pakiramdam nila ay nanganganib na alisin sa kanila ang isang bagay na mahal sa kanila. 
 
Paano ka mamumuhay sa sanlibutang ito bilang isa na binili ng dugo ni Jesu Cristo?  Ang sagot ay 
malakas at malinaw at marubdob:  Hindi na dito sa karumihang sekswal! Ay, ito ay tukso.  Bahagi ng 
kasalanan at pamamaraan ni Satanas na gumawa sa iyong espiritual na buhay bilang anak ng Dios ng 
isang uri ng kawalang-bahala.  Ibig kong sabihin, nais niyang ganito ang isipin mo:  “Ay, alam mo, hindi 
naman ganoon kaseryoso.  Hindi naman ganoon kaseryoso kung paano ako manamit, Nay.  Hindi naman 
ganoon kaseryoso kung ano ang pinapanood ko.  Minsan lang naman.  Pelikula lang naman.  Hindi ‘yan 
mahalaga.  Nagiging labis ka lang maingat.  Huwag ka ng mag-alala.  Binabalaan mo ako sa mga bagay na 
ito.  Pwede ka ng tumigil sa pagbababala sa akin.  Tumigil ka, mangangaral, alam namin lahat ng ito.”  At 
siguro ay masasabi pa natin, “Lahat ng pagbibigay-babalang ito laban sa ganitong paraan ng pamumuhay 
ay dahil yaong mga nagbababala ay may maruming pag-iisip.”  Narinig ko na rin iyang sabihin. 
 
Ngayon, minamahal sa Panginoong Jesu Cristo, pakinggan mo ang Salita ng Dios.  Sa pangalan ni Jesu 
Cristo, binabalaan kita na kung ganyan ang iniisip mo, at kung mahuli mo ang iyong sarili sa isang 
mapagwalang-bahalang pag-uugali at minamaliit kung gaano kalubha at gaano nakakagumon ang 
kasalanang ito, binabalaan kita na ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan at handa itong tumalon sa 
iyo at puksain ka.  Iyan ba ang tanging iniisip mo kapag naiisip mo ang iyong kaluluwa?  Tumingin ka sa 
krus.   Nakikita mo ba ang iyong Panginoon na nagdurusa dahil sa iyong kasalanan?  Bakit Siya nagdusa 
ng gayon?  Dahil sa iyong kasalanan – napakasama at napakalakas na walang anumang makapag-aalis ng 
sala nito at magliligtas sa iyo mula sa kapangyarihan nito maliban sa dugo ni Cristo.  Ngayon ay kabilang 
ka na sa Kanya.  At hindi ka kabilang sa Kanya para magmalaki at sabihing, “Ah, pero nasa itaas ako ng 
mga bagay na ito at hindi kailangang balaan tungkol sa mga ito.”  Nakikita mo ba Siyang nagdurusa?  
Iyan ay nangangahulugang ikaw ay sa Kanya, bilang Kanyang anak.  
 
Samakatuwid, ang tanong sa buhay ay hindi, “Sino ako?”  Huwag mong abalahin ang iyong sarili sa 
tanong na iyan bilang kabataan.  Hindi iyan mahalagang katanungan.  Eto ang mahalagang tanong:  
“Kanino ako?” 
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Ang isa pang napakagandang sitas ay sa Mga Gawa 27:23, kung saan si apostol Pablo ay nanganganib.  
Pupunta na siya ngayon sa Roma bilang bilanggo.  Sa kalagitnaan ng madilim na oras na iyon, sinabi niya 
ito:  “Sapagkat sa gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang isang anghel ng Dios na nagmamay-ari sa akin, at 
siya ko namang pinaglilingkuran.”   
 
Ako’y sa Kanya.  Kaya hindi malaking bagay kay Pedro na patunayan na ang ganitong paraan ng 
karumihan ay dapat na ganap na itakuwil ng mga sa kanila’y nagdusa si Cristo.  Ito ay malinaw.  Ito ay 
maliwanag.  Ang maging Cristiano ay nangangahulugang alam mo na ito’y hindi sinasang-ayunan ng 
Dios.  Ang karumihang sekswal sa lahat nitong anyo ay isinumpa ng Dios.  Hindi na tayo dapat mamuhay 
dito.  Bakit?  Sapagkat si Cristo ay nagdusa para sa atin.  Hindi natin kailangan ng komite ng pag-aaral 
upang magpahayag sa iglesia ni Jesu Cristo tungkol sa homosekswalidad, tungkol sa diborsyo at muling 
pag-aasawa.  Hindi natin kailangan ng komite sa pag-aaral upang malaman kung ano ang dapat sinasabi 
ng iglesia sa kanyang mga kabataan tungkol sa pakikipagtalik.  Mayroon tayong Salita ng Dios. 
 
Ah, hindi nawa lumabo at madungisan at mapabawa ang ating mga puso sa sanlibutang ito.  Si Cristo ay 
namatay para sa atin.  Ang mga ito ay mga kasalanang nasa atin.  Ngunit sila’y mga kasalanan.  Sila’y 
kinasusuklamang lahat ng Dios. 
 
Paano tayo mamumuhay?  Tayo’y mamumuhay sa kalinisan.  Tayo’y mamumuhay bilang mga tinawag 
mula sa sanlibutang ito tungo sa panig ni Jesu Cristo.   
 
Babalikan natin ito sa susunod, loobin ng Panginoon.  Sumainyo nawa ang Dios hanggang sa muli.   
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Dalangin namin ang pagpapala nito sa aming mga kaluluwa. Amen. 


