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I PEDRO 4:3-5 
"PAANO TAYO MAMUMUHAY?" (2) 

NI REV. CARL HAAK 
 
Sama-sama tayong yumukod ngayon sa Salita ng Dios na matatagpuan natin sa I Pedro 4:3-5.  Sinimulan 
natin ang paglalahad ng sitas na ito ng banal na Kasulatan noong nakaraan.  Nais natin itong tapusin sa 
araw na ito.  Buksan n’yo ngayon ang inyong Biblia at basahin ang sitas. 
 
Noong nakaraan, matatandaan n’yo, napansin natin na ang Salita ng Dios dito ay may sinasagot na 
tanong:  Paano tayo mamumuhay?  Paano tayo mamumuhay sa liwanag ng katotohanang si Cristo ay 
nagdusa para sa ating mga kasalanan?  Ang sagot sa tanong na iyan, una sa lahat, sa negatibo ay, hindi 
tayo mamumuhay sa daan ng kahalayan, ng karumihang sekswal.  Yamang si Cristo ay nagdusa para sa 
ating mga kasalanan, naging napakalinaw sa atin na tayo’y tinawag ngayon kay Cristo upang alisin ang 
gayong kasalanan.  Hinding-hindi upang ipatanggol ito, sa iba man o sa sarili natin, kundi tawagin ito 
kung ano ito, na, kasalanan, yaong naghahatid ng pagkaalipin, pagkahiwalay sa Dios.  Si Cristo ay 
nagdusa para sa atin upang tayo, sa Kanyang biyaya, ay lumakad sa pagsisisi, lumakad sa pagtakas mula 
sa bumibitag at nakamamatay na mga kasalanan. 
 
Paano tayo mamumuhay kung gayon, yamang si Cristo ay nagdusa para sa ating mga kasalanan?  Paano 
ka mamumuhay?  Iyan ang tanong. 
 
Mamumuhay ba tayo sa mga pagsasaya, sa pag-iinuman, sa mga musikang rock, sa pagsasayaw, at 
droga?  Yamang si Cristo ay nagdusa para sa atin, gagawin ba natin iyan?  Magagawa ba natin? 
 
Kung minsan ay naririnig kong sinasabi, “Pupunta kami sa iba’t ibang lugar na ito kung saan nangyayari 
ang gayong mga bagay dahil magiging patotoo kami kay Cristo.”  Kung iyan ang iyong hangarin, sasabihin 
ko sa iyo kung ano ang iyong patotoo.  Una sa lahat, sa pagpasok mo, ang iyong patotoo ay masusulat sa 
iyong noo sa ganitong mga salita:  “Hangal na Cristiano.”  Pangalawa, ang mga salita ng iyong patotoo ay 
ito:  “Hindi ko siniseryoso ang Cristianismo at hindi mo rin kailangan.”  Iyan ang magiging patotoo mo. 
 
Paano naman ang iyong mga mata – anong binabasa natin at anong pinanonood natin?  May isang 
bagay na idinadalangin kong iyong tandaan (lalo na bilang mga lalaki).  Dalangin kong tandaan mo ang 
katotohanan tungkol sa iyong mga mata.  Ang katotohanan ay ito:  Sila ang bintana sa iyong kaluluwa.  
Lahat ng makikita mo ay nag-iiwan ng tanda sa iyong kaluluwa.  Ang mata at kaluluwa ng tao ay higit na 
kahanga-hanga kaysa anumang computer.  Lahat ng iyong nakita ay nag-iiwan ng tanda sa iyong 
kaluluwa.  Oo, ganoon nga! Mga pelikula, mga pagpapatawang sitwasyon sa TV, mga magasin na puno 
ng bawat uri ng sekswal na pasaring.  Iyan ba ang iyong tinitingnan?  Yamang si Cristo ay nagdusa para sa 
atin?  Hindi.  Paano natin magagawa? 
 
Ito’y nauukol sa pagkakaibigan at pakikipagtipan.  Wala kang karapatan bilang kabataan, hindi pa kasal, 
na maging malapit sa pisikal, humihipo at humihimas at sekswal na pumupukaw sa isa’t isa.  Sabi ng 
Panginoon, sa Mateo 5, “Ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa 
kanya ng pangangalunya.”  Napakaseryoso Niya tungkol sa mga salitang ito na Kanyang sinabi, “Kung 
ang mata mo ay nakapagpapatisod sa iyo, dukitin mo ito.  Kung ang kamay mo ay nakapagpapatisod sa 
iyo, putulin mo ito.”  Huwag kang maglaro.  Huwag mong paglaruan ito.  
 
Pagkatapos ay sinabi ng apostol ito sa sitas na ating binasa:  “Kasuklamsuklam na pagsamba sa mga dius-
diosan.”  Iniuugnay niya ang pagsamba sa dius-diosan sa buhay ng sekswal na karumihan.  Itatanong 
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natin, “Anong kinalaman niyan sa sekswal na karumihan?  Parang hindi naman bagay.”  Kasuklamsuklam 
na pagsamba sa mga dius-diosan – iyan ba’y inihagis lang diyan?  Ngunit sa mga Cristianong sinulatan ni 
Pedro may ganap itong saysay.  Ang paglalasing at pakikiapid ay bahagi ng mga relihiyosong gawain ng 
mga paganong dius-diosan.  Sa mga templo ng mga paganong dius-diosan ay hindi lamang mga pari, 
kundi mga babaeng mababa ang lipad at mga sodomita.  Bahagi ng pagsamba kay Baal at Moloc, bahagi 
ng pagsamba kay Apolo at Zeus, ay pinupukaw ang mga mananamba sa pamamagitan ng mga umiikot at 
sumasayaw na babae.  Matatandaan mo na ito’y nangyari din sa bayan ng Dios sa Lumang Tipan (Exo. 
32) nang gawin ni Aaron ang gintong guya.  Pagkatapos, nabasa natin, ang bayan ng Israel, pagkatapos 
nilang sumamba, kumain, uminom, ay bumangon upang maglaro.  At sumayaw silang hubad.  Mayroong 
kaugnayan.  Ang mga kasalanang ito ay magkakasama.  Kapag ibinigay ng isang tao ang kanyang 
kaluluwa sa sekswal na karumihan, ibinibigay niya ang kanyang sarili sa pagsamba ng katawan, sa 
pagsamba ng laman.  Hindi sa pagsamba sa Dios, kundi sa sarili nilang kalayawan.  Iyan ang nagiging 
pinakamahalagang bagay.  Sinasamba nila ang sarili nilang kalayawan.  Iyan ay pagsamba sa dius-diosan.  
Kung gayon, kasama ng pakikiapid, kailanman na ang pakikiapid ay ipinagtatanggol bilang karapatan sa 
lipunan, ang lipunan ding iyon ay ipagbabawal, aalisin, at ituturing na malupit ang anumang tumutukoy 
sa Dios.  Ang katulad na lipunan na nagtatanggol sa malayang sekswal na pagpapahayag at nagsasabing 
lahat ng tinatawag ng Biblia na sekswal na kasamaan ay maaaring isagawa nang malaya at walang 
sinumang maaaring bumatikos dito, ang lipunan ring iyon ay tatawagin ang Dios at ang Kanyang Salita na 
panatiko.  Ito’y maglulunsad ng lubusang pakikidigma laban sa buhay at tunay na Dios. 
 
Ngayon yamang si Cristo ay nagdusa para sa atin, at yamang, sa biyaya ng Dios, tayo’y likas na 
magkatulad, paano tayo mamumuhay?  Mamumuhay tayo sa pamamagitan ng pagtatakwil sa ganitong 
uri ng buhay. 
 
Inihahatid sa atin ng Salita ng Dios na ang ganitong paraan ng pamumuhay, itong sekswal na karumihan, 
ay nakaugat sa maling palagay tungkol sa buhay.  Kung hindi natin iyan nakikita ngayon, tayo kung gayon 
ay gaya lamang ng hardinero na pinapatay ang mga damong ligaw sa pamamagitan ng pagputol sa 
tuktok at iniiwan ang mga ugat sa lupa, at pagkatapos ay iniisip na ang kanyang halamanan ay wala ng 
damong ligaw.  Dapat mong maunawaan na ang Cristianismo ay pananampalataya sa katotohanan, sa 
mga prinsipyo ng Dios.  Ang Cristianismo ay hindi lamang kodigo ng mabuting pag-uugali.  Hindi lamang 
ito pagkatuto sa mga bagay na tamang gawin at mga maling bagay na di dapat gawin.  Kundi ito ay 
pananampalataya na nakakakita, at nakakakita sa puso ng isang bagay.  Nakikita nito kung bakit ang mga 
lalaki at mga babae, sa kanilang kasalanan, ay ginagawa ang kanilang ginagawa – kung bakit ang isang 
tao ay kumikilos ng gayon.  Nakatingin ito sa puso kung tungkol saan ang banal na buhay.  Iyan ang 
kailangan ng ating mga bata at mg kabataan.  Hindi lamang nila kailangan ang mga dapat at hindi dapat 
nang hindi umaabot sa puso ng bagay na iyon. 
 
Bakit?  Sumasagot ang Salita ng Dios.  Sinasabi ng Salita ng Dios na ang buhay ng sekswal na karumihan, 
ang tinatawag ni Pedro na kahalayan, ay nakaugat sa maling pananaw sa buhay.  Sabi ni Pedro, “Sapat 
na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga Hentil.”  Ang “mga gustong 
gawin ng mga Hentil” ay, literal na, ang pasya o ang plano o ang paraan ng pag-iisip ng di-
sumasampalataya.  Iyan ay, sa likod ng buhay ng kahalayan, sa likod ng buhay ng karumihan, ay ang 
paraan ng pag-iisip, ang lagay ng isip.  Hindi lamang ito makahayop na simbuyo na lumalabas paminsan-
minsan.  Ang daan ng kasalanan at kasamaan ay hindi isang bagay na nasa chromosomes.  Hindi ito 
bagay na mayroon kang tapang.  Hindi.  Tinatalunton ito ng Salita ng Dios sa puso, sa nakatagong pag-
iisip, at sa nakatagong pasya ng tao.  At binubuksan ng Dios ang mga nakatagong pag-iisip sa Kanyang 
Salita.  Iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin ang Salita ng Dios. 
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Ang daan ng kasalanan, ang daan sa buhay ng sekswal na karumihan, ang daan ng buhay ng pagbibigay 
ng sarili sa kasalanan ay nagmumula sa isang plano, mula sa paraan ng pag-iisip sa puso.  Kapag naayos 
ang paraan ng pag-iisip, ito’y patungo sa buhay ng kahalayan at karumihan.  Ang daan ng sekswal na 
karumihan ay hangal, ngunit ito’y dumadaloy mula sa paraan ng pag-iisip. 
 
Ano ang paraan ng pag-iisip?  Hiwalay sa pananampalataya kay Jesu Cristo, itinatanong ng tao, Ano ang 
buhay?  Ano ang paraan upang mabuhay? Anong mayroon para sa akin?  Anong mayroon tayo?  Bakit?  
Ang sagot na nabuo niya ay:  Ako, sarili ko, ang buhay na ito.  Kaya, ang paraan ng pamumuhay ay sa 
pagbibigay-kasiyahan, hangga’t maaari, sa mga pagnanasa at sa mga paghahangad na mayroon ako.  
Iyan ang plano.  Sa kamangmangan at espiritual na kadiliman at katigasan ng kaluluwa, sinasabi ng mga 
tao, “Walang Dios, walang kasalanan, walang kahatulan.  Mayroon lamang ako.  Ako lamang at ang 
gusto ko.  At dapat kong makuha ang anumang gusto ko hangga’t hindi ito nakakasakit sa sinuman 
(anuman ang ibig sabihin niyan).  Ako lamang, at ngayon na.  Ang oras ng sandali at ang kasalukuyan 
kong mga ninanasa na hindi ako kayang lokohin.  Ang pinakamalalang bagay sa mundo, “akala nila,” ay 
ito, na ipagkakait sa akin ang simbuyong mayroon ako ngayon.  Ang pinakadakilang kabutihan ay ang 
makuha ang anumang gusto ko.”  Kaya mayroon itong saysay sa kanila.  Sa pagtanggi sa Dios at sa 
pagtanggi na dapat Siyang paglingkuran bilang tanging kabutihan, ginagawa nila ang kanilang mga sarili 
na Dios at pinagpapasyahan nila kung ano ang tama at mali.  At kanilang ipinapalagay na ang buhay na 
ito ay sa kanila.  Bakit hindi nila susundin ang sarili nilang mga kinahuhumalingan? 
 
Subalit ang Cristiano ay may ibang pananaw sa buhay.  Ang pananaw sa buhay ay ito:  “Hindi na tayo 
mamumuhay,” sabi ni Pedro, “sa laman sa ating nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga 
tao, kundi sa kalooban ng Dios.”  Tayo man ay may lihim na iniisip.  Tayo man ay may lagay ng isip, may 
plano sa puso.  Ngunit iyan, ngayon, ay ito:  ang kagandahan at ang pag-ibig ng Dios ay nakatanim sa 
ating mga puso.  At ang pinadakila nating nasain ay bigyang-lugod Siya.  Iyan ang kumukontrol sa atin.  
Kinukontrol ng pag-ibig ng Dios ang anak ng Dios sa kanyang puso.  Samakatuwid, ang buong pananaw 
sa buhay ay lubos na naiiba.  Ano ang paraan upang mabuhay, ano ang ating pananaw bilang mga anak 
ng Dios?  Hindi sa masasamang pagnanasa ng laman, kundi sa kalooban ng Dios.  Alam nating ang Dios 
na banal, ang ating Manlilikha, sa pag-ibig sa atin ay ipinako sa krus ang Kanyang Anak, upang bayaran 
ang ating mga kasalanan at upang iligtas tayo mula sa malupit nitong kapalaluan.  Ngayon ay iba na ang 
ating buhay.  Ngayon tayo ay nabubuhay upang bigyang-lugod Siya.  Iyan ay kagalakan.  Iyan ay 
kapayapaan.  Hindi sarili.  Hindi tayo nilikha para sa ating sarili.  Iyan ay pagkaalipin.  Tayo’y nilikha 
upang maglingkod sa Dios at upang magalak sa Kanya sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Ang mga pagano, 
sabi ni Pedro, ay mararamdaman iyan sa atin.  Sabi niya, “Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na 
nakikisama sa gayang labis na kaguluhan, kaya't  kayo'y  nilalait nila.”  Iniisip nilang kakaiba ka.  Iniisip 
nilang ikaw ay banyaga bilang anak ng Dios.  Ikaw ay labas sa mundong ito.  Sila’y namamangha.  Sila’y 
naguguluhan.  Hindi nila maunawaan.  Sila’y nagtataka.  Hindi nila ito makuha.  Anong nagpapatunog sa 
iyo? 
 
Totoo ba ito sa iyo bilang anak ng Dios?  Iyan ba ang palagay ng sanlibutan sa iyo bilang anak ng Dios?  
Iyan ba ang sinasabi nila sa iyo sa opisina o sa lab o sa lugar ng trabaho?  Iyan ba ang sinasabi nila sa 
inyo, mga anak at mga ina, sa kalapit na pook?  Iyan ba ang sinasabi nila sa iyo sa paaralan, sa training 
class ng mga tsuper?  Iyan ba ang sinasabi nila sa iyo sa mga tauhan ng ospital, sa campus ng kolehiyo?  
Nakapagtataka.  Bakit hindi nakikisama sa atin ang mga taong ito sa labis na kasamaan?  Nilalait ba nila 
kayo? 
 
Iyan ang sinasabi ni Pedro dito sa mga pahina ng banal na Kasulatan.  Ganito ang iniisip ng sanlibutan 
tungkol sa Cristiano at iyan ang sasabihin ng sanlibutan.  Alam kong sinasabi ito.  Ngunit tinatanong ko sa 
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iyo, ito ba ang sinasabi ng mga di-mananampalataya tungkol sa iyo?  Sinasabi ba nilang, “Ibang-iba, 
nakapagtataka.  Eto ka, napakagandang dalaga, napakaguwapong binata.  Walang mga kasiyahan?  
Walang inuman?  Walang isang-gabing pagsasama?  Walang sayawan?  Kakaiba.”  Sinasabi ba nila ito sa 
inyo bilang mga magulang – mga ina, mga ama?  Ibang-iba.  Gaano katagal na kayong kasal?  Ibig mong 
sabihin lahat ito ay mga anak n’yo?  Ibig mong sabihin kailangan mo munang tanungin ang asawa mo 
bago mo gawin iyan?  Sandali lang.  Saan mo kailangang diretsong umuwi galing sa trabaho – sa bahay?  
Sinasabi ba nila sa iyo bilang kabataan:  Nakikipag-usap ka sa Tatay mo?  Kakaiba.  
 
Iyan ang dapat nilang sabihin.  Ganyan ang nararapat.  Ito ang nasa atin, sa biyaya ng Dios.  Dahil, ang 
kaibahan ay ang krus.  At ang krus ay tunay na gumagawa ng kaibahan.  Sa kalikasan tayo ay lumalakad 
sa parehong landas.  Lumalakad tayo sa payo ng masama (Awit 1).  Subalit ngayon, sa biyaya ng Dios, 
ang krus ay gumawa ng kaibahan.  Ginawa ng Dios ang kaibahang iyan sa atin.  Nauunawaan natin ang 
daan ng sanlibutan.  Nakikita natin ito sa ating sarili.  Dati tayong ganoon.  Ngunit hindi na.  Ngayon 
sakop na ng krus ang sentro ng buhay ng anak ng Dios.  Si Cristo’y nagdusa para sa aking mga kasalanan.  
Hindi Siya nagdusa sa krus bilang martir.  Nagdusa Siya doon bilang Manunubos.  Nagdusa Siya doon 
upang maging dakilang taga-kalag ng tanikala, ang dakilang tagapagpalaya, ang buhay na Panginoong 
Jesu Cristo.  Ngayon ay iba na.  Ngayon ang buhay ay ipinamumuhay sa kalooban ng Dios.  Sapat na ang 
nakaraang panahon sa paggawa natin ng mga gustong gawin ng mga di-mananampalataya.  Tama na 
iyon.  Ayaw na natin noon.  Labis na iyon.  Ngayon ay napipighati na tayo doon na minsan tayong 
namuhay mula sa prinsipyo ng kasalanan.  Isinusubsob natin ang ating mga ulo sa ating mga kamay 
kapag naiisip natin ang mga bagay na ito – na ganoon ang daan nating tinahak.  Nakikita pa rin natin ito 
sa atin.  Subalit ngayon, sa biyaya, may tama tayong pag-iisip.  Sa biyaya ang tamang pag-iisip ay ang 
kalooban ng Dios.  Iyan ang dapat kong taglayin sa aking buhay.  Bakit?  Dahil si Cristo ay nagdusa para 
sa akin. 
 
Kaya nauunawaan mo na may kahatulang darating.  Sa talatang 5, sinasabi ng apostol, “Ngunit sila'y 
magbibigay sulit sa kanya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay.”  Iyan ang nalilimutan ng 
mga tao.  At nais nila itong kalimutan.  Ngunit walang magagawa ang paglimot dito.  Ang mga tao ay 
magbibigay sulit sa Dios.  Ang Dios ay tatawag ng kahatulan.  Iyan ay nangangahulugan na bawat isa ay 
mananagot sa Dios.  Huwag makinig sa satsat ng sanlibutang ito o sa iyong pusong makalaman.  Ikaw ay 
magbibigay sulit sa Dios.  Ang buhay mo ay ipinagkaloob sa iyo dahil sa isang layunin – upang magpuri at 
maglingkod sa Kanya.  Lahat ng mayroon ka ay sa Dios.  Tinawag ka Niya upang talikdan ang kasamaan at 
mamuhay ng banal sa Kanya.  Dapat kang magbigay sulit.  Huwag padaya.  Huwag maging matamlay.  
Huwag magwalang-bahala.  
 
Sinasabi sa atin ng Salita ng Dios na ang pagbibigay sulit na iyan ay nagsisimula na ngayon.  Sinasabi sa 
atin ng Salita ng Dios na dahil diyan sa hungkag na paraan ng pamumuhay, iyang walang kabuluhang 
sekswal na karumihan, nagbibigay sulit na sa buhay na ito.  Nakikita ko ang pagbibigay sulit at ako’y 
naiiyak.  Nakikita ko ang pagkasirang lumalaganap sa ating lipunan – pag-abusong sekswal, mga wasak 
na tahanan, mga lumalaking anak na walang ama upang magdisiplina at magmahal sa kanila, lipunang 
puno ng pagdurusa ng kaluluwa.  Ah, subalit hindi nila ito makikita.  Hindi nila sasabihing ito ay 
nagmumula sa sekswal na karumihan.  Hiwalay sa biyaya ng Dios, ang tao ay tumatangging makita ang 
kahatulan ng Dios sa daan ng kasalanan. 
 
Sa biyaya ng Dios, isinasaalang-alang natin ito.  Nakikita natin na, sa halip na hindi parusahan ang ating 
mga kasalanan, pinarusahan ito ng Dios sa Kanyang Anak.  At nakikita natin na, hiwalay sa krus ni Jesu 
Cristo, mayroon lamang takot sa atin, takot sa kahatulan ng Dios.  Subalit iniligtas tayo ng Dios sa 
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kahatulang iyan.  Nagdusa Siya para sa ating mga kasalanan.  Kung gayon, mamumuhay tayo sa Kanya.  
At nananawagan tayo ngayon sa lahat ng mga tao:  Tumakas sa poot na darating. 
 
Maaari mo akong tawaging makitid ang pag-iisip.  Maaari mo akong tawaging panatiko at wala sa uso.  
At maging sa mundo ng iglesia ay maaaring may mga ngumingisi sa makalumang kaisipan ng kahatulang 
darating.  Ito ang Salita ng Dios:  Tumayo sa harap ng krus.  Iyan ang tanging daan sa pagkatubos.  
Tumakas sa poot na darating. 
 
Ang iyong daan, ngayon, bilang anak ng Dios ay maaaring makipot.  Ang iyong daan, ngayon, ay 
maaaring pinagtatawanan.  Ngunit iyan ay daang pauwi.  Ito’y patungo sa buhay na walang hanggan.  Sa 
araw na iyon ikaw at ako ay magbibigay sulit.  Ako’y magbibigay sulit bilang mangangaral, bilang ama, 
bilang asawa, at bilang kapatid kay Jesu Cristo.  Sasabihin ko ba sa iyo, sa sarili kong kongregasyon, sa 
mga mahal ko sa buhay:  “Ayos lang iyan.  Ginagawa iyan ng lahat.  Walang saysay na salungatin ang 
agos.”  Sasabihin ko ba iyan?  Kung gayon, anong sasabihin ko sa Panginoon ko na namatay para sa akin? 
 
Sasabihin mo ba iyan sa iyong buhay – ayos lang?  Sasabihin mo ba?  Ikaw, na nang dahil sa iyo ay 
nagdusa at dumugo si Jesus?  Mamumuhay ka ba sa karumihan?  Ikaw?  Makikipaglaro ka ba dito?  
Hindi! Si Cristo’y nagdusa para sa atin.  Kung gayon ay sandatahan ninyo ang inyong sarili.  Panatilihin 
ninyong malinis at walang dungis ang inyong sarili mula sa sanlibutan.  At, sa Kanyang biyaya, ay 
maghintay sa Kanyang pagparito kung kailan ang pakikipagbaka ay matatapos na at tayo ay magigising 
sa Kanyang anyo.  Magkakaroon lamang ng malinis at banal na pag-iisip.  At tayo ay magpapahinga sa 
wakas.   
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, pagpalain Mo po ang Iyong Salita sa aming mga kaluluwa.  Amen. 


