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I PEDRO 3:7 
"MGA LALAKI, MAKISAMA SA INYU-INYONG ASAWA" (1) 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ipagpapatuloy natin ngayon ang ating serye tungkol sa pag-aasawa.  Mula sa kagandahan ng 
babaeng Cristiano, ngayon ay pag-aaralan natin ang pagkatawag at dangal ng lalaking Cristiano.   
 
Kukunin natin ang ating pag-aaralan mula sa Salita ng Dios sa I Pedro 3:7.  Doon ay mababasa natin:  
“Gayundin naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyu-inyung mga asawa sa inyong 
pagsasama, na binibigyan ng karangalan ang babae bilang isang mas marupok na sisidlan, yamang 
sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay, upang walang makahadlang sa inyong mga 
panalangin.” 
 
Sa bahaging ito ng I Pedro, nakita natin na ang apostol ay nakikiusap para sa praktikal na 
Cristianong pamumuhay.  Ang pakiusap na iyon ay inilagay sa ating harapan sa kapitulo 2:11, 12.   
Yamang naipaliwanag sa mga kapitulong 1 at 2:1-10, ang mga pribilehiyong hatid ng biyaya ng Dios 
sa atin, si Pedro sa gayon ay nagkaroon ng kabigatan sa pamamagitan ng Espiritu upang payuhan 
ikaw at ako na mamuhay sa ikaluluwalhati ng Dios bilang tugon sa mga pribilehiyong ito.  Ang 
apostol ay nagsimula sa pagpapaalala sa atin ng ating pagkakakilanlan:  “Mga minamahal, 
ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon.  Kayo ay inilabas mula sa 
makasalanang sanlibutan sa biyaya ng Dios.”  Negatibo siyang nagpatuloy:  “Kayo'y umiwas sa mga 
pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa.”  Pagkatapos ay positibo niyang sinabi, 
“Maging marangal ang inyong pag-uugali (iyan ay, ang inyong paglakad sa buhay) sa gitna ng mga 
Hentil (iyan ay, ang mga tao sa sanlibutang ito), upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang 
kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang 
Dios sa araw ng pagdalaw.”  Tinatawag tayo ng Salita ng Dios, sa gayon, sa huwaran ng buhay na  
pinapupurihan ang ebanghelyo, sa huwaran ng buhay na nakikita ng sanlibutan.  Ito ang dapat 
maging malaking alalahanin ng Cristiano:  na ang ating buhay ay pinapupurihan ang ebanghelyo. 
 
Ngunit paano natin gagawin iyan?  Sumagot si Pedro:  sa pamamagitan ng buhay na mapagpasakop 
sa awtoridad ng Dios.  Sa I Pedro 2:13 nagpapatuloy ang apostol:  “Pasakop kayo sa bawat 
pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon.”  Sinasabi ng Salita ng Dios na walang anumang 
nagpapakita ng kapangyarihan at ng liwanag ng ebanghelyo sa ating buhay gaya ng pagsunod sa 
Dios, na sinasalamin ng ating buhay ang may pagkukusa, masigasig na pagsunod sa Kanya.  Walang 
anumang nagpapakita ng ebanghelyo gaya niyan – na sa lahat ng oras ay pinapasan natin ang 
Kanyang pamatok at sumusunod tayo sa Kanya.   
 
Pagkatapos ay sinimulan ni Pedro na idetalye ang pagpapasakop na ito.  Una, ginamit niya ito sa 
larangang sibil.  Sinabi niya na dapat tayong magpasakop sa hari at sa mga gobernador.  At inilabas 
niya ang pinakamasamang kalagayan:  yaong mga uusig sa atin dahil sa ating pananampalataya kay 
Cristo.  Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa larangan ng paggawa:  mga alipin, magpasakop kayo sa 
inyong mga amo.  At dito ay inilabas niya ang pinakamasamang kalagayan:  gayundin sa 
mababagsik sa inyo. 
 
Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang pansin sa pag-aasawa.  Sabi niya sa kapitulo 3:1, 
“Gayundin naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyu-inyung sariling asawa.”  At 
muli ay binanggit niya ang pinakamasamang kalagayan, “kahit na ang ilan sa kanila ay hindi 
sumusunod sa salita (iyan ay, kung ang sinumang asawa ay hindi mananampalataya, ikaw ay 
pasasakop pa rin sa kanya upang ang pagpapasakop na iyon ay gamitin ng Dios upang siya’y 
mahikayat, kung ito’y kalooban ng Dios).”  Ang apostol sa gayon, kung matatandaan mo, ay 
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nagpatuloy upang ilarawan ang kagandahan ng babaeng Cristiano at gumamit ng mga halimbawa 
upang bigyang-diin ang kagandahang iyon.   
 
Ngayon sa talatang 7 mababasa natin, “Gayundin naman kayong mga lalaki.”  Ganito ang kahulugan 
niyan.  Ang katulad na prinsipyo ng paniniwala sa pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon ay 
dapat makita sa iyo bilang asawa at bilang lalaki.  Bilang lalaking may asawa, paano ako 
mamumuhay upang papurihan ang kapangyarihan ng ebanghelyo sa aking buhay?  Ang Dios ay 
nagsalita sa atin.  Pinakaunti ito ng Dios.  Sinabi ng Dios na dapat tayong magpasakop sa 
pamahalaan.  Sinabi ng Dios na dapat tayong magpasakop sa ating trabaho.  Sinabi ng Dios na ang 
asawang babae ay dapat magpasakop sa kanyang asawang lalaki. 
 
Ngayon, paano ka naman, asawang lalaki?  Paano ka naman bilang lalaki?  Paano mo ipamumuhay 
ang iyong pagkatawag bilang dayuhan at ipinatapon, bilang isa na umiiwas sa mga pagnanasa ng 
laman, bilang isa na nagpapatunay sa kagandahan ng ebanghelyo?  Paano mo gagawin iyan?  Ganito 
mo gagawin iyan.  “Gayundin naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyu-inyung 
mga asawa sa inyong pagsasama, na binibigyan ng karangalan ang babae bilang isang mas marupok 
na sisidlan, yamang sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay, upang walang makahadlang 
sa inyong mga panalangin.”   
 
Maaari nating maitanong bago natin ito simulang tingnan sa ilang detalye, Anong kinalaman nito sa 
akin?  Sasabihin mo, ako’y binata at walang asawa at siguro’y nakikinig ako dahil  sinabi ng Tatay ko 
na kailangan.  Isang araw, kung loloobin ng Dios, ikaw ay mag-aasawa.  Ipagkakatiwala ng Dios sa 
iyong pangangalaga ang isa sa Kanyang mga anak na babae.  Sa gayon, walang anuman sa 
sanlibutan ang makakapigil sa iyo upang maging isang asawa.  Lahat sa sanlibutan ay nakatutok 
upang kapootan mo ang sinasabi ng Dios tungkol sa pagiging asawa.  Paano mo paghahandaan ang 
pagiging asawa?  Naitanong mo na ba ang tanong na iyan?  Ganito ka maghahanda:  sa pamamagitan 
ng pag-iingat sa Salita ng Dios dito mismo. 
 
Paano naman ang mga dalaga at kababaihan?  Sasabihin mo, Anong kinalaman nito sa akin – ako’y 
dalaga pa?  Ano ang hinahanap mo sa isang asawa?  Huwag mong tingnan ang laki ng kanyang mga 
balikat, ang sukat ng kanyang biceps.  Hanapin mo ang lalaki na ang mga salitang ito ay 
naisasagawa, ang Salita ng Dios.  Kailangan mong maunawaan, bilang dalaga, na ang paglakad sa 
pasilyo ng pag-aasawa at ang masayang pagdiriwang  pagkatapos ng inyong kasal, at ang 
seremonya ng kasal na iyong pinapangarap – lahat ng iyan ay hindi babago sa kanya.  Dapat mong 
maunawaan na ang lalaking iyong pakakasalan ay ang lalaking magsasabi ng “Opo.”  At bago mo 
siya pakasalan, kailangan mong makita ang mga bagay na ito na sinasabi ng Dios na dapat nasa 
kanya bago mo siya pakasalan at bago mo pahintulutan ang iyong puso na mapasakanya.       
 
Paano naman ang mga bata?  Naitatanong mo ba, Bakit dapat kaming makinig?  Bakit kami, bilang 
maliliit na bata, mga batang lalaki at babae, nasa ikaapat at ikalimang baitang, bakit dapat kaming 
makinig?  Ang pag-aasawa ay malayo pa.  Naaalala mo kung ano ang binasa natin sa Awit 1?  
“Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga 
makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya.”  Lalaki ka ba upang maging mapalad na 
lalaki at mapalad na babae na ang kagalakan ay nasa kautusan ng Dios at gaya ng punong itinanim 
sa tabi ng agos ng tubig?  O nais mo bang lumaki upang maging isang lanta, tuyot na halaman sa 
disyerto ng Arizona?  Sinasabi ng Salita ng Dios na dapat nitong hubugin ang iyong pag-iisip ngayon 
bilang batang lalaki o babae.  Dapat nitong hubugin ang iyong pag-iisip tungkol sa kung ano ang 
pag-aasawa, tungkol sa kung ano ang pagiging lalaki.  Hindi mo dapat hayaang ang sanlibutan ang 
gumawa niyan.  Dapat mahubog ng Salita ng Dios ang iyong pag-iisip.   
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Kaya magsimula tayo ng kaunti sa talatang ito ngayon, at, loobin ng Panginoon, tatapusin natin ito 
sa susunod na linggo. 
 
Itanong natin ang tanong na ito una sa lahat:  Sino ang kinakausap ng apostol?  Ang layon nitong 
Salita ng Dios ay, napakalinaw, mga asawang lalaki.  Hindi mga asawang lalaki, ngayon, sa natural 
na saysay lamang, kundi mga Cristianong lalaki – mga lalaking anak ng Dios na mga asawa rin, iyan 
ay, nasa may asawang katayuan.  Bigyang-diin natin iyan, una sa lahat. 
 
Kinakausap ni Pedro, o mas mainam na, nagsasalita ang Dios sa mga lalaking taglay ang lahat kay 
Cristo na inilarawan sa mga kapitulong 1 at 2 ng I Pedro.  Sila, sa biyaya ng Dios, ayon sa kapitulo 
1:3, ay muling ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay  ni 
Jesu-Cristo.  Sila man, ayon sa talatang 4 ng kapitulong iyon, ay may manang hindi nasisira, walang 
dungis, at hindi kumukupas.  Sila, ayon sa talatang 5,  sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa 
pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon.  
At sila rin, ay dinadalisay sa pamamagitan ng mga impluwensiya ng mga pagsubok at mga 
pagdurusa, sa pamamagitan ng kabigatan at iba’t ibang pasubok.  Mayroon pa, ayon sa talatang 8 ng 
kapitulong iyon, kanilang iniibig ang Cristong hindi nila nakikita, bagama't hindi siya nakikita, 
gayunman sila’y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag.  Ang sinasabi lamang ni Pedro, o 
ang sinasabi lamang ng Dios sa mga asawang lalaki ay pinatutunayan ng lahat ng sinasabi Niya 
tungkol sa Cristiano.  Tandaan natin iyan.   
 
Bilang mga lalaki, nabubuhay tayo sa panahong paano.  Ginaganap ang mga pagpupulong, isinusulat 
ang mga aklat kung paano maging magulang, paano maging asawa.  Ipinamimigay ang mga 
workbook at lahat ng iba pa.  Siguro ang mga aklat na ito ay may halaga sa isang limitadong antas.  
Ngunit, minamahal, tandaan natin na malibang mayroon tayo ng buhay ng isang Cristiano, hindi 
tayo makakapamuhay ng Cristianong pamumuhay.  Ang buhay-Cristiano ay hindi isang grupo ng 
mga tuntunin na inilaglag sa ibabaw mo.  Kundi sila ay mga prinsipyo kung saan ang puso at 
kaluluwa na hinipo ng biyaya ay nabubuhay.  Itong Salita ng Dios ay dumarating sa mga mayroon ng 
biyaya.  At ang biyayang ito ay nagbunga ng mga motibo upang sundin ang Salita ng Dios at 
nagbigay ng kapangyarihan upang sundin ang Salita ng Dios.  Ang biyaya ng Dios ay nagbibigay sa 
atin ng motibo upang sundin ang itinuturo sa atin dito bilang mga asawang lalaki.  Sinasabi ng 
apostol, “hindi ninyo siya nakita gayunma'y inyong iniibig.”  Sabi ni Jesus, “Kung Ako’y inyong 
minamahal ay tutuparin ninyo ang Aking mga utos.”  Nakita mo, hindi tayo inuudyukan ni Pedro 
bilang mga asawa na gawin ito mula sa anumang pantaong motibasyon.  Kundi sinasabi niya, 
Ngayon tandaan ninyo, kayo ay mga inilapit sa pakikisama kay Cristo at nagmamahal sa Panginoong 
Jesu Cristo.  Ngayon, alang-alang sa Kanya, dapat mong gawin ang mga bagay na ito. 
 
Mayroon pa.  Ang biyaya ay nagbigay sa atin ng kapangyarihan upang sumunod.  Si Pedro ay hindi 
nakatingin sa atin bilang mga lalaking aasa sa sarili nating mga kakayahan, upang kahit paano ay 
umugnay doon sa mga panloob na bugso sa ating mga puso.  Ah, hindi! Sinasabi ng Salita ng Dios na 
tayo ay nilinis.  Ang ating mga kaluluwa ay nilinis (I Ped. 1:22), sa pagsunod sa pamamagitan ng 
Espiritu.  Iyan ay nangangahulugan na tayo ay nakipagkaisa kay Cristo sa pamamagitan ng tunay at 
buhay na pananampalataya, at sa paggawa sa atin ng Espiritu, ito’y biyaya ng Dios, sa pamamagitan 
ng Espiritu at ng Salita, na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan kay Cristo upang gawin ang mga 
bagay na ito – ang kapangyarihang natanggap natin sa pamamagitan ng Salita at ang 
kapangyarihang tinanggap mo kapag ikaw ay nakaluhod sa pananalangin.     
 
Kaya, para kanino itong Salita ng Dios?  Ito’y para sa mga lalaking nais maging kalugud-lugod sa 
Dios.  Ito’y para sa mga lalaking nais maluwalhati ang Dios at, samakatuwid, ay nais maging asawa 
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ayon sa Salita ng Dios.  Iyan ay mahalaga.  Anumang seryoso, mahinahon na pagsasaalang-alang 
nitong Salita ng Dios ay maglalantad ng ating mga pagkukulang at ng ating kasalanan. 
 
Marahil nang ikaw ay magpakasal hindi mo ito masyadong pinag-isipan.  Inisip mong “kaya mo” 
bilang asawang lalaki, ngunit ngayon, dahil sa mga problema, nakikita mo na hindi mo kaya.  
Sinasabi ng Salita ng Dios, Huwag kang tumakbo o umatras dahil sa habag at huwag kang mawalan 
ng pag-asa, kundi manalangin:  “Panginoon, gumawa ka sa akin.  Nawa ang aking kasapatan, nawa 
ang aking mga motibo, nawa ang aking mga kakayahan ay sa Iyo upang ang lahat ng kaluwalhatian 
ay Sumaiyo.  Panginoon, nang lubos kong maunawaan ang mga hinihingi ng aking pagkatawag, 
nakita ko ang sarili kong mga kahinaan.  Ngunit nakikita ko ngayon ang aking pagkatawag upang 
ako’y tumingin sa Iyo sa biyaya at maniwalang bibigyan Mo ako ng kakayahan upang maging asawa 
na ayon sa pagkatawag mo sa akin.”  Alalahanin mo ang mga salita ng Filipos 4:13, “Lahat ng mga 
bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Cristo na nagpapalakas sa akin.”  Huwag kang 
tumingin sa iyong sarili.  Dapat kang matuto na mamuhay mula sa pananampalataya kay Cristo sa 
harap ng iyong asawa.  Filipos 2:13, “Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at 
panginginig; sapagkat Dios ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa 
kanyang mabuting kalooban.”  Ang tawag ng Cristiano ay hindi ayon sa ating kahabag-habag na 
mahinang kalikasan bilang tao, ang makasalanan nating kalikasan, kundi sa biyaya.  Tinatawag tayo 
ng Dios na gawin ang mga bagay na ito sapagkat sa Kanyang biyaya ay binibigyan Niya tayo ng 
kakayahan na gawin ang mga bagay na ito.  Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mong malaman 
ang iyong pagkatawag bilang asawang lalaki.  Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mong tumingin 
sa liwanag ng Salita ng Dios.  Kailangan mong makita kung tungkol saan ito.  Kailangan mo ring 
makita ang sarili mong kasalanan at ang sarili mong kahinaan kaugnay sa pagkatawag na iyan, 
upang ikaw ay umasa sa biyaya ng Dios, upang masabi mong kasama ni Pablo, Ako ay ako sa 
pamamagitan ng biyaya ng Dios. 
 
At hindi ba kahanga-hangang bagay na sa pag-aasawa, habang higit nating nakikilala ang isa’t isa at 
nakikita natin ang mga lihim na kasalanan at mga kahinaang iyon, na kaya nating mamuhay na 
magkasama at tahasang sabihin, sa kapurihan ng Dios at sa pag-ibig, walang ibang paliwanag sa 
kanya bilang ganitong uri ng asawa, sa matapat, mapagmahal na asawang ito, kundi ang 
katotohanang ang biyaya ng Dios ang gumagawa nito sa kanya? 
 
Sa pagpapatuloy natin sa teksto, kailangan nating gumawa ng kaunting paglilinaw sa pagkakasalin.  
Naniniwala akong mahalagang gawin ang paglilinaw na ito upang maunawaan nang maayos ang 
Salita ng Dios.  Hindi ko ito ginagawa dahil naniniwala akong ang salin ng Biblia, ang King James 
Version, ay hindi mapagkakatiwalaan.  Kundi ginagawa ko ito upang gawin itong napakalinaw na 
ipahayag ang mismong isinulat ng Espiritu sa atin.  Tunay na mayroon tayo dito sa talatang 7 ng I 
Pedro 3 ng dalawang tungkulin, ang bawat isa ay may ibinigay na dahilang nakakabit dito.  Maaari 
nating basahin ang teksto sa ganitong paraan:  “Gayundin naman kayong mga lalaki, maging 
mapagbigay kayo sa inyu-inyung mga asawa sa inyong pagsasama, bilang isang mas marupok na 
sisidlan.”  “Gayundin naman kayong mga lalaki, bigyan ng karangalan ang babae, yamang sila man 
ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay.”  Sa gayon, mayroong dalawang tungkulin dito.  Una, 
maging mapagbigay kayo sa inyong asawa at gawin iyan sa dahilang ito:  na siya ay mas marupok na 
sisidlan.  At pangalawa, bigyan mo ng karangalan ang iyong asawa at gawin ito dahil sa motibong 
ito:  na kayo ay kapwa tagapagmana ng biyaya ng buhay.   
 
Tingnan natin una sa lahat ang unang tungkulin.  Maging mapagbigay kayo sa inyong asawa sa 
inyong pagsasama bilang isang mas marupok na sisidlan.  Ang salitang “pagsasama” ay isang 
napakagandang salita.  Ipinahahayag nito ang buong kaibahan ng tali ng pag-ibig at pagkakalapit at 
pagkamalambing.  Nabasa natin na si Abraham ay nanirahang kasama ni Sara sa mga tolda.  Ang 
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tanging pagkakataon na ginamit ang salitang ito sa Bagong Tipan ito’y nangangahulugang 
“makipamahay,” o “tumirang magkasama sa isang bahay.”  Kung susuriin natin ang lahat ng 
itinuturo ng Kasulatan tungkol sa salitang pagsasama, makikita natin na ito ay nagpapahayag sa 
atin ng esklusibo at natatanging tali ng pag-aasawa.  Ang Dios ay nananahan sa Kanyang bayan.  Ano 
ang ibig sabihin niyan?  Iyan ay nangangahulugang binubuksan Niya ang Kanyang puso sa atin, 
nakikipag-usap Siya sa atin, ibinabahagi Niya ang Kanyang buhay sa atin, nasisiyahan Siya sa atin sa 
tipan ng Kanyang awa at biyaya, pinahahalagahan Niya tayo, nangangalaga Siya, nag-iingat, at 
nagpapakain sa atin. Kapag ang Dios ay nananahang kasama natin iyan ay napakalapit na tali.  
Ngayon kapag tayo ay nananahan kasama ng ating asawa, iyan ay pagpapahayag ng kaanak, 
mapagmahal na relasyon ng kapwa manlalakbay na hinahanap ang kaharian ng Dios. 
 
Kailangan nating bigyang-diin dito ang pisikal na aspeto:  Makisama sa inyong asawa.  Magkasama 
ba kayo sa inyong tahanan?  Bilang mga bagong mag-asawa, magkasama ba kayo sa inyong 
tahanan?  O nilalampasan ninyo ang isa’t isa habang ang isa ay lumalabas at ang isa naman ay 
pumapasok?  Nabubuhay tayo sa panahon ng dalawahang career at negosyo.  Ang mga bagong mag-
asawa ay halos hindi na nagkikita, kung minsan dumarating at umaalis, namumuhay ng 
magkahiwalay na buhay, maliban siguro ng Sabado at Linggo kapag, sa wakas, sila ay nagkakasama.  
Ang pagkakahiwalay na iyan ay nakakaapekto sa kaisipan ng pag-aasawa o sa kaisipan ng pagpunta 
sa pag-aasawa.  Narinig nating sabihin, “Sinuman sa amin ay walang nais magambala o 
mahadlangan ng pag-aasawa sa paghanap ng aming mga career. 
 
Ngayon makinig ka sa Salita ng Dios.  Oo, totoo na ang lalaki ay dapat magpagal sa pawis ng 
kanyang mukha.  At iyan ay naglalaman ng maraming oras.  Ngunit sinabi rin ng Dios, “Makisama sa 
iyong asawa.  Maging magkasama sa inyong tahanan nang regular, gabi-gabi.  At kung iyan ay 
nangangahulugang ibababa mo ang inyong pamantayan ng pamumuhay at tumira sa isang bunggalo 
na may dalawa o tatlong silid at may mga kamang tulugan na nakakabit sa dingding para sa mga 
bata sa halip na yaong malaki’t walang laman na tahanan (sapagkat iyan ang mga itinatayo sa lahat 
ng lugar – itong malalaking tahanan na walang nakatira), kung gayon ay iyan ang kahulugan! 
Isakripisyo ang mga bagay ng sanlibutang ito.  Pwede na ang lumang sopa.   
 
Iniisip ba natin na ang mga tao sa panahon ni Pedro ay hindi gaanong abala?  Iniisip ba natin na 
itong makabagong lipunan ay ginawalang di-praktikal ang Salita ng Dios?  Namumuhay ba tayo 
gaya ni Pedro, bilang dumaraan, dayuhang manlalakbay, para sa mga bagay na makalangit?  
Makisama sa inyong asawa.  Iyan din ay nangangahulugan, pahalagahan mo ang iyong asawa, 
masiyahan ka sa kanya.  Kung ang isang asawa ay hindi nasisiyahang makasama ang kanyang 
asawa, hindi siya uuwi sa tahanan, sasama siya sa mga kaibigang lalaki.  Kung palagi siyang kasama 
ng mga kaibigang lalaki, mayroong mali.  Kawikaan 27:8, “Tulad ng ibong naliligaw mula sa kanyang 
pugad, gayon ang taong naliligaw mula sa kanyang bahay.”  Makisama sa inyong asawa. 
 
Ngayon kailangan mong makisama sa kanya, sabi ng apostol, ayon sa pagkaalam na siya ay mas 
marupok na sisidlan – ayon sa pamantayan, o kaugnay sa kaalaman o sa pagkaunawa, na siya ay 
mas marupok na sisidlan.  Ang pagkaunawa dito ay tumutukoy sa isip ng anak ng Dios na 
naliwanagan ng katotohanan, ang pagkaunawa, kung gayon, sa iyong asawa, na natamo mula sa 
Salita ng Dios.  At atin muna iyang bigyang-diin.  Hindi ka magkakaroon ng kaalaman kung ano ang 
isang babae mula sa pornograpiya.  Hindi mo malalaman kung ano ang tunay na babae mula sa mga 
TV sitcom.  Hindi mo malalaman ang tungkol sa isang babae mula sa sanlibutan at mula sa mga  
magasin ng sanlibutan.  Mga binata, huwag! Yamang minamahal ninyo si Cristo, at yamang 
minamahal ninyo ang inyong kaluluwa, huwag! Huwag ninyong kunin ang inyong palagay kung ano 
ang isang babae mula sa sanlibutang ito, kundi lumuhod kayo at lumapit sa Dios sa Kanyang Salita 
na siyang tanging makapagsasabi sa inyo.  Ang tunay na kaalaman ay hango sa aklat ng Dios, ang 
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Biblia, pahayag.  Walang sinumang lalaki ang maaaring maging asawa na ang kanyang mga mata ay 
hindi tumitingin sa Biblia.  Kung ang inyong mga mata ay sa iba tumitingin para humanap ng 
huwaran ng isang babae, kayo ay patungo sa kaguluhan.  At ang kaalamang iyan sa Salita ng Dios ay 
hindi kaalamang walang-tinag.  Ito ay kaalamang patuloy na lumalago. 
 
Titigil na tayo sa puntong ito.  Sana ay nagkaroon ng gana ang inyong espiritual na panlasa at 
nasasabik kayong bumalik sa susunod na linggo sa pagbabalik natin sa I Pedro 3:7 at ang 
pagkatawag ng Cristianong lalaki na makisama sa kanyang asawa.  Sumainyo nawa ang Panginoon 
hanggang sa muli.   
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, pagpalain Mo po ang Iyong Salita sa aming mga puso.  Isugo mo ito bilang malakas na 
kapangyarihan upang kami ay mabago sa aming pag-iisip, hindi ayon sa huwaran ng sanlibutang ito 
kundi ayon sa huwaran ng Iyong tiyak at kamangha-manghang Salita.  Amen. 
 


