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I PEDRO 3:7 
"MGA LALAKI, MAKISAMA SA INYU-INYONG ASAWA" (2) 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ngayon ay tatapusin natin ang ating serye tungkol sa pag-aasawa, ang ating serye sa tunay na 
Cristianong asawang babae at tunay na Cristianong asawang lalaki.  Pinag-aaralan natin, noong 
isang linggo, ang ikapitong talata ng I Pedro 3.  Balikan natin ang talatang iyan.  Pinag-uusapan 
natin kung ano ang kahulugan ng makisama sa ating asawang babae bilang mas marupok na 
sisidlan. 
 
Tayo ay kukuha ng pansin sa katotohanan na si Pedro ay tumuon sa mga salitang ito, “bilang isang 
mas marupok na sisidlan.”  Tinutukoy dito ng apostol, ang asawang babae bilang sisidlan.  Iyan ay 
isang bagay na hindi nakapagpapababa.  Tinatawag ng Roma 9 ang lahat ng tao na sisidlan.  Sila’y 
alinman sa mga sisidlang kinapopootan o mga sisidlang kinaaawaan.   Tinutukoy ni apostol Pablo 
ang kanyang sarili bilang sisidlang pinili.  Kaya ito’y hindi nakapagpapababa kundi tumutukoy sa 
isang bagay na akma, isang bagay na niyari ng sariling mga daliri o mga kamay.  Ang salita ay 
nagtuturo sa ating pag-iral bilang nilalang ng Dios, nababagay sa layunin na nasa isipan ng Dios. 
 
Pagkatapos ay mayroong paghahambing:  maging mapagbigay kayo sa inyu-inyung mga asawa sa 
inyong pagsasama bilang isang mas marupok na sisidlan.  “Mas marupok” – isang paghahambing.  
Iyan ay nangangahulugan na ang lalaki ay isang sisidlang marupok.  Sinasabi ng Dios, “Lalaki, ikaw 
ay marupok.”  Ngunit sinasabi Niya na ang babae ay mas marupok na sisidlan. Ano ang kahulugan 
niyan?  Hindi iyan nangangahulugan na ang babae sa pangkaisipan ay mas marupok.  Hindi iyan 
nangangahulugan na ang babae sa espiritual ay mas marupok.  Hindi iyan nangangahulugan na ang 
babae sa moral na katapangan ay mas marupok.  Kundi sa kanyang nilikhang pagkakakilanlan, 
bilang babae, siya ang mas marupok na sisidlan, una sa lahat, sa pisikal.  Ginawa ng Dios ang lalaki, 
kadalasan na mas malakas sa dalawa.  At walang anumang dami ng steroids o pagpapalaki ng 
katawan ang makapagpapabago niyan.  Ginawa ng Dios ang lalaki na pisikal na mas malakas.  
Ngunit ang babae ay mahina rin sa katayuan.  Iyan ay, ginawa ng Dios ang babae para sa lalaki, 
upang maging katuwang niya.  Ginawa Niya ang lalaki na ulo at ang babae upang magpasailalim sa 
kanyang asawa – mahina.   Hindi iyan nakapagpapababa.  Iyan ang mismong pagkababae niya. 
 
Ngayon, unawain kung paanong nilikha ng Dios ang babae.  Hindi ito gusto ng kawalang-
pananampalataya.  Ang mga babaeng di-sumasampalataya ay may pakikipagtalo sa Dios.  
Pinasasama nila at nilalapastangan ang Dios.  Subalit hindi matatakasan ng tao ang ginawa ng Dios.  
Ang ginawa ng Dios ay hindi masama, kundi ito ay mabuti.  Ang kasalanan, syempre, ang may sanhi 
upang gamitin ng lalaki ang babae, upang maging maninila, upang biktimahin siya, upang abusuhin 
siya, upang samantalahin siya, upang gawin niyang malupit itong Salita ng Dios.  Ang kasalanan ay 
nambabaluktot, at hahatulan ng Dios ang mga bumabaluktot sa Kanyang Salita.  
 
Ngunit, mga Cristianong asawa, sinasabi ng Dios na kayo ay naiiba.  Nauunawaan mo, hindi ba?  
Maging mapagbigay ka sa iyong asawa sa inyong pagsasama ayon sa pagkaalam na siya ay mas 
marupok na sisidlan.  Naiisip mo ba iyan?  Napagbubulayan mo ba ang tungkol diyan bilang asawa?  
Ang ikinikilos mo ba sa iyong asawa ay gaya ng kung paano siya ginawa ng Dios, hindi gaya ng 
iniisip mong dapat siyang maging, hindi gaya ng inaakala mo sa kanya?  Pinakikisamahan mo ba 
siya gaya ng pagkalikha sa kanya ng Dios?  Pinapatnubayan, iniingatan, inaalagaan, 
pinahahalagahan mo ba siya, kung paanong pinangangalagaan ng Panginoon ang Kanyang 
kasintahang babae, ang iglesia?  Tinuturuan mo ba ang iyong mga anak na lalaki kung paano 
makikitungo isang araw sa asawa?  Tinuturuan mo ba ang iyong mga anak na lalaki, sa paraan ng 
pakikitungo nila sa kanilang mga kapatid na babae at ibang mga babae, na hindi nila sila dapat 
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paglaruan, hindi sila maaaring maging magaspang sa kanila?  Dapat silang maging magalang, dapat 
nilang buksan ang pintuan para sa kanila.  Sinasabi mo ba sa iyong mga anak na lalaki, ipinipilit mo 
ba sa iyong mga anak na lalaki na gawin ito?  Iniisip mo bang iyan ay pagiging magalang lamang?  
Mga asawang lalaki, iyan ang iyong pagkatawag.  Dapat kang maging mapagbigay sa iyong asawa sa 
pagkaalam na siya ay mas marupok na sisidlan. 
 
Pangalawa, dapat mong bigyang-karangalan ang iyong asawa yamang siya ay tagapagmana rin ng 
biyaya ng buhay.  Bigyan mo siya ng karangalan.  Hindi sinasabi na bigyan mo siya ng mga bulalak, 
ng kendi, o damit upang makabawi pagkatapos ng away.  Maaaring gusto mong gawin iyan.  Ngunit 
bigyan mo siya ng karangalan.  Iyan ay isang bagay na hindi nagmumula kay Fanny Mae, kundi mula 
sa puso.  Magbigay, ipakita, magbigay sa kanya ng karangalan.  Ang karangalan ay isa sa mga 
paboritong salita ng kinasihang apostol Pedro.  Sa kapitulo 1:7, mababasa natin na tayo ay “mauuwi 
sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesu-Cristo.”  Sa II Pedro 1:17, si Jesus 
ay tumanggap mula sa Kanyang Ama ng karangalan.  At ito ay salitang ginamit rin ng Dios sa 
Apocalipsis 4 at 5:  Karapat-dapat ka na tumanggap ng karangalan.  Ang karangalan ay salita lamang 
na nagpapahayag ng pagkaunawa ng dakilang halaga ng isang bagay at tinuturing mo ito ayon sa 
kanyang halaga.  Nakikilala mo, kung gayon, kung ano ang ipinagkaloob sa iyo ng Dios  sa iyong 
asawa.  Nakikita mo ang gawa ng Dios sa pagkakaloob sa iyo ng iyong asawa.  Nakikita mo ang 
halaga ng asawang iyan bilang iyong katuwang, bilang kapwa manlalakbay, at bilang ina ng iyong 
mga anak.  At binibigyan mo siya ng karangalan bilang tagapagmana rin ng biyaya ng buhay.  Nakita 
mo, sinasabi ni Pedro, dapat mong tingnan ang iyong asawa, una, kung paano siya ginawa ng Dios 
(bilang mas marupok na sisidlan), at pangalawa, kung paano siya tinubos ni Cristo (bilang 
tagapagmana rin ng biyaya ng buhay).  Siya ay tagapagmana ring kasama mo dahil sa biyaya ng 
Dios.  Siya ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan sa biyaya.  Siya ay tagapagmana ng binili 
ni Cristo.    
 
Ipinagkaloob ng Dios sa iyong asawang mananampalataya ang isang manang hindi nasisira, walang 
dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa kanya.  Bilang tagapagmana ng biyaya ng 
buhay, siya ay anak ng Hari ng mga hari.  Narinig mo ba ako?  Ikaw ay kasal sa isang anak ng Hari ng 
mga hari.  Ikaw ay kasal sa isang babaeng nabubuhay para sa Kanyang kapurihan at kaluwalhatian.  
Ikaw ay kasal sa isang maharlika, maharlika kay Jesu Cristo.  Naisip mo ba iyan?  Ipinangako ng Dios 
ang Kanyang pagkakatiwala sa kanya.  Ngayon, sa liwanag ng kung ano siya nilikha ng Dios (ang 
mas marupok na sisidlan), at sa liwanag ng pagtubos ni Cristo, ang dugo ni Cristo ay nabuhos para 
sa kanya – sa liwanag ng mga katotohanang iyan, dapat kang mamuhay kasama niya.  Kaya ang 
iyong pag-uugali sa kanya, at ang inaasahan mo sa kanya, at kung paano makitungo ang mga anak 
sa kanya at paano nila siya iginagalang, kailangan mong maniwala at kailangang kumilos ka bilang 
siya ay tagapagmana ng biyaya ng buhay.  Ganyan mo siya dapat ituring. 
 
Gagamit ako ng halimbawa.  Isipin mong kasama ko na kalilipat n’yo lang sa isang bagong tahanan.  
Mayroon itong silong.  At ang mga taong umalis ay hindi dinala ang lahat kasama nila.  Doon sa 
silong ay mayroong lumang istante.  Sa ibabaw ng istante ay isang maalikabok na babasaging 
mangkok.  Titingnan mo ang mangkok at sasabihing, “Magandang lugar ito para itapon lahat ng mga 
kagamitang metal, ang mga tuwerka at roska at lahat iba pang mga bagay.”  At ginagamit mo ito 
para linisin ang iyong brutsang pampinta kaya binubuhusan mo ito ng thinner na pangpintura.  At 
iniiwan mo lang ito doon.  Pagkatapos ng limang taon, may dumating na kaibigan at tiningnan ang 
mangkok.  Nakuha nito ang kanyang pansin at tumayo siya at sinabing, “Saan mo nakuha ito?”  Sabi 
mo, “Ah, lumang babasaging mangkok lang iyan.”  Sabi ng kaibigan mo, “Sa palagay ko maaaring 
ito’y isang antigo.”  “Ay, naku.”  “Oo, sa palagay ko.” 
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Dumating sa bayan ang isang antique road-show at ang mga salita ng kaibigan mo ay nasa likod ng 
iyong isipan at sabi mo, “Dalhin natin.”  Kaya nilinis mo at dinala ito.  Maya-maya ang TV camera ay 
nasa iyo at tinaya ang halaga nito.  Tinanong nila, “Alam mo kung ano ito?”  Sabi mo, “Hindi.”  Sabi 
ng lalaki, “Ito ay bibihirang 18th centery French cut na babasaging mangkok.  May ideya ka ba kung 
magkano ang halaga nto?”  Sabi mo, “Hindi.”  “Aba, 15,000-20,000 na dolyar.” 
 
Kung mangyari iyan sa iyo, ang mangkok na iyon ay hindi na babalik sa istante para  humawak ng 
mga tuwerka at roska. 
 
Nagbago ba ang mangkok?  Hindi, ganun na siya dati.  Ano ang nagbago?  Nalaman mo kung ano 
iyon.  Ganoon pa rin iyon.  Ngayon ay alam mo na.   
 
Ngayon tingnan mo ang teksto.  Nakikilala mo ba kung sino ang iyong asawa?  Sabi mo, “Nandito na 
siya….” Nakikilala mo ba kung sino ang iyong asawa?  Bigyan mo ng karangalan ang iyong asawa 
bilang tagapagmana rin ng biyaya ng buhay na kasama mo.  Siya ay mahalaga sa Dios! Hindi niya 
natamo ang kanyang halaga nang walang anu-ano.  Hindi.  Sinabi sa iyo ng Dios ang kanyang halaga 
sa Kanya sa Kanyang biyaya.  Ito ang ipinagkaloob ng Dios sa kanya.  Ito ang nagpapasya kung 
paano ka mamumuhay kasama niya.  Hindi lamang siya basta asawa.  Hindi lamang siya basta ina ng 
tahanan.  Hindi lamang siya basta babae.  Lamang! Ah, nawa ay bigyan ka ng Dios ng mga mata 
upang makita, bilang asawa, kung anong karangalan siya.  Siya ay ginawa ng biyaya upang maging 
sisidan na pag-aari ng Hari ng mga hari, anak na babae ng Hari.  Buksan nawa ng Dios ang  iyong 
mga mata bilang lalaki, bilang asawa, at buksan nawa ng Dios ang inyong mga mata bilang mga 
kabataang lalaki.  Walang anuman sa sanlibutan ang makakatulong sa inyo upang maunawaan, na 
makapagpapakita sa inyo kung ano ang babaeng makadios.  Sila ay pabababain ng sanlibutan sa 
sekswal na pang-aabuso.  Subalit hindi ng Dios.  Pabababain sila ng sanlibutan bilang kahit paano ay 
kapantay sa pisikal ng lalaki at lahat ng iba pa.  Subalit hindi pinabababa ng Dios ang mga babae.  
Ang sanlibutan at ang samahan ng mga maka-babae at ang kasalanan ay pinabababa ang babae.  
Subalit hindi ng Dios.  Sinasabi ng Dios na siya ay isang prinsesa.  “Ang Aking mga anak na babae ay 
mga anak ng Hari.  At dadalhin ko sila sa aking palasyo.”  Ngayon sa iyo, sinasabi ng Dios, “Kilala mo 
ba ang iyong asawa?” 
 
Sa gayon ay kukunin ng sanlibutan kung paano mo itinuturing ang iyong asawa at paano ka 
namumuhay kasama niya.  Sapagkat binibigyang-diin ni Pedro sa atin bilang mga dayuhang 
manlalakbay na ang katotohanang tayo ay kabilang sa Dios ay dapat palaging mamasdan ng 
sanlibutan.  Alam mo kung paano namumuhay ang iyong mga kapitbahay.  Marahil ay hindi ka 
kailanman nakipag-usap sa iyong mga kapitbahay.  Ngunit alam mo kung paano sila mamuhay.  At 
marahil ay alam mo rin kung ano ang relasyon ng mag-asawa sa kanilang pagsasama.  Alam mo 
iyan.  Nakukuha mo kung paano ang ugnayan nila sa isa’t isa – kahit na hindi mo sila nakakausap.  
Alam mo.  Ang sanlibutan ay nakakakuha rin sa iyo, asawang lalaki.  Ang mga lalaki sa opisina, ang 
mga lalaki sa lugar ng trabaho – hindi nila nakikita ang iyong asawa, siguro.  Ngunit tiyak na alam 
nila kung ano ang iniisip mo sa kanya.  Mga asawang lalaki, dapat malaman ng mga lalaking iyon na 
kasama mong namumuhay ang isang prinsesa – isang magandang babae sa biyaya ng Dios. 
 
Ang talata ay nagtapos sa isang pangganyak:  “upang walang makahadlang sa inyong mga 
panalangin.”  Ito ay pangganyak sa kapwa mga tungkulin.  Dapat tayong maging mapagbigay sa 
ating asawa sa ating pagsasama at dapat nating bigyan ng karangalan ang ating asawa, at dapat 
nating gawin iyan upang walang makahadlang sa ating mga panalangin.  Ang salitang 
“makahadlang” ay tumutukoy sa ginagawa ng anumang hukbo kapag hinahangad nitong abalahin 
ang pagsulong ng sumasalakay.   Kaya ito ay magpapasabog ng mga tulay, huhukay ng mga kanal.  
Kahit ano ay gagawin nito upang mapigil ang pagsulong ng hukbo, pigilan ang sumasalakay na 
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hukbo, at pahintuin ito.  Ginamit ni Pablo ang salitang ito sa Roma 15:22, “Ito ang dahilan kaya't 
madalas akong nahahadlangan sa pagpunta sa inyo.”  Iyan ay, may mga bagay na nangyari na 
humadlang sa pagpunta niya sa lunsod ng Roma.  At muli, sa Galacia 5:7 sinabi niya, “Kayo ay 
tumatakbo noon ng mabuti, sino ang humadlang sa inyo sa pagsunod sa katotohanan?”  Sinasabi ng 
apostol, “Sino ang naghahagis ng pangharang sa inyong buhay-pagsunod?  Sino ang umaabala sa 
inyong pagsulong sa pagsunod sa katotohanan ng Dios?  Sino ang humarang sa inyong daan?”  
 
Ngayon sinasabi ng Dios na kung paano ka namumuhay kasama ng iyong asawa ay may kinalamang 
lahat sa iyong mga panalangin.  Nais mo bang maabala ang iyong mga panalangin?  Nais mo ba 
silang mahadlangan?  Mga asawang lalaki, nais n’yo bang ang inyong mga panalangin ay hindi 
lumampas sa bubong ng inyong bibig?  Kung gayon ay bigyang pansin kung paano kayo makisama 
sa inyong asawa.  Kung hindi mo nais na pakinggan ng Dios ang iyong mga panalangin, kung gayon 
ay makasalanan mong pakisamahan ang iyong asawa.  Iyan mismo ang mangyayari.  Hindi ka 
bibigyan ng katiyakan na pinapakinggan ng Dios ang iyong panalangin.  Hindi ka namumuhay na 
may pagmamahal sa iyong asawa?  Hindi mo ginagawa iyan?  Sinasabi mo, “May lahat ng uri ng 
dahilan….”  Hindi mo ginagawa iyan?  Sinasabi ng Dios, “Ang iyong mga panalangin ay 
mahahadlangan.” 
 
Ngayon nais kong malaman ninyong kasama ko, mga kapatid, na ito ay ginagamit bilang 
pangganyak sa panalangin.  May sinasabi iyan sa atin.  Tatanungin  kita:  Ang babala ba ng Salita ng 
Dios na may pipinsala sa iyong buhay panalangin ay nakakakuha ng iyong pansin?  O sinasabi mo, 
“Hindi malaking bagay.”  May ilang mga bagay na napakahalaga sa isang tunay na anak ng Dios gaya 
ng panalangin – ang pagiging malapit, ang kalakasan, ang kagalakan ng panalangin.  Minamaliit mo 
ba iyan?  Makatatagal ka ba ng walang panalangin?  Kaya mo bang mabuhay na may maingay na 
langit sa iyong kaluluwa?  O sinasabi mo ba, “Anumang humahadlang sa aking mga panalangin, ay 
hindi iyon mahalaga!”  
 
Paano nito gagawin ito?  Mula sa pananaw ng Dios, niloob ng Dios na kung ang Kanyang mga anak 
ay hindi lumalakad sa pagsunod sa Kanya dito sa sanlibutan, hindi nila matatamasa ang katiyakan 
ng Kanyang tainga mula sa langit.  Psalter #174, “Kung iningatan ko ang kasamaan sa aking puso, 
Ang aking panalangin ay hindi Niya diringgin” (Awit 66:18).  Kung ipinagwawalang-bahala mo ang 
iyong kasalanan, hindi ka bibigyan ng Dios ng katiyakan na dinirinig Niya ang iyong mga 
panalangin.  Isaias 59:1, 2, “Narito, ang kamay ng PANGINOON ay hindi maikli na di makapagligtas; 
ni hindi mahina ang kanyang pandinig, na ito'y di makarinig.  Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga 
kasamaan kayo at ang inyong Dios, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang 
mukha sa inyo, anupa't siya'y hindi nakikinig.”  Pakikinggan ng Dios ang isang pusong wasak.  
Pakikinggan ng Dios ang isang nagsisising diwa.  Gaano man kahina ang pagtawag, pakikinggan iyan 
ng Dios.  Ngunit kung lumalakad tayo ng walang ingat hindi tayo basta makakapasok sa presensya 
ng Dios. 
 
Mula sa ating pananaw, kung hindi tayo namumuhay kasama ng ating asawa ayon sa katotohanan 
ng Kasulatan, kung tayo ay lumalakad sa pagsuway ukol sa ating asawa sa harap ng Dios, anong 
mangyayari?  Magkakaroon tayo ng madugong budhi, magkakaroon tayo ng budhing may sala.  At 
hindi natin nanaising manalangin.  Kung ikaw ay naiinis sa iyong asawa, at ikaw ay anak ng Dios, 
alam mong hindi ka makakapanalangin.  Alam mo iyan dahil, sa daan ng kasalanan, ang Espiritu ay 
nagpapatotoo sa iyong puso na hindi ka makakalapit sa Dios.  Alam mo iyan. 
 
Kaya sinasabi ng Dios na ang mismong paraan upang matiyak na makikinig ang Dios sa iyong mga 
panalangin ay ang matagpuan ka sa daan ng pakikisama sa iyong asawa at pagbibigay karangalan sa 
kanya.  Sinasabi ng Dios na kung hindi tayo tama sa pahalang na pamantayan, hindi tayo maaaring 
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maging tama sa patayong pamantayan.  Sabi ng Dios, “Iwan mo doon ang iyong kaloob.  Kung 
magdadala ka sa akin ng kaloob sa panalangin, iwan mo ito doon.  Makipagkasundo ka muna sa 
iyong kapatid (iyong asawa), pagkatapos ay pumunta ka at ihandog ang iyong kaloob.”  May ilang 
mga bagay na mas mabisa sa pag-aasawa kaysa sa iyong kakayahan upang manalangin kasama ng 
iyong asawa.  Kaya mo bang hawakan ang kanyang kamay ngayong gabi at lumapit sa Dios?  O 
kailangan mong tawirin ang hangganan ng pagkukunwari at lumapit sa Kanyang presensya na may 
mga salitang mula sa iyong mga labi ngunit hindi mula sa iyong puso?  Mga asawang lalaki kay 
Cristo, ang Dios ay seryoso tungkol sa kung paano tayo namumuhay bilang mga lalaki.  Siya ay 
seryoso tungkol sa ating pamumuhay bilang mga asawa.  Siya ay seryoso alang-alang sa Kanyang 
banal na pangalan.  Kumuha Siya para sa Kanyang sarili ng asawa – ang iglesia.  Naninirahan siyang 
kasama niya sa karangalan.  Minamahal Niya ang Kanyang iglesia.  Ito ay Kanyang iglesia at 
minamahal Niya siya.  At hindi Niya pinahihintulutang may manakit sa kanya.  Pinahahalagahan 
Niya siya at labis-labis ang Kanyang pagmamahal sa kanya at inaaliw siya sa Kanyang Salita.  At 
Kanyang dadalhin ang Kanyang iglesia, ang Kanyang kasintahan, sa Kanyang sarili sa kaluwalhatian.   
 
Ngayon, mga asawang lalaki, maging mapagbigay sa inyu-inyong asawa sa inyong pagsasama.  
Bigyan siya ng karangalan.  Lumapit sa krus para sa kapatawaran, para sa kalakasan.  Ang Dios ay 
nangakong ipagkakaloob sa iyo ang iyong kailangan ayon sa Kanyang sariling biyaya at katapatan.  
At nawa ay mangyari, bilang mga asawa, na ikaw at ako ay mga buhay na komentaryo sa tekstong 
ito, upang masabi ng Dios ngayon, “Hindi ko na kailangang sumulat sa inyo, sapagkat ang sarili 
ninyong buhay ay nagpapakita ng katotohanan kung ano ang kahulugan na ang asawang lalaki ay 
makisama sa kanyang asawa.” 
 
Ipagkaloob ng Dios ang Kanyang pagpapala sa atin. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita at dalangin namin na isusulat Mo ito sa aming puso.  Sa pangalan ni 
Jesus, Amen.   
 


