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MAG-USAP
MUNA TAYO

Bakit Pa Pag-aaralan Ang Aklat Na ito?

Ano ang maasahan mong makuha sa araling
ito? Paano Ito makatutulong sa IYO? Maraming
mag-aaral ang kumukuha nito bilang paghahanda
sa pag-aasawa Nasumpungan dito ng mga bagong
kasal ang mga subok na ahtunturun ng pagpapalago
ng Isang masayang tahanan Ang mga magulang at
anak ay lalong nagpapahalaga sa isa't isa sa
kanilang pag-aaral ng mga simulain ng mabuting
ugnayan ng sambayanan. Masusumpungan dito ang
mayayamang paalaala na maiba bahagi sa iba.

Mayroong isang bahagi sa araling ito para sa
bawa't isa, kaya't pag-aralan itong mabuti at
tingnan ang bahagi na tatagpo sa iyong pansa-
riling pangangailangan.

Totoo rin naman, na ang pagkaalam ng bagay
na dapat gawin ay hindi makatutulong sa iyo
maliban na iyong gawin yaon Ang sukat na
pakinabang sa mga aralmg Ito ay nakasalalay
sa sukat ng lyong pagganap ng mga bahagi na
angkop sa IYO.
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Kailan Mo Pag-aralan Ang Aklat Na Ito?

Ito ay isang malut na aklat-sanay an na iyong
madadala at mapag-aralan sa tuwing magka-
roon ka ng ilang minuto na wala kang ginagawa
Ang mga aralin ay hinati sa mga bahaging
m aiikli , upang magawa mong pag-aralan sa loob
ng rnaiikling panahon. Pilitin mong tapusin
ang Isang aralin sa Isang ltnggo Gawin ang lyong
magagawa, kung iyong magagawa, saanman.

Sa pasimula ng bawa't aralin, mayroong
balangkas na lyong pag-aralan. Basahin mong
mabuti Ito upang maihanda ang lyong ISIp sa
aralin Pagkatapos, sundin lamang ang mga
tagubilin

Paano Mo Paq-aaralan Ang Aklat Na Ito?

Ang aklat, tulad ng isang mabuting guro, ay
magpapaliwanag ng mga bagay-bagay sa iyo
at magtatanong sa IYO tungkol doon Bilang
Isang mabuting mag-aaral, sagutm mo ang mga
tanong bago mo basahm ang susunod na sina-
sabi ng aklat Kung hmdi mo tiyak ang sagot
hanapin mo sa bahaging kaba basa mo pa lamang.
Ito'y Isang aklat-sanayan, kaya maaari mong
isulat ang sagot dito Subali't kung ang aklat ay
ipmahrram lamang sa IYO o gagamiting muli, isulat
ang lyong mga sagot sa Ibang papel

Sa katapusan ng bawa't aralin, ihalmtulad
ang lyong sagot sa mga nakatala doon MaSISI-
yahan ka na antasan ang lyong sanh at tmgnan
kung gaano kabuti ang lyong nagawa Huwag
mo munang utingnan ang mga sagot hangga't
hindi mo naisusulat ang lyong sanhng sagot
Hindt mo na kailangang Ipadala ang lyong sagot
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Paminsan-minsan, hihilingin sa IYO na isaulo
ang Isang talata o kaya ay iangkop ang Isang
bagay sa kalagayan sa palibot mo Ang lahat
ng pagsasanay na ito ay makakatulong sa iyo,
kaya tiyaking ginawa mo ang lahat ng ito.

Tala ng Mag·aaral

Sa hulihan ng aklat ay ang lyong talaan
bilang mag-aaral na dapat punum sa bawa't
arahn. Upang lyong matanggap ang katibayan
sa kurso, ipadala ang iyong tala ng mag-aaral
sa

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P.O. Box 1084, Manila
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Sa Aralmg Ito'y Pag-aaralan Mo

Pag-aasawa:

Isang Kalagayang Bigay ng Diyos

Ibinigay ng Diyos na isang pagpapala sa tao
Ibinigay na may kasamang huwaran na dapat

sundin
Ibinigay upang magturo ng mga katotohanang

espirituwal

Pag-aasawa: Kaugnayan

Para sa isa't isa habang buhay
Pag-ibig at pagsasamahan
Pagkamagulang

Pag-aasawa: Pagkakaisang Banal

Isang lalaki - isang babae
Mga kautusan ng Diyos ukol sa pagkakaisang

ito
Pag-aasawa: Kahalagahan sa sanlibutan

,
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PAG·AASAWA: ISANG KALAGAYANG
BIGAY NG DIYOS

Ibinigay ng Diyos na isang pagpapala sa tao

Ang pag-aasawa ang tanging kalagayan o
kapisanan, sa Ibabaw ng lupa ngayon na nagsi-
mula bago dumating ang kasalanan sa sanlibutan
Mababasa natin Ito sa Sahta ng DIYOS,ang Biblia

Genesis 2:18, 21·24. At sinabi ng Panginoong
Diyos. Hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa;
SIya'y ilalang ko ng isang katulong niya. At hinu-
lugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang him-
bing ang lalaki, at siya'y natulog: at kinuha ang
isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang
laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha
ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang
babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi
ng lalaki, ito nga'y buto at laman ng aking laman
SIya'y tatawaging babae, sapagka't sa lalaki siya
kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang
ama at ang kanyang ina, at makikipisan sa kanyang
asawa, at sila'y magiging isang laman.
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Ang Gagawin Mo

Kumuha ng Isang lapis o bà1t pen at
Isulat sa aklat ang mga sagot sa sumu-
sunod na mga tanong. Kung ang aklat
ay gagamiting muli, Isulat ang iyong
sagot sa Ibang papel. Hmdi na kaila-
ngang ipadala Ito Kapag natapos mo
na ang arahn, ihalintulad mo ang iyong
mga sagot sa mga ibirugay sa katapu-
san ng aralin at tingnan kung Ilan ang
iyong tamang sagot.

I. Ano ang tanging kapisanang nasa
sanglibutan ngayon ang natatag
bago dumating ang kasalanan sa
sanglibutan?

2. Paano ginawa ang unang babae?

3. Kaninong isipan nanggaling na
ang lalaki at babae ay mabuhay na
magkasama bilang mag-asawa?

4. Sino ang nagkaloob ng lalaki at
babae sa isa't isa sa unang sere-
monya ng pagkakasal? . . . . ...
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Ibinigay na may kasamang huwaran na dapat
sundin

Nakita natin na mlalang ng DIYOS si Eva
upang rnagmg kasama ni Adan bago pumasok
ang kasalanan sa sanglibutan. Kaya nalaman
natin na ang DIYOSna nn ang nagbigay sa lalaki
at babae ng kaugnayang mag-asawa bilang
bahagi ng kanyang balak para sa kanila. Yamang
ibuulang ng DIYOSang pag-aasawa sa sakdal na
kalagayan na Kanyang inilaan sa halamanan ng
Eden, matatanggap natin na ito ang Kanyang
kaayusan para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon

Nalulugod ang Diyos sa tao na mag-asawa
subali't mayroon siyang pamantayan ng pag-
aasawa Inaasahan niya na ang Kanyang mga
anak ay sumunod sa mga pamantayang ito,
sumunod sa kaayusang ibinigay NIya para sa
pag-aasawa



16 Ang Pag-aasawa at Ang Tahanan

Sa kasawiang palad, ang kasalanan ay puma-
sok sa halamanan ng Eden Mula noon binaluk-
tot at smu a ng kasalanan ang marami sa mga
pagpapala na Ibinigay ng Diyos sa tao Sinira
ng kasalanan ang angaw-angaw na pag-aasawa
Kung nais mo na ang iyong pag-aasawa ay maging
kahangahangang pag-uugnay an na nais ng DIYos
na lyong tamasahin, sundin mo ang kaayusang
Ibinigay niya sa IYO sa Kanyang Salita, ang Bibha.

MaI arnmg tagubihn ang Biblia tungkol sa
pag-aasawa at tahanan. Ang ilan sa inyo na nag-
aaial ng araling ito ay hmdí pa nag-aasawa
Bayaan ninyo na ang Biblia ang siyang maging
patnubay ninyo sa inyong mga balak sa pag-
aasawa Sa inyo na may asawa na, masusum-
pungan ninyo na ang kursong Ito ay makatutu-
long upang maging mabuti at masaya ang inyong
pagsasama.

Ang Gagawin Mo

5 Ano ang sumira sa angaw-angaw
na pag-aasawa? .

6. Saan mo masusumpungan ang
pinaka-mabuting huwaran para

. \ ?sa Isang masayang pag-aasawa.



Ano Ang Pag-aasawa

Ibinigay upang magturo ng mga katotohanang
espirituwal

Ang un ng pag-aasawa na inihanda ng DIYOS
sa atin ay isang larawan ng pag-ibig, paggalang,
pagkakaisa, at pakikisama ni Cristo at ng Kanyang
Iglesya Sa Matandang Tipan, tinawag ng DIYOS
ang Kanyang Sarili na asawa ng Kanyang bayan
Sa Bagong Tipan, ang iglesya ay tinawag na ka sin-
''lhang babae ni Cristo

Efeso 5:31-33. Dahil dito'y uwan ng lalaki
ang kanyang ama at ma, at makikisama sa
kanyang arawa, at ang dalawa ay magiging
Isang lam~n Ang hiwagang ito'y dakila
datapwa't sinasalita ko ang tungkol kay
Cnsto at tungkol sa Iglesya. Gayon man ay
umibig naman ang bawa't Isa sa inyo sa
karu-karnyang sariling asawa gaya ng sa
kanyang sarili' at ang babae ay gumalang
sa kanyang asawa.

Ang Gagawin Mo

7. Kung mayroon kang Biblia, ba-
sahin mo ang Efeso 5 :23·33

8. Mayroon ka na bang nakitang
pagsasama ng mag-asawa na maka-
tutulong sa isang tao upang ma-
unawaan niya ang pagkakaisang
nais ng DIYOS na mangyari sa
Kanya at sa Kanyang bayan?

9. Idalangin mo na ang inyong kala-
gayang pagsasamang mag-asawa ay
maging kahanghangang larawan ng
pag-ibig ng DIYOS.

17
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PAG-AASAWA: KAUGNAYAN
Para sa Isa't isa habang buhay

Ang pag-aasawa ay pag-usa ng Isang lalaki at ng
Isang babae, na legal at moral na nagtatali sa kam-
lang dalawa upang magkasama habang nabubuhay
at hindi pmaluhmtulu tan ang malapit na kaugna-
yan sa Iba Sa ganitong paraan ang Isang tahanan
ay maaanng Itatag at ang Isang sangbahayan ay ma-
natili Ang lalaki at babae na pmag-isa sa pag-asawa
ay ipinahayag na usang laman

Ang Gagawin Mo

la Ano ang pag aasawa?

11 lpmahayag na ano ang lalaki at
babaing mag-asawa')
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Pag-ibig at pagsasamahan
Sinabi ng DIYos na hmdi mabuti na ang lalaki

ay mag-isa Kumuha siya ng isang buto sa lalaki at
ginawa ang babae upang tagpuin ang kanyang pa-
ngangailangan ng Isang kasama.

Isinulat ni Matthew Henry na hindi raw kumu-
ha ang DIYos sa paa ni Adan upang kanyang yura-
kan ang kanyang asawa, hmdi kumuha ang DIYos
ng buto sa ulo ul Adan upang siya'y paghanan ng
babae Ang DIYOSay kumuha ng isang tadyang sa
tagiliran ul Adan, malapi sa kanyang puso, upang
mahalm ng lalaki ang kanyang asawa, ingatan siya,
at panatilihin siya sa kanyang pilmg

Ang kahgayahan ng buhay may asawa ay naka-
salalay sa pag-Ibig at pagsasamahan ng mag-asawa
SI Eva ay bahagr ru Adan Ang mag-asawang lalaki
at babae ay bahagi ng Isa't Isa Ang kanilang mga
buhay ay pinagsama upang maging Isang buhay, at
alin man ay hindi lubos kung wala yaong Isa

Efeso 5'28. Gayon drn naman nararapat Ibigin
ng mga lalaki ang karn-karulang sanlmg asawa,
na gaya ng karulang sanhng katawan

Ang Gagawin Mo

12 Saan nakasalalay ang kasiyahan
ng Isang buhay may-asawa?
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Pagkamagulang

Ang buhay may-asawa ay karaniwang nagda-
dala ng kaugnayan at pananagutan ng pagkama-
gulang sa lalaki at sa kanyang asawang babae Ang
kanilang pagsasama ay bumubuo ng isang tahanan
at sambahayan na dito ang mga bata'y isirustlang
at pmag-uukulan ng pag-Ibig at kaltnga ng Isang
ama at ma Ang salita ng DIYos kay Adan at Eva
al nagpapakita na ang pagkamagulang ay bahagi
ng Kanyang balak

IGenesis 1'28. Kayo'y magpalaanakin, at rnagpa-
karami, at kalatan ninyo ang lupa at Inyong su-
pilm

Ang Gagawin Mo

13. Kasalanan ba sa mag-asawa ang
magkaanak, o Ito'y bahag! ng
balak ng Diyos para sa kanila?

14. Ano ang dapat tanggapin ng mga
anak sa tahanan? .
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PAG-AASAWA: PAGKAKAISANG
BANAL

Isang lalaki - isang babae

Walang ibang tao noon sa sanglibutan liban kay
Adan at Eva. Maaaring isipin natin na dapat sana'y
binigyan ng Diyos si Adan ng higit sa isang asawa
upang ang sanglibutan ay madaling makalatan ng
tao. Subali't ang Diyos na laging nakakaalam ng
mabuti, ay nagbigay sa kaniya ng iisang asawa Isa
lang ang kailangan ng tao, ito ang sakdal na balak
ng DIyos para sa pag-aasawa. Walang pagmamatu-
wid o pangangatuwiran ang makapagtatwa sa kato-
tohanang ang Diyos ay naglaan ng isang asawang
babae para sa isang lalaki.
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Mateo 19: 5-6. Dahil dito 'y uwan ng lalaki ang
kaniyang ama at Ina, at makikisama sa kaniyang
asawa, at ang dalawa ay magiging Isang laman
Kaya nga hmdi na sila dalawa, kundi Isang la-
man Ang pmapagsarna nga ng DIYos ay huwag
papaghiwalayin ng tao

"Ang dalawa ay magiging isa," sabi ni Jesus
Isang lalaki at Isang babae. Kahit ano pa ang kauga-
lian, ItO ang itinuturo ng Biblia Sa ilang panig ng
sanlibutan, ipmahtluntglot ng kaugalian na ang la-
laki ay magkaroon ng higit sa Isang asawa Sa isang
bansa, kaugalian para sa babae ay magkaroon ng
higit sa Isang asawa Sa Ibang dako naman, ang la-
hat ng anak na lalaki ng Isang sangbahayan ay Isang
babae lamang ang pakakasalan At sa ibang mga ba-
yan, ang mga asawang lalaki ay maaanng makrpag-
palitan ng asawa Ang Ibang mga tao ay mahrmt
nakikipaghiwalay at paulit-ulit na nag-aasawa. Ang
Iba naman ay nagsasama na lamang ng hindi na
nagpapakasal. Kaya nga, lyong makikita na ang ka-
ugahan ay hmdi nagdudulot ng wastong patnubay
para sa wastong uri ng pag-aasawa Sa bagay na ItO,
kailangan mo ang patnubay ng Salita ng Diyos.

Ang Gagawin Mo

15. Ayon sa Biblia, ilang asawa dapat
magkaroon ang tsang tao? _ .....
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Mga kautusan ng Diyos ukol sa pagkakaisang ito

Itmuro ni Jesus na walang dapat sumira sa pag-
kakaisa, o pag-Iisa, ng mag-asawa Nang ibigay ng
Diyos kay Moises ang kautusan na tinatawag na-
ting Sampung Utos, isinama Niya ang mga kautu-
san laban sa mga kasalanan na maaanng sumira sa
pagkakaisa ng pag-asawa

Exodo 20:14, 17. Huwag kang mangangalunya
Huwag mong imbutin ang asawa ng myong
kapwa.

Ang smuman sa mag-asawa na mayroong ka-
ugnayang pang mag-asawa sa ibang tao ay nanga-
ngalunya at sumusuway sa utos ng Diyos Ito'y
hindi wasto. Kahit ang pag-nmbot sa asawa ng Iba
ay kasalanan. Sa Bagong Tipan din ay binabalaan
tayo ng Diyos laban sa kasalanang ItO.

Hebreo 13:4. Magmg marangal nawa sa lahat
ang pag-aasawa; at huwag nawang magkadungis
ang higaan sapagka't ang mga mapakiapid at
ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng
DIYOS

Ang Gagawin Mo

16. Isaulo ang He breo 13:4
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PAG-AASAWA: KAHALAGAHAN
SA SANGLIBUTAN

Kung pagbabahkan ang arahng Ito, makikita mo
IId ang buhay may asawa ay bahagi ng balak ng
DIyos para sa sangkatauhan Kung ating susundin
ang mga turo at kaayusan ng DIYos para sa buhay
may asawa, magkakaroon tayo ng Isang masayang
tahanan, Isang "munting langit" sa lupa Ang ating
mga karanasan sa tahanan ay tutulong upang la-
long maunawaan natin ang maraming katotoha-
nang espirituwal.

Layumn ng DIYos sa mag-asawa, mga magulang
at mga anak, na masumpungan sa sambahayan ang
pag-Ibig, pagsasamahan, at kahnga sa kailangan ng
bawa't Isa

Kanya nng Itinatag ang sangbahayan bilang
saligang-bahagi ng hpunan Ang kanyang mga
utos ang nagtakda ng pamantayang moral na dapat
sundin ng mga tao Kung ang mga kaamb ng sang-
bahayan ay payapang makapamumuhay na mag-
kasama at magkaroon ng Isang masayang tahanan,
hindi sila mahihirapang makisama sa Iba Ang ma-
bubuting sangbahayan ay lurmhkha ng mabubuting
bayan Ang mabubuting bayan ay lumilikha ng ma-
bubutmg bansa, at ang mabubuting bansa ay lurm-
hkha ng mabuting sanlibutan

Napakamaha1aga kung gayon, para sa bawa't
sangbahayan, na tanggapin ang mga pamantayan
ng DIyos at sumunod sa Kanyang mga ahtunturun
upang maging maligaya! Napakamahalagang laban-
an ang mga bagay na maaring sumira sa tahanan'
At napakamaha1aga para sa IYOna matutuhan mo
kung ano ang sinasabi ng DIYos patungkol sa lyong
sangbahayan at tahanan' Pagpalain ka ng DIYos sa
lyong pag-aaral at pagsasagawa ng mga natutuhan
mo sa bawa't aralin.
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Ang Gagawin Mo

17. Idalangin mo ang iyong tahanan
at ang lahat ng kaanib ng iyong
sangbahayan. Hilingin mo sa
Diyos na gawin Niyang maging tu-
nay na pagpapala ang lyong sang-
bahayan sa iyong bayan. Hingin
mo sa Kanya na tulungan kang
maisagawa ang iyong natutuhan sa
araling ito.

18. ISIpin ang lahat ng mga rnag-aaral
sa buong daigdig na nangagsisipag-
aral ng ganito nng mga aralin sa
Iba't ibang mga wika. Idalangin
mo na nawa'y pagpalain at tulung-
an sila ng Diyos upang sila'y mag-
karoon noong un ng tahanang nais
NIyang maging kanila

19. Ihambing ang lyong mga sagot
doon sa mga nasa hulihan nitong
unang aralm.

20 Buksan ang aklat sa mga huling
pahina at tingnan ang bahagi na
nagsasabing tala ng mag-aaral. Pu-
nan ang bahagi para sa unang ara-
hn. Kung gagamitin uli ang aklat
na ito, isulat sa hiwalay na papel o
kaya'y gayahin ang tala ng mag-
aaral at punan sa tuwing matapos
pag-aralan ang bawa't arahn.

25
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Mga Sagot Sa Unang Aralin

Ihambing ang lyong sanhng sagot sa mga
nakatala sa Ibaba at bigyan mo ng antas
ang lyong sanli, Kung ang lyong sagot,
bagama't hindi katulad na katulad sa
sahta, subah't nangangahulugan din ng
gayon, Ito'y rbilang na wasto. Kung may-
roon kang mga 11 to 12 wastong sagot,
antasan mo ang iyong sanh ng napaka-
husay; mula 9 hanggang lO, mahusay;
mula 7 hanggang 8, kainaman. Kung ku-
lang sa 7 ang lyong wastong sagot, ba-
sahing muli ang aralin upang matiyak na
Ito'y naunawaan at natutuhan mo.

1. Pag-aasawa
2. Mula sa tadyang ni Adan
3. Sa DIYos.
4. DIYos.
5 Kasalanan.
6 Sa Biblia,

10 Ang pag-iisa ng isang lalaki at Isang
babae na legal at moral na nagtata1J
sa kanilang dalawa upang magkasa-
ma habang nabubuhay at hmdi pr
nahthmtulutan ang malapit na kaug-
nayan sa iba.

11. Iisang laman.
12. Pag-Ibig at pagsasamahan.
13. Ito'y bahagi ng balak ng Diyos para

sa kantla.
14. Ang pag-Ibig at kalinga ng Isang ama

at ISang ina.
15 Isa.

Bilang ng Wastong mga Sagot

Antas .

I/



IKA·2 ARALIN

BAGO ANG
PAG·AASAWA
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Sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

Inihahanda ng Diyos ang mga Tao sa Pagsasamang
Mag-asawa

Inaasahan ng Diyos na Manatili Kang Dalisay
Para ang Diyos ay manahan sa iyo
Para sa kapakanan ng iyong sangbahayan
Para sa kapakanan ng iyong kalusugan

Maiingatan mo ang pamantayan ng Diyos
Sa pamamagitan ng pagsupil sa iyong damdamin
Sa pamamagitan ng pagsupil sa iyong pag-iisip
Sa pamamagitan ng Ipagdaig I sa. tukso
Sa pamamagitan ng tunay na pag-ibig
Sa pamamagitan ng tulong ng Diyos
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INIHAHANDA NG DIYOS ANG MGA
TAOSAPAGSASAMANG

MAG-ASAWA
Nang lalangm ng DIYos ang sangkatauhan, gi-

nawa Niya ang lalaki at babae ayon sa kaniyang
sakdal na balak Siya'y naglaan ng kailangan para
sa buhay sangbahayan Kanyang nilikha ang kata-
wan ng tao sa Isang paraan na ang mga anak ay ma-
aaring Isilang mula sa pagsasama ng mag-asawa

Naglagay din ang Diyos sa katawan ng isang ba-
ta ng isang paraan ng paglago na naghahanda rito
sa wastong panahon sa pagharap sa pananagutan ng
Isang may gulang na tao.

Habang ang mga batang lalaki at babae ay lumi-
Iipat sa pagiging kabataan, maraming pagbabago
ang nagaganap sa kanilang katawan. Sa mga pagba-
bagong ito na pangkatawan ay dumarating ang ba-
gong hilig, damdamin at nasa Nagsimulang kalug-
dan ng batang lalaki ang mga batang babae. Ang
mga batang babae ay nahahalina sa mga batang la-
laki. Walang anumang mali rito. Ito'y bahagi ng
balak ng Diyos upang ihanda sila sa pag-aasawa.
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Gayon man napakamahalagang maunawaan
ng mga kabataan na ang DIYOSay may pamantayan
para sa kanilang pag-uugah bago ang pagsasama ng
mag-asawa at may mga ahtuntunin na dapat nilang
sundin kung Inaasahan nilang magkaroon ng Isang
masayang tahanan

Genesis 1:27. Nilalang Niya sila na lalaki at
babae

Ang Gagawin Mo

l. Mali ba na ang binata ay maakit
sa Isang dalaga?

Bakit?

2 Sino ang nagbigay sa atin ng ka-
pangyanhang mag-anak?

3 Sino ang nararapat magsabi kung
paano gagamitin ang kakayahang
mag-anak?
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INAASAHAN NG DIYOS NA MANATILI
KANG DALISAY

Para ang Diyos ay manahan sa iyo
Nais ng DIYOSna Igalang mo ang iyong katawan

na ipmagkaloob sa iyo at gamitin mo upang ma-
gmg karangalan sa Kanya Kailangang lyong pana-
uhlung mahrus ang loob at labas rnto sa tatlong
dahilan

• Para ang DIYOSay manahan sa iyo
• Para sa kapakanan ng lyong sambahayan
• Para sa kapakanan ng iyong kalusugan.

--------
--..=,

---.----- ---

l Timoteo 5:22. Ingatan mo ang iyong sarili na
malirus

Ang Biblia ay nagbababala sa mga binata na
huwag hanapin ang mga patutot o mga pakawalang
babae Ito'y lubos na nagbabawal ng anumang ka-
ugnayang pagsasamang mag-asawa sa mga hindi pa
Ikinakasal, pakikiapid sa kabaro, at Iba pang un
ng pakikiapid
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l Corinto 6:15-17,19-20. Hindi baga ninyo na-
lalaman na ang inyong mga katawan ay mga
sangkap ni Cristo? Kukunin ko nga baga ang
mga sangkap ni Cristo at gagawin kong mga
sangkap ng isang patutot? Huwag nawang mang-
yari O hindi baga runyo nalalaman na ang na-
kikisama sa patutot ay kaisang katawan niya?
Sapagka't sinasabi niya, ang dalawa ay magiging
isang laman Nguni't ang nakikisama sa Pangi-
noon ay kaisang espiritu Niya O hindi baga nin-
yo nalalaman na ang inyong katawan ay templo
ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap
mnyo sa Diyos? at hindi kayo sa Inyong sarili
sapagka't kayo'y binili sa halaga, luwalhatian
nga ninyo ng inyong katawan ang DIYOS

Ang Gagawin Mo

4.IsuLat ang tatlong dahilan kung
bakit inaasahan ng DIYOS na Ikaw
ay manatiling dalisay

5 Isaulo ang l Timoteo 5 22
6. Ayon sa I Corinto 6: IS, kaninong

bahagi ang katawan ng isang Cris-
tiano?
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Para sa kapakanan ng iyong sambahayan
Panatilíhm mong malinis ang lyong sarili para sa

taong magiging kabiyak mo habang buhay Huwag
mong ilantad ang lyong sarili na dapuan ng "sakit
sa babae" (venereal diseases) na kumakalat sa
pamamagitan ng pagsasama sa hindi tunay na asa-
wa Ang mga ito ay naka sisira sa iyong kalusugan,
sa kalusugan ng iyong kabiyak, at sa lyong mga
anak

Alang-alang sa mga anak mong Isisilang, panati-
hhin mong mahrns ang lyong sarili. Ang mga "sakit
sa babae" na dumadapo sa magulang ay nagiging
sanhi na ang isuusilang na mga bata ay bulag, hindi
wasto ang pag-Iisip at iba pang kapinsalaang dulot
nito

ISIpm mo rin ang mga batang maaanng isilang
sa labas sa buhay may-asawa Lahat ng mga bata
ay dapat Isilang sa isang tahanang makakamit niya
ang pagmamahal at pangangalaga ng kanilang Jw~a
magulang.

Ang Gagawin Mo

7. Bakit hindi dapat magkaroon ng
anak sa labas sa buhay may-
asawa?

8. Paano nagdurusa ang isang bata
bunga ng imoralidad ng kanilang
mga magulang? . . . . . . . . . . . ..

33



34 Ang Pag-aasawa at Ang Tahanan

Para sa kapakanan ng iyong kalusugan

Huwag mong ISipm na ang kawalan ng kaugna-
yan na pagsasamang mag-asawa bago ikasal ay ma-
kasisira sa IYO.Ang pagsunod sa mga pamantayan
ng DIYos ay lalong makabubuti sa iyong kalusugan
kaysa pagbibigay ng hilig sa kagustuhan ng sarili.
Ang aklat ng Mga Kawikaan sa Biblia ay may ma-
husay na payo patungkol dito

Mga Kawikaan 7 :2-27. "Ingatan mo ang aking
mga utos at mabuhay ka . Upang kanilang
maingatan ka sa babaeng masama " Ako'y
nagmasid sa mga kabataang walang bait
At siya 'y yumaon sa daan na patungo sa kan-
yang bahay . Sa gayo'y hinawakan niya siya
at hinahagkan siya, at nagsasabi siya sa kanya -
Parito ka, tayo'y magpakasiya sa pagsisíntahan
... Hinihila niya siya ng katabilan ng kanyang
mga labi Pagdaka ay sumusunod siya sa kanya.
Gaya ng toro na naparoroon sa patayan - Hu-
wag hurmlíg ang lyong puso sa kanyang mga la-
kad, huwag kang lumiko sa kanyang mga lan-
das. Sapagka't kanyang inihiga ang maraming
mga sugat Oo, lahat niyang pmatay ay isang
makapangyarihang hukbo Ang kanyang bahay
ay daang patungo sa Sheol Pababa sa mga silid
ng kamatayan
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l Coririto 6:18. "Magsítakas kayo sa pakiki-
apid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay
nangasa labas ng katawan, nguni't ang gumaga-
wa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kan-
yang katawan"

Kahit na ang Isang tao ay hindi makakuha ng
sakit mula sa babae dahil sa pakikiapid, mayroong
ibang mga panganib sa kalusugan sa pagpipisan ng
babae at lalaki bago sila ikasal. Para sa babae ay la-
ging may panganib na magdalang-tao na hindi ina-
asahan. At maaari na ito'y magdulot ng sakit na
nerbiyos sa kanila at iba pang pinsala sa pangkala-
hatang kalusugan na bunga ng takot at pagkasala.
Ang takot ay maaanng dahil sa pagdadalangtao na
hindi inaasahan at mabunyag, pinsala sa katawan
at kalusugan, at takot sa kaparusahan dahil sa pag·
suway sa kautusan ng Diyos.

At talagang ang pagsuway sa Diyos ay nagdada-
la ng sakit na espirituwal at kamatayang espiritu-
wal Kaya nga, alang-alang sa kalusugan ng lyong
katawan, kaistpan, at kaluluwa, panatilihin mong
mahnis ang iyong sanli

Ang Gagawin Mo

9. Isaulo ang I Corinto 6: 18.

10. Ano pa ang mga bagay bukod sa
sakit na nakukuha sa babae ang
panganib na dinadala ng pagpipí-
san ng babae't lalaki bago sila Ika-
sal? . .
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MAIINGATAN MO ANG PAMANTAYAN
NG DIYOS

Sa pamamagitan ng paqsunil sa iyong damdamin

Ang pagpipigil sa sarili ay napakalaking bahagi
ng paglaki Ang Isang maliit na bata ay sumisipa
kapag hmdi masunod ang kanyang kagustuhan,
nguni't hindi ganoon ang lyong asal Ang pagpipigil
sa sanh ay kailangan pare}sa Isang masayang pag-
aasawa, kaya nga binibigyan ka ng DIYos ng pagka-
kataong Ito'y matutuhan mo ngayon.

I Timoteo 3:2. Mapagpigil, mahmahon ang
pag-usip, mahusay

Lalong higit na tinutukso ru Satanas ang mga
kabataan patungkol sa pagsasamang mag-asawa
Dumaranas sila ng masidhing pagnanais Ang mga

damdaming ito ay likas sa isang katawang lumala-
go, subali't dapat Itong supilm,
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Huwag mong sabihing hindi mo mapigilan ang
lyong mga nasa. Birngyan ka ng Diyos ng espintu
na siyang dahilan kung bakit kakaiba ka sa hayop.
Hindi ka dapat paalipin sa iyong damdamm, Bi-
rugyan ka ng DIYOSng mga bagay na ito upang tu-
lungan kang magpigil

o Katalmuhan upang maunawaan kung ano
ang dapat gawin.

o Ang Kanyang Salita upang pumatnubay sa
iyo

o Isang budhi upang sa pamamagitan nito Siya
ay makapangusap sa iyo.

o Pagpapasiya, o ang kapangyarihan pumili
kung ano ang dapat gawin.

Higit sa lahat, ang Diyos na rin ang tutulong sa iyo
na pumigil sa lyong nasa kung hihilmgín mo Siya
na gawin ItO.

2 Timoteo 2:22. Datapwa't layuan mo ang ma-
sasamang pita ng kabataan

Ang Gagawin Mo

11 Magbigay ka ng apat na bagay na
ipinagkaloob sa IYO ng DIYOS
upang tulungan kang pigilin ang
lyong ISIpan.
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Sa pamamagitan ng pagsupil sa iyong pag-iisip

Ang pagnanais na gumawa ng masama ay duma-
rating sa atin sa pamamagitan ng ating isipan Ha-
bang íniisíp mo ang tukso, lalong sumisidhi ang
pagnanais. Kaya dapat supilin ang pag-iisip.

Santiago l :14-15. Kundi ang bawa't tao ay na-
tutukso, pagka nahilula ng sariling masamang pi-
ta at nahihikayat. Kung magkagayo'y ang kaha-
layan, kung maipaglíhi ay nanganganak ng kasa-
lanan, at ang kasalanan, pagkamalakí na ay na-
mumunga ng kamatayan

Marami sa iyong inhsíp ay nanggaling sa iyong
naririnig. Kaya huwag kang makikinig sa maruru-
ming kasaysayan o kaya'y makilahok sa usapang
magbubu1id sa iyo sa masamang pamumuhay.

Efeso 5:3. Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat
ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man la-
mang masarnbit sa inyo, gaya ng nararapat sa
mga banal.

Ang tukso rin ay dumarating ayon sa mga bagay
na tinitmgnan mo. Tinukso ni Satanas si Eva at
si Adan na kanin ang ipinagbabawal na bungang
kahoy. Ipinakita niya ito kay Eva at ipinaisip niya
kung gaano ka sarap ito hanggang sa wakas ay kina-
in niya ito at inalok pa si Adan na kumain din. Sila
ay pinarusahan sa pagsuway sa Diyos.
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Tinukso pa rm ni Satanas ang mga tao sa pa-
mamagitan ng pagpapakita ng mga bagay na ma.
kakapukaw sa pita ng laman Ginagarmt niya ang
mga malalaswang larawan, pehkula, mga malalas-
wang larawan ng aklat, ang sayaw, at makabagong
pananarmt upang tuksuhin ang mga tao Huwag
mong bayaang mahimok ka ruya na tumingm sa
ipinagbabawal na bungang kahoy

Bantayan mo ang lyong ISIpan, at huwag baya-
ang lumihis Kung masumpungan mong mah ang
lyong 1I111Slp,iwaksi mo Ito sa lyong ISIp Urrusip
ka ng ibang bagay Maging abala ka

Filipos 4:8. Anumang bagay na katotoha-
nan, anumang bagay na kagalang-galang, anu-
mang bagay na matuwid, anumang bagay na
malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang
bagay na mabuting ulat, kung may anumang ka-
punhan, ay ISIpin ninyo ang mga bagay na ItO.

Ang Gagawin Mo

12. Bakit mahalagang supilin mo ang
iyong isip?

13. Magbigay ka ng mga bagay na
ginagamit ni Satanas ngayon
upang tuksuhin ang mga tao na
magkasala sa pita ng faman?
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Sa pamamagitan ng pagdaig sa tukso

Upang madaig mo ang tukso dapat mong gawin
ang dalawang bagay

(1) layuan mo ito hanggang sa magagawa mo
at

(2) tumanggi kang sumuko sa tukso pag-
dumarating Ito sa IYO

Huwag kang pupunta sa mga dako na matutuk-
so kang gumawa ng kasalanan. Dahil dito ang mga
Cristiano ay hindi nakikilahok sa mga sayawan at
sa pagtitipon na humahantong sa pagkalasing at
Imoralidad

Ang mahrrut na pagkakalapit ng lalaki't babae
ay maaring magbuhd sa tukso. Makipagkaibigan
ka subali't Igalang mo ang mga tao at asahan mo
naman na Ikaw ay Igagalang din nila

Sundin mo ang pamantayan ng DIYos - hindi
ang mga pamantayan ng mga pelikula - sa Inyong
paglthgawan Ang maling asal sa tipanan ay pag-
lalaro ng apoy Layuan ang tukso

Ang Ibang babae ay tinutukso ang lalaki na
magkasala SInasabi sa BIblia ang buhay ru Jose,
isang bma tang- urruibig sa DIYOS Sa pamamagitan
ng paglayo sa tukso, nagpakita srya ng magandang
halunbawa para sa mga kabataan Isa siyang alipin
sa tahanan ru Potifar Sinisikap ng asawa m Potrfar
na siya 'y mapaibig subali't ayaw ni Jose Isang
araw, nang sila m Jose ay dadalawa sa bahay,
sinikap niyang tuksuhin SI Jose Ang sabi nI Jose
"Paano ko magagawa ang garuto kalaking pag-
kakasala laban sa DIYOS?" Nang nagpupurruht
ang asawa m Potifar, SI Jose ay tumakbo palabas
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ng bahay at tumakas sa tukso Gayon na lamang
ang galit ng asawa ru Potifar at SI Jose ay pinag-
bintangan ng kasinungalingan at ipinabilanggo.
Irungatan ng DIYOS si Jose, inilabas mula sa bilang
guan at ginawang muustro sa Ehipto Pinagpapala
ng Diyos ang mga sumusunod sa kanyang paman-
tayan

1 Pedro 4:4-5. Ikinahanga nila ang bagay na
Ito na kayo'y hmdi nakikrtakbong kasama nila
sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan, kung
kaya't kayo'y pinagsasahtaan ng masama Na
sila'y nagbibigay sulit sa Kanya na handang
humukom sa inyo sa mga buhay at mga patay

Ang Gagawin Mo

14 Sino ang nagpakita ng magandang
halimbawa sa pamamagitan ng
pagtakas sa babaing nanunukso sa
kanya?

15 Basarun ang 1 Pedro 4 4-5 uh
Inusrp ba ng lyong kaibigan at
karnag-anak na hindi ligtas na
lkaw ay kakaiba sapagka't hindi
ka nakikilahok sa lahat ng kani-
lang ginagawa?

16. Kung nais mong lumayo sa tukso,
paano mo dapat pakitunguhan ang
hmdi mo kabaro, magiging mala-
pit ba o may paggalangt
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Sa pamamagitan ng tunay na pag-ibig

Ang tunay na pag-Ibig ay nangangahulugan ng
paggalang at pagpaparangal. Kaya nga't ang lala-
king tunay na umiibig sa babae ay inuuna muna
ang kapakanan ng babae at ang kanyang mabuting
pangalan kaysa sa kanyang sariling mga nasa. Ang
tunay na pag-ibig ay hindi sisíra o magdadala ng
kahihiyan sa mabuting pangalan ng babae. Ang
tunay na pagibig ay may pagpipigil sa sarili.

Huwag kang magtiwala ng lubos sa iyong
kapangyanhang magpigil sa sarili. Ang pinaka-
matalinong bagay na dapat mong gawin ay luma-
yo sa tukso. Kaya nga maghintay na kayo ay
makasal bago kayo dumanas ng mga paglalam-
bingan na wasto lamang para sa mag-asawa.

Ang ibang lalaki ay hinihimok ang babae na
"patunayan ang kanyang pag-ibig" sa pamama-
gitan ng pagbibigay ng kalayaan sa kanila na gawin
sa kanyang katawan ang anumang naiisip ng
lalaki. Tandaan mo, na ang lalaking humihiling
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nito sa iyo ay hindi ginagawa na may tunay na
pag-ibig, kundi mula sa makasariling nais.

Ang pag-ibig mo sa taong binabalak mong
pakasalan ay tutulong din sa iyong umiwas sa
tukso na maglaro pa sa ibang lalaki o babae.
Nalalaman mong lalong magiging maligaya ang
iyong pag-aasawa kung kapwa ninyo pananati-
lihing malinis ang inyong sarili para sa isa't isa.
Kaya nga, kahit na ang inyong balak para sa isang
masayang pag-aasawa ay makatutulong din sa iyo
na iwasan ang imoralidad.

1 Tesalonica 4:3-5. Sapagka't ito ang kalo-
oban ng Diyos, sa makatuwid baga'y ang
inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsi-
ilag sa pakikiapid. Na ang bawa't isa sa inyo'y
makaalam na maging mapagpigil sa kanyang
sariling katawan sa pagpapakabanal at kapu-
rihan, hindi sa pita ng kahalayan, na gaya ng
mga Gentil na hindi nangakakikilala sa Diyos

.
Ang Gagawin Mo

17. Ano ang sangkap ng tunay na pag-
ibig?

.' " .

18. Basahin ng tatlong ulit ang 1
Tesalonica 4:3-5 .

. . . . . . . . . . . . . " .
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Sa pamamagitan ng tulong ng Diyos

Kailangan ang kapangyarihan ng Diyos upang
magkaroon ka ng sapat na lakas upang madaig
ang tukso sa bawa't kalagayan. Kailangan mo
ang tulong ng Diyos upang masupil ang iyong isip
at kilos. Malibang ikaw ay tulungan Niya, ang
kasalanan sa lyong puso ay lalabas sa masasamang
isipan at mag-uudyok sa iyo na gumawa ng ma-
sama. Dapat mong ibigay ang buhay mo sa Diyos.
Hingin mong patawarin niya ang lahat mong
pagkakasala at tulungan kang mamuhay ng wasto.

Mateo 15:19. Sapagka't sa puso nanggagaling
ang masamang pag-usip, mga pagpatay, mga
pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw,
mga pag-saksi, sa dr katotohanan ng pamumu-
song.

SI Jesus ay naparito upang iligtas tayong lahat
mula sa kasalanan. Maraming mga kabataan na
dati'y nahihirapang mamuhay ng isang malinis
na buhay sa kanilang sanh ay lubos na binago
ng kapangyarihan ng Diyos. Ngayon sila'y namu-
muhay ng dalisay at masayang buhay

l Corinto 6:9 - 11. Ang mga liko ay hindi
magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kahit
ang mga mapakiapid, fil ang mga nanganga-
lunya, fil ang mga nambabae, ni ang mga
mapakiapid sa mga lalaki.. ay hindi mangag-
mamana sa kaharian ng Diyos. At ganyan ang
mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na
kayo, nguni't binanal na kayo, ngunit inanng-
ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon
Jesu-Cristo, at sa Espiritu ng ating Diyos.
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Tutuksuhm ka ni Satanas pagkatapos na ikaw
ay maligtas, subali't ikaw ay makapananaig sa
bawa't tukso sa pamamagitan ng Salita ng Diyos
at ng kanyang kapangyarihan na tutulong sa iyo.

l Pedro 4:2. Upang huwag na kayong manga-
buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon
sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa
kalooban ng Diyos

Ang Gagawin Mo

19. Makapamumuhay ka ba ayon sa
pamantayan ng Diyos na walang
tulong na nagmumula sa Diyos?

20. Ano ang dapat mong ibigay sa
DIYOS upang ikaw ay mailigtas
niya mula sa kasalanan at tulung-
an kang mamuhay nang wasto? '

21. Basahing makaitlo ang l Corinto
6:9·11 at I Pedro 4:2-3.

22. Idalangin mong patawarin ng
Diyos ang iyong mga kasalanan
at tulungan kang mamuhay ng
wasto.

23. Iwasto mo ang iyong kasagutan
na ayon sa mga sagot ng aralin. .

24 Punan ang talaan ng mag-aaral
para sa ika-2 aralin.
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MgaSagot Sa Ik.2 Aralin

Kung mayroon kang mula sa 15 hanggang 16
na wastong sagot, antasan mo ang lyong sarili
ng napakahusay; mula 12 hanggang 14, mahu-
say, mula 9 hanggang 11, kainaman. Kung ku-
lang sa siyam ang lyong wastong sagot, basahing
muli ang aralm,

1. Hindi Ito ay bahagi sa balak ng Diyos na
maihanda sila sa pag-aasawa.

2. DIYOS
3. DJYos.
4. Para ang DIYOS ay manahan sa iyo, para sa

kapakanan ng lyong sangbahayan, para sa
kapakanan ng lyong kalusugan.

6. Ang katawan DI Cnsto.
7. Ang mga bata ay nangangailangan ng Isang

tahanang makakarrut nila ang pagmamahal
at pangangalaga ng kanilang mga magu-
lang.

II. Ang iba ay spmanganak na bulag, híndi
wasto ang pag-usíp, at Iba pang mga kapin-
salaan.

10. Ang panganib na magdaJangtao na hindi
inaasahan, pinsala sa katawan at kalusugan
at takot sa kaparusahan dalul sa pagsuway
sa kautusan ng DIYOS.

II. Katalmuhan, ang Kanyang Salita, Isang
budhi, pagpapasiy

12. Ang tukso ay dumarating sa pamamagrtan
ng Isipan.

13. Malalaswang larawan, mga pelikula, mga
malalaswang aklat, mga sayaw, at makaba-
gong pananamit

14. Jose.
16. May paggalang.
17. Paggalang at Pagpaparangal.
19. HJOdl.
20. Ang Iyong buhay.

Bilang ng Wavrong mga Sagot
Antas
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sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

Kahalagahan ng Pagpili

Ang Pangunguna ng Diyos
Ang pagiging laan ng Diyos na manguna
Paano nangunguna ang Diyos

Mga Pamantayan ng Biblia
Mag-asawa ng Cristiano
Siguruhin mong kayo'y magkasundo

Mga Personal na Katangian
Kahalagahan ng mga katangian
Sariling pagkatao
Mabuting Pag-uugali
Magkatulad ng hilig at mga katangian
Mabuting kalusugan

Mga Pagkakataon

Pag-ibig at Pagtanggap ng isa't-isa

Katiyakan na kalooban ng Diyos
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KAHALAGAHAN NG PAGPILI

Ang pagpili ng makakasama sa buhay ay napa-
kahalaga. Bakit? Mayroong ilang dahilan.

Una, ito ay mahalaga dahil sa magiging implu-
wensiya ng iyong kabiyak sa lyong buhay. Ang
taong mapapangasawa mo ay makatutuleng
sa paghubog ng iyong buhay. Maaari niyang
Ibaling ang lyong buhay sa katuwiran at langit
o kaya'y sa kasalanan at impiyerno. Ang pang-
araw-araw na impluwensiya ng iyong kabiyak
ay maaanng tumulong sa IYO upang maabot mo
ang hantungang walang hanggang kahgayahan o
kaya'y hilahin kang papalayo sa DIYOS na SIyang
tanging pinagmumulan ng tunay na kagalakan
Ang pagpili ng kabiyak sa buhay ay maaaring
padalun o palurapin para sa IYO na ibtgm, pag-
lmgkuran, at sundm ang DIYOS

Pangalawa, ang pagpilmg ItO ay mahalaga
sapagka't ItO ay panghabang buhay Ang mga
Cnstiano ay hindi mag-aasawa na may isipang
sila naman ay maaaring maghiwalay kung hmdi
sila magkasundo Kung mayroon kang b1S1k-
leta o kotseng hindi maibigan maaari mo itong
ipagpaht at kumuha ka ng iba. Subali't hindi
na Ito magagawa sa asawa. Itinuturo ng BIblia
na ang pag-aasawa ay panghabang buhay

Roma 7:2. Sapagka't ang babae na may-
asawa ay itrnah ng kautusan sa asawa saman-
talang ItO ay nabubuhay datapwa't kung
ang asawa'y namatay ay kalag na sa kautusan
ng asawa
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IMarcos 10:9. Ang pinagpagsama nga ng Diyos
ay huwag papaghiwalayin ng tao.

Wala rin namang pag-aasawang sinusubukan
para sa mga Cristiano, ito ay pagsasama ng ilang
panahon upang subukan kung sila'y nagkakasundo
bago tuluyang pakasal Ayon sa pamantayan ng
Diyos ito ay mali - masama.

Dahilan sa ang pagpili ng iyong makakasama
sa buhay ay napakahalaga, ito'y hmdidapat gawing
padalos-dalos. Mapalad tayo sapagka 't binigyan
tayo ng Salita ng Diyos ng mga tuntuning susundin
sa pagpili upang maging masaya ang pagsasama .

.

Ang Gagawin Mo

1. Magbigay ng dalawang dahilan
kung bakit ang pagpili ng asawa ay
napakamaha1aga. . .

2. Saan mo masusumpungan ang mga
pangunahing tuntunin na dapat
sundin sa pagpili ng kabiyak sa
buhay? .. , .
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ANG PANGUNGUNA NG DIYOS

Ang pagiging laan ng Diyos upang manguna

Kung lkaw ay anak ng DIyos, ikaw ay maka-
sisiguro na nais ng lyong Ama na mapasaiyo ang
pinakamabuting kabiyak Nilalang ng DIYos SI
Eva na angkop para sa pangangailangan ni Adan
Batid ng DIYos ang lyong kailangan HIgIt ka
Niyang nakikilala kaysa pagkakilala mo sa iyong
sarili at nalalaman Niyang tiyak kung sino ang
pmakarnabuting kabiyak para sa iyo Iniibig ka
NIya at nais ka NIyang tulungan.

Kaya, bago ka marruh, hilingin mo ng tiyak
sa DIYOS na pangunahan ka sa wastong tao na
nais Niya para sa IYO Idalangin mo ItO at maging
laan ka na sumusunod sa pangunguna ng Pangi-
noon

ISantiago 1:5: Ngunit kung nagkukulang ng
karunungan ang sinuman sa inyo ay humingi
sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat at
hindi nanunumbat, at Ito'y ibibigay sa kanya

Ang Gagawin Mo

3. Ano ang dapat mong gawin bago
ka mamili ng kabiyak sa buhay?
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Paano nangunguna ang Diyos

Paano ipmaaalam ng Diyos sa tao kung sino
ang dapat niyang mapangasawa? Kadalasan ang
DIYos ay nangunguna sa Kanyang mga anak sa
lunang iba 't ibang mga paraan'

• Sa pamamagitan ng Biblia
• Sa pamamagitan ng likas na pagkukuro ng

wastong mga katangian
• Sa pamamagitan ng mga pangyayari
• Sa pamamagitan ng pag-iibigan ng kapwa

lalaki at babae
• Sa pamamagitan ng katiyakan ng kalooban

ng Divos

Dapat hanapin ng isang Cristiano ang pangungu-
na ng Diyos sa mga kaparaanang ito. Sino man
ang pipili ng kabiyak sa buhay ay dapat tiyakin
na ito ay ayon sa mga alintuntunin na masusum-
pungan sa Biblia. Ang mga pangyayari ay dapat
gumawang nagkakaisa upang maganap ang pag-
aasawa. Ang lalaki at babae ay dapat na mayroong
unawaan ng pagtanggap sa isa't isa at matiyak ang
kalooban ng Diyos.

Ang Gagawin Mo

4. Isaulo ang limang paraan kung pa-
ano ipinakikita ng Diyos sa mga
Cnstiano kung sino ang pakakasa-
lan.



Pagpili Ng Makakasama 53

MGA PAMANTAYAN NG BIBLIA

Una at pinakamahalaga sa mga paraan ng
pangunguna ng Diyos ay sa pamamagitan ng
Kanyang Salita Binigyan ka Niya sa Biblia ng
mga alituntuning dapat sundin. Natitiyak kong
ang Kanyang pangunguna ay hindi salungat sa
mga alintuntuning ibinigay Niya sa IYO Dalawa
sa mga batas na ito para sa mga Cristiano ay

• Mag-asawa ka ng Cristiano
• TIyakin mong kayo ay magkasundo

Mag-asawa ng Cristiano

Sila na nakapagta tag na ng kanilang mga
tahanan ay may mga pananagutang moral sa
kanilang kabiyak, Cristiano o hindi Cristiano.
Subali't kung ikaw ay wala pang asawa at ikaw
ay isang Cristiano matitiyak mo na hindi nais ng
Diyos na mag-asawa ka ng híndi mananampa-
lataya

2 Corinto 6:14. "Huwag kayong makipamatok
ng kab ilan sa mga di nagsisisampalataya: sapag-
ka't anong pakikisama mayroon ang katuwiran
at kalikuan' O anong pakikisama mayroon ang
kaliwanagan sa kadiliman?

Mababasa natin sa Biblia ang tungkol sa dala-
wang binata na nagkamaling mag-asawa ng mga
babaing hindi mananampalataya sa Diyos. Sila
ay sina Samson at Solomon. Si Samson ay naakit
ng isang dalaga na hindi niya kapananampalataya.
Pinagpayuhan sila ng kanyang mga magulang na
mag-asawa ng isang babaing mula sa kanilang
bayan, subali't ayaw makinig sa kanila. Ang
una Niyang pag-asawa ay Isang kabiguan sa pasi-
mula. Nguni't ayaw pa rin niyang sundin ang mga
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pamantayan ng Diyos. Ang pangalawa niyang
asawa ay ipinagbili siya sa kanyang mga kaaway.
Ang matalinong si Haring Solomon ay ni1ayo
sa Diyos, ng kanyang mga asawang hindi mana-
nampalataya

Kaya mag-ingat ka sa iyong mga pakikipag-
kaibigan. Laging mayroong kahali-halinang mga
babae at lalaki Huwag mong pabayaang ito ay
humantong sa pakikipagligawan sa taong hindí
ligtas. Piliin mo ang matataltk mong kaibigan sa
mga Cristiano. Huwag mong bayaang ihhis ka
ni Satanas mula sa kalooban ng Diyos at sirain
ang lyong buhay sa pamamagitan ng pag-aasawa
mo sa hindi mananampalataya.

Ang Gagawin Mo

5. Magbigay ng dalawang may ka-
yang lalaki sa Biblia na nagtamo
ng kabiguan dahil sa pag-aasawa
ng mga babaing hindi naglilingkod

, sa tunay na Diyos.

6. Isaulo ang I Corinto 6:14
7. Ano ang iyong damdamin tungkol

sa mga Cristianong nag-aasawa ng
mga hindi Cristiano?
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Tiyak mong kayo'y magkakasundo

Ang pagiging Cristiano ay hindi sapat na kata-
ngian sa taong mapapangasawa mo. Itinuturo ng
Biblia na hindi ka magkakaroon ng masayang
tahanan maliban na magkasundo kayo.

Amos 3:3. Makalalakad baga ang dalawa na
magkasama, liban na sila'y magkasundo?

Mga pagtatalo tungkol sa relihiyon ay naka-
pagdudulot sa tahanan ng hgahg, Ikaw at ang
iyong kabiyak ay dapat na magkasundo sa dakong
nais ng Diyos na kalalagyan ninyo, paano kayo
maglilingkod sa Kanya, anong iglesya ang inyong
dadaluhan, at kung anong pananampalataya ang
ibibigay ninyo sa inyong mga anak. Ang mga pag-
kakaiba sa doktrina kung minsan ay humahati
sa tahanan Ang pagdalo sa magkaibang iglesya
ay hindi mainam na paraan upang pasimulan ang
isang tahanan

Walang dalawang tao na maaaring magkasundo
sa lahat ng bagay, kaya hindr na dapat asahan
iyon Subali't ang mag-asawa ay dapat magka-
sundo sa mga pangunahing tuntunin

Ikaw ba at ang iyong magiging kabiyak ay
magkakasundo sa mga pamantayan ng Biblia
para sa inyong tahanan? Kung paano susupilin
ang mga bata? Ano ang mga pananagutan ng
asawang lalaki at babae kung paano iingatan
ang salapi? Kung hindi ay mag-ingat ka Ikaw ay
masusuong sa ligalig

Ang mga araling ito ay tutulong sa iyo na
magkaroon ka ng masayang tahanan, habang
pinag-aaralan ninyong dalawa ang mga tagubilin
ng DIYOSat nagkakaisa kayo sa mga pamantayang
rbirnbigay NIya sa Kanyang Salita.
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Ang Gagawin Mo

8. Isaulo ang Amos 3:3

9. Idalangin mo ito at isulat mo ang
iyong sariling kasagutan. Paano
mo nalalaman kung ang isang tao
ay sang-ayon sa iyo o hindi sa mga
paksang binanggit sa bahaging ito?

Ang IYObang mga palagay ay la-
ging tama, o kinakailangan bang
magbago ka ng palagay sa ilang
mga bagay upang magkaroon ng
pagkakasundo?

10 Paanong ang pag-aaral ng mga ara-
lmg ItO ay makatutulong sa IYOat
sa lyong magiging kabiyak na mag-
karoon ng maayos na pagkakasun-
do sa inyong tahanan?

,



Pagpili Ng Makakasama 57

MGA PERSONAL NA KATANGIAN

Kahalagahan ng mga katangian
Ano ang mga katangian na nais mong makita

sa taong pakakasalan mo? Ang isang binata ay
nagsasabing. "Ang babaing pakakasalan ko ay
dapat maging maganda, maalam at may pinag-
aralan. Siya ay dapat magmula sa isang tanyag
at mayamang sambahayan "

Ang ilan sa mga Ito ay maaaring kanais-nais,
subali't wala sa mga yaon ang makapagbibigay
ng tiyak na tagumpay sa pag-aasawa. Sa kato-
tohanang ang Isang magandang babae ay maaa-
ring mayabang at maluho dahil sa kanyang ganda
Maaari niyang garrutín ang kanyang kagandahan
upang akit m ang ibang lalaki matapos siyang
mag-asawa

Ang Isang mayamang babae ay maaanng hu-
mílmg ng mga bagay na hindi kayang Ipagkaloob
ng Isang lalakmg nagpapasimula pa lamang sa
buhay

Kagandahan, pinag-aralan, at Isang katung-
kulang panlipunan ay mga bagay na mahalaga,
subali't mayroong Ibang mahalagang katangian
tulad ng pagkatao, magkatulad ng luhg, mabu-
ung ugali at kalusugan.

Ang Gagawin Mo

11 Magbigay ng dalawang katangian
na hindi gaanong kailangan upang
magmg maligaya ang pag-aasawa.
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Sariling pagkatao

Anong un ng kabiyak ang nais mong makasama
sa panghabang-buhay masaya o rnapag-reklamo?
magihw o palaaway? matiyaga o bugnutin? mabait
o mapaghari-hanan? handang magpatawad o
mapaghmanakrt? matulungin o walang-awa? ma-
pagbigay o makasanh? mapagtiwala o mapag-
alinlangan?

Naghahanap ka ba ng Isa na may mabuting
pangalan o Isa na may masamang ulat? Laging
tapat o mandaraya? masipag o tamad? matiyaga
o hmdi madaling masiraan ng loob? maaasahan
o hindi?

Ang pagkatao ay nahuhubog mula sa pagka-
bata Kaya nga ang tahanan ng taong nais mo
ay makapagbibigay sa lyong isipan kung anong
un ng tao siya. Ang palasak na kasabihan ay
madalas na totoo "Kung paano ang Ama ay
gayon ang anak na lalaki. Kung paano ang ina
ay gayon ang anak na babae" Madalas ang sinu-
sunod ng anak na halunbawa ay ang sa kanyang
ama o ma

Gayunman, ang biyaya ng Diyos ay maka-
tutulong sa Isang Cristiano na baguhin ang kanyang
gawi bagama't ang kanyang nilakhang tahanan
ay hindi nagbigay sa kanya ng mabuting pagsasa-
nay At mayroon namang mabubuting mga tao
na mula sa mabubuting tahanan na hindi sinu-
sunod ang mabuting halimbawa ng kanilang mga
magulang. Kaya, ang tahanan ay maaanng tumu-
long sa IYO na makita ang ilang katangian subali't
huwag mong isasalalay ang buo mong pagpapasiya
patungkol sa pagkatao ng isang tao sa kanyang
sambahayan na pinanggalingan.
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Ang Gagawin Mo

12. Gumawa ng isang talaan ng mga
katangian na nais mong masum-
pungan sa iyong asawa .

• 0° •••••••••••••••••••••

13. Ngayon, tingnan ang iyong sarili
sa pamamagitan ng talaan na
iyong ginawa. Bigyan mo ng antas
ang iyong sarili. Isulat mong ma-
buti doon sa mga katangiang nag-
lalarawan sa iyo; at mahina sa mga
katangian na kailangan mong
pabutihin.

14. Idalangin mo sa Diyos na gawin
kang tamang uri ng asawa sa ta-
ong makakasama mo sa buhay.
At pagkatapos ay idalangin mo
ang iyong mapapangesawa na lu-
mago rin sa kanya ang mga kata-
ngiang ito

59
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Mabuting pag-uugali

Ang mga nahubog na ugali ay mahirap sirain.
Kung ang isang tao ay may mga ugali na nakakainis
sa IYO ngayon, huwag mong isipin na ang mga
bagay ay bubuti pagkatapos na kayo ay makasal.
Alalahamn mo ang kasabihan, "Huwag ka kailan
man pakakasal sa isang lalaki upang baguhin siya."
Huwag mong isipin na magagawa mo na ang lyong
asawa, lalaki man o babae, ay mapasusunod mo
sa iyong gawi

Gagawin ng tunay na pag-ibig na ang mag-asawa
ay magsumikap na makisama sa isa't isa at hindi
papansirun ang bagay na hindi mahalaga. At sa mga
bagay na mahalaga kailangang sila ay magtulungan
sa isa't isa. Subali't huwag kang pikit matang
pumasok sa pag-aasawa na hindi man lamang
iniisip kung anong uri ng mga ugali mayroon ang
iyong mapapangasawa. Ang mga ito ay magpapa-
kita sa iyo ng malaki patungkol sa kanyang pagka.
tao at kung ano ang maaari mong maasahan sa
kanya sa kinabukasan.
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Siya ba ay malinis o marumi? magalang o ma-
panghamak? Maingat sa kanyang kaanyuan o pa-
baya? Siya na lamang ba palagi ang nagsasalita o
siya ay nakikinig na may pagmamalasakit sa sina-
sabi naman ng iba? Tumatanggap bang mainam ng
pananagutan sa Diyos at nagpapahalaga sa iglesya?
Paano siya nakíkitungo sa kanyang mga kapatid
na lalaki, kapatid na babae, at sa kanyang mga ma-
gulang?

Ang Gagawin Mo

15. Gumawa ng isang talaan ng ma-
bubuting ugali na nais mong ma-
sumpungan sa iyong magiging
asawa .

.... • " lo \> ..

16. Itala ang ilang mga ugali na iniisip
mo na makapag-iingat sa iyong
pag-aasawa na maging maligaya.

17. Suriin ang iyong sarili sa mga líe-
tahang ito at ipanalangin ang
iyong sarili at ang iyong magiging
kabiyak.

61
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Magkatulad ng hilig at mga katangian
Nais mo bang makasama sa iyong buong buhay

ang isa sa wala man lamang kahit gaanong mala-
sakit doon sa mga bagay na napakahalaga para sa
iyo? Ang mga mag-asawa na kapwa nagrnamalasa-
kit sa mga magkatulad na mga bagay ay malamang
na lalong magkaroon ng isang masayang tahanan.

Minsan ang magkasalungat na ugali ay mabuti
kung ang mga Ito ay karagdagan sa isa't Isa Halim-
bawa, ang isa na masalrta ay maaanng maging mali-
gaya na kasama ang isang tahimik na tao na Isang
mabuting tagapakimg, Ang isang taong mapangara-
pm, map aghkha , subali't hindi marunong isagawa
ang nalalaman ay kailangan ang isang marunong na
magsagawa ng mga nalalaman ng isa.

Subali't kung ang mag-asawa ay lubhang magka-
layo ang mga pag-uugali at pagkatao, maaanng
mahirapan sila sa pakikisama sa Isa't Isa. Kung ang
Isang binata ay mapaghangad, mabuting gumawa,
at masipag, malamang ay hindi siya makapagtitiis
sa isang mabagal, walang ISip, at tamad na asawa

SI Eva ay nilalang upang maging katulong na
angkop para kay Adan. Nais ng DIYOSang Isang
makakasama mo na angkop para sa IYO.Kailangang
kayo'y mayroong sapat na pagkakatulad upang ka-
yo'y makapagsama ng mabuti, at sapat na rnagka-
Iba upang kayo'y magkaroon ng Isang mabutmg
tahanan
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Ang Gagawin Mo

18. Gumawa ng isang talaan ng mga
gawaing kinahihiligan mo. Ang
iyong asawa ay maaaring walang
hilig sa mga ito, subali't kung
siya ay sumasalungat dito, ito ay
maaaring panggalingan ng pagka.
kagalit.

19. Itala ang ilang mga bagay na nais
mong pag-uusapan. Ang tao bang
nais mong pakasalan ay may nais
na pag-usapan na kasama m ang
mga bagay na ito?
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Mabuting kalusugan
Ang mabutmg kalusugan ay mahalaga hindi la-

mang sa kaligayahan ng tahanan kundi alang-alang
din naman sa mga anak Nais mong ang lyong mga
anak ay maging malusog at malakas, walang kapan-
sanan sa katawan na rmnana o sakit sa pag-Iisip Sa
maraming bansa kinakailangan ang pagsusuri ng
Isang doktor at katibayan ng kalusugan bago maka-
sal Ito ay upang mga tan kayo at ang inyong ma-
giging mga anak

Hindi Ibig sabihin ruto kailangang magkaroon
ang Isang tao ng Isang sakdal na kalusugan. Ang
Ilang mga tao na may kapansanan sa katawan ay
natutuhang pagtagumpayan ito at naging mabubu-
ting mga asawa at mga magulang Ang mabuting
kalusugan ay hindi ang pinakamahalagang kata-
ngian na dapat hanapin, subali't kailangang Ito ay
isaalang-alang. Tanungin mo ang lyong sarili, siya
ba ay magiging mabuting ina ng aking mga anak?
Siya ba ay magiging mabuting ama ng aking mga
anak? Tunay nga, ang isang lalaki ay hindi maasa-
hang magpakasal sa isang babaing hindi pa suma-
sapit sa wastong gulang at ang kanyang kalagayang
pangangatawan ay hindi nakahanda para sa pag-
aasawa

Ang Gagawin Mo

20. Bakit mahalaga ang kalusugang pa-
ngangatawan at pag-iisip ng iyong
mapapangasawa? .
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MGA PANGY AY ARI

Atin nang bmanggit na ang Diyos ay nangu-
nguna sa pamamagitan ng mga pangyayan Maki-
kita natin Ito na uularawan sa mga magagandang
kasaysayan ng pag-Ibig sa BIblia

Iniwan ru Ruth ang sambahayar at tahanan
upang makapaglingkod sa isang tunay na DIYOS.
SIya'y naparoon sa isang bukid sa Bethlehem
upang mamulot ng mga butil ng inam at nangyari
na sa bukid ru Boaz siya napunta Ang DIYOSang
nanguna sa kanya. Nakatagpo siya fil Boaz at na-
sumpungan sa kanya ang mga katangiang nmanais
niya para sa Isang asawa Mayroong ilang mga had-
lang sa kanilang pag-aasawa, subali't ang DIYOSang
siyang nag-ayos ng lahat Ang bawa't Isa ay nakitu-
long at ang dalawang ItO ay nakasal

Ang Isa sa mga pangyayari na ginamit ng DIYOS
upang pangunahan SI Ruth ay ang payo ng nakata-
tanda, at mga taong lalong may karanasan. Igtna-
lang mya ang payo ni Noerm at stya ay kumilos
ayon doon Madalas ginagarmt ng DIYOSngayon
ang payo ng mga magulang, pastor, at mga naka-
tatandang Cristiano upang tulungan ang mga kaba-
taan na malaman ang kalooban ng DIYOS

Ang pag-ubigan m Isaac at Rebecca ay kakaiba
kaysa kay Boaz at Ruth. Silang dalawa'y hindi nag·
kita hanggang dumating SIRebecca doon sa kasal
Isinugo ni Abraham ang kanyang alipin upang
humanap ng isang asawa para sa kanyang anak na
si Isaac. Ang alípin ay nanalangin sa Diyos upang
pangunahan siya, at matitryak mo na SIAbraham
at SI Isaac ay nananalangin din para sa gayong
bagay.
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Tumugon ang Diyos sa panalangin at dinala si
Rebecca sa wastong dako na doon ang alipin ay
nananalangin. Nang kanyang makilala si Rebecca
at ang kanyang sambahayan, nakikita ng alipin na
si Rebecca ay may katangian na siya ay magiging
mabuting asawa para kay Isaac. Ang buong samba-
hayan ay nakaalam na ang Diyos ay nangunguna at
surnang-ayon na payagan si Rebecca na pakasal kay
Isaac Itinanong kay Rebecca kung nais niya na su-
mama at maging asawa ni Isaac. Si Rebecca ay su-
mang-ayon at gumawa ng isang napakahabang lak-
baym patungo sa tahanan ni Isaac. Nag-ibigan sila
sa isa't isa at nagkaroon ng isang masayang buhay
mag-asawa

Doon sa mga tahanan na ang mga magulang ang
siyang gumagawa sa pagpili at pag-aayos ng kasa-
lan, kailangang sila'y manalangin at hingin sa Diyos
na sila'y pangunahan. Yaon ding Diyos na gumawa
sa pamamagitan ng mga pangyayari at siyang nag-
dala kay Isaac at Rebecca upang sila ay magkakila-
la, ay SIya 11I1gDIYos na tumutugon ng panalangin
ngayon

Ang Gagawin Mo

Magbigay ng dalawang mag-asawa
sa Bibha na pmaglapit ng DIYOS
dahilan sa mga pangyayari
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PAG-IBIG AT PAGTANGGAP NG
ISA'T ISA

Walang pag-aasawa na magiging maligaya kung
walang tunay na pag-ibig na namamagitan sa
kanila Ang pag-iibigan ng isa't isa ang nagbibigay
sa dalawang tao ng pagka dama na sila ay para sa
isa't isa Ito ang gumagawa sa kanilang naisin na
bigyang kasiyahan ang Isa't isa at tumutulong sa
kanila na gawin ang anumang pag-aayos na kina-
kailangan. Ang pag-ibig ang tumatali sa kanilang
dalawa na magkasama na higit na malakas kaysa
ano pa mang bagay.

Ang pag-Ibig ay higit sa pagkahahna sa kasarian
o pangangatawan. Ang tunay na pag-ibig ay kabi-
lang ang paggalang, pagpaparangal, pagpapahala-
ga, at pagsaalang-alang ng Isa't isa. Huwag ipagka-
mali na ang pagkaakit sa pangangatawan ay pag-
ibig Kung hindi mo pa natitiyak ang iyong dam-
damin ay Ipinalangin mo Kausapin mo-ang iyong
mga magulang o ang mga nakatatandang Cristiano
patungkol dito

Paano kung ang pag-aasawa ay isina sa-ayos ng
mga sambahayan, tulad ni Rebecca at ni Isaac?
Hindi maaanng magkaroon ng malalim na pag
iibigan ang Isa 't Isa sapagka 't hindi nagkaroon ng
pagkakataon na magkakilala ang isa't Isa Subali't
iapat na ang dalawa ay nakalaang tanggapin ang
Isa't isa bago sila pakasal. Ang pag-ibig ay maa·
anng pagyarnarun at kailangang pagyamanin. Ang
DIYOS na siyang pmanggagahngan ng tunay na
pag-ibig, ay magbibigay sa IYO ng pag-ibig para sa
tao na nais ng Panginoon na maging asawa mo, at
magbibigay din SIya sa taong yaon ng pag-ibig para
sa IYO
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Tunay ang ating pinag-uusapan ay ang pag-
aasawa na ayon sa pamantayan ng Diyos. Kung
ikaw ay isang Cristiano, hindi mo dapat tanggapin
ang isa na hindi Cristiano bagama't inyong nadada-
ma áng pagkakahalina sa isa't isa

Genesis 24:58,67. At kanila ngang tinawag si
Rebecca at kanilang sinabi sa kaniya, sasama
ka ba sa lalaking ito? At sinabi niya, sasama
ako. At dinala siya ni Isaac ... at ipinagsama
si Rebecca, at naging kanyang asawa: at kanya
namang sininta.

Ang Gagawin Mo

22. Ano ang mga katangian na bumu-
buo sa pag-ibig na siyang batayan
ng pag-aasawa?

Kung ikaw ay nagbabalak na pa-
kasal sa Isang tao, lyong suriin
ang lyong damdamin ayon sa ta-
laang lyong ginawa Ito ba ang
iyong nadadama? Gayon din ba
ang nadadama ng taong yaon pa-
tungkol sa IYO? .

23. Idalangin mo na lkaw ay huwag
maakit ng anumang bagay na
híndi tunay na pag-ibig. Hingin
mo sa Diyos na ikaw at ang iyong
magiging kabiyak ay pagkalooban
ng tunay na pag-Ibig sa isa't isa.

24 Idalangin ang sinumang kaibigan
mo na nangangailangan ng higit
na pag-ibig sa kanilang mga taha-
nan.
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KATIYAKAN NG KALOOBAN
Ang pangunguna ng Diyos ay hindi kadalasang

dumarating sa pamamagitan ng isang tanging ka-
pahayagan, kundi sa pamamagitan ng mga magka-
kahalong paraan na atin nang binanggit; mga pa-
mantayan sa Biblia, mga wastong katangian, mga
pangyayari, pag-ibig at pagtanggap ng isa't isa, at
ang katiyakan ng kalooban ng Diyos.

Ang katiyakang ito ay maaaring dumating bi-
lang isang pagka dama ng kapayapaan patungkol sa
bagay na iyong ipinanalangin, isang lubos na pagti-
wala na ito nga ay kalooban ng DIYos. Ito'y hindi
lamang dapat madama ng Isa, kundi ang lalaki at
babae ay dapat makadama ng ganitong katiyakan.
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Ang pangunguna ng Diyos ay maaanng sa mala-
on o madaling panahon. Ang katiyakang ito ay
maaanng dumating bago o pagkatapos na ang
Panginoon ay makapanguna sa Ibang mga paraan.
O kaya, ito ay maaaring dumating agad sa isa kay-
sa roon sa iba pa. Huwag kang magmamadali. Su-
riin mo ang iyong damdamin sa pamamagitan ng
ibang mga pamamaraan ng Diyos upang panguna-
han ka.

Huwag kang mabahala kung hindi mo masum-
pungan, ang isa na mayroon ng lahat ng katangi-
an na hinahanap mo. Maaaring ikaw ay kulang din
sa ilang mga katangian na hinahanap ng ibang tao
mula sa iyo Ang sinomang gagawa ng pagpili ay
kailangang humanap ng mga katangian na pinaka-
mahalaga para sa isang taong Cristiano. Samanta-
la, kinakailangang palagiin mo ang mga gayon
ding mga katangian sa iyong pag-uugali.

Pagpalain ka nawa ng Diyos at pangunahan ka
sa paraang nakikita ng Diyos na pinakamabuti
doon sa taong pinili Niya para sa iyo.

Ang Gagawin Mo

25. Ipaliwanag ang katiyakan ng
Diyos.

26. Suriin mo ang iyong mga sagot na
nakalista sa katapusan ng araling
ito.

27. Punan ang iyong tala ng mag-aaral
para sa ika-3 aralin.
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Mga Sagot sa lka-S Aralin

Kung ikaw ay may 8 hanggang 9
na wastong sagot, antasan mo ang
iyong sarili na napakahusay; 7, ma-
husay; 6, kainaman. Kung ikaw ay
may kulang sa 6 na wastong sagot,
basahin mong muli ang aralin.

1. Dahil sa magiging impluwensiya
ng iyong magiging kasama sa
iyong buhay. Sapagka't ang pag-
pili ay panghabang buhay.

2. Sa Salita ng Diyos.
3. Manalangin at hingi sa Diyos na

pangunahan ka.
5. Si Samson at Solomon.

11. Kagandahan, plnag-aralan.
20 Para sa kaligayahan ng tahanan at

sa kapakanan ng mga anak.
21. Si Booz at si Ruth, si Isaac at si

Rebecca.
22. Paggalang, pagpaparangal, pagpa-

pahalaga, pagsasaalang-alang,
25. Isang pagkadama ng kapayapaan

at lubos na pagtitiwala na ito ay
kalooban ng Diyos.

Bilang ng Wastong mga Sagot

Antas , .
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MGA KAUGALIAN NG PAGTITlPANAN

Sinukat sa pamamagitan ng mga pamantayan
ng Diyos

Ang pagtitipanan ay kadalasang nagaganap bago
ang pag-aasawa Ang kaugalian ay magkakaiba sa
iba't ibang mga bansa. Maaaring mayroong isang
pagdiriwang na ang magkasintahan ay ibinabalita
ang kanilang balak na pakikípag-isang dibdib. Ma-
aaring sila ay magpalitan ng mga singsing sa pagtiti-
panan o kaya ay magkaroon ng ibang seremonya
na nagpapakita na sila'y para sa isa't isa. Anumang
uri ng kaugalian ng pagtitipanan ang angkop at
sang-ayon sa mga pamantayan ng Diyos ay ma-
aaring tanggapin. Subali't ang mga Cristiano ay
hindi kailangang sumunod sa mga kaugalian na
hindi kalugod-lugod sa Diyos.
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Ang pinakamataas na layunin ng Cristiano sa
buhay ay upang magbigay karangalan sa Diyos at
bigyan Siya ng kaluguran sa lahat ng mga bagay.
Nais ng mga Cristiano ang pagpapala ng Diyos sa
kanilang pag-aasawa, Kaya ang Diyos ay kanilang
pinararangalan sa paraan nila ng pagdiriwang ng ka-
nilang pagtitípan. Hindi nila gagawin na ang kaní-
lang pagtitipan ay maging isang pagkakataon na
dito ay ang lasmgan bagama't ito ang kaugalian sa
maraming tahanan.

l Corinto 10:31. Kaya kung kayo'y nagsisi-
kain man o nagsisiinom man, o anuman ang In'

yong gawin ay gawin ninyo sa ikaluluwalhati
ng Diyos.

Ang Gagawin Mo

l. Anong mga kaugalian ng pagtiti-
panan ang maaaring sundin ng
mga Cristiano?

2 Ano ang dapat na maging pinaka-
mataa-s na layunin ng isang Cns-
nano?

3. Bakit dapat nasain ng Cristiano na
parangalan ang DIOSsa paraan ng
kanilang pagdínwang ng kanilang
pagtitípanan?
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Mga suliraning pananalapi
Sa maraming panig ng sanlibutan ang binata ay

kinakalangang magbigay ng isang bagay o halaga sa
mga magulang ng babaing nars myang pakasalan
Sa ibang dako ang mga magulang ng babae ang siya
namang nagbibigay doon sa binata o kaya ay sa
kanyang magulang. Ito'y maaaring isang malaking
halaga ng salapi o kaya't mamahaling mga kaloob.

Sa maraming mga dako ay wala namang gani-
tong hinihiling, subali't ang binata ay nabaon sa
utang dahil lamang sa mamahaling singsing ng pag·
titipanan. O kaya ang kasintahang babae at ang
kanyang mga magulang ay gumugugol ng higrt sa
kanilang makakaya para sa pagtrtipanan at sa kasa-
lan.

Ang Ilan sa mga kaugaliang Ito ay magpapahirap
para sa mga kabataang ikakasal kung sila ay lundi
maluwag sa buhay. Ang iba ay nagsasama na la-
mang kalut na sila ay hindi nagpapakasal Ang Iba
naman ay hindi nagtatag ng tahanan, subali't nabu-
buhay sa Isang un ng masamang pamumuhay Tu-
nay, ang Cnstiano ay hindi dapat magdala ng kapu-
pusyawan sa Diyos at magdala ng kahthiyan sa
Ebanghelyo sa pamamagitan ng pamumuhay sa
kasalanan

Kailangang kílalamn ng Cristianong mga magu-
lang na ang pinakamahalaga ay hmdi yaong kaloob
sa pag-aasawa ng isang babae, kundi ang pagkatao
ng Cristianong mapapangasawa ng kanilang anak.
Hindi nila dapat ipilit ang isang malaking halaga o
kaya'y isang marangyang kasal
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Ang pag-aasawa ay hindi kailangang gumugol ng
higit sa kanilang makakaya. Ang pagkabaon sa
utang ay hmdi wastong pasimula ng Isang masa-
yang pag-aasawa.

Ang Gagawin Mo

4. Magbigay ng tatlong bagay, na ma-
dalas na nangyayari kung ang ika-
kasal ay walang salapi na maibibi-
gay sa magulang ng babae bago si- .
la makasal o ibang mamamahalíng
kaugalin.

5. Ano ang dapat isaalang-alang ng
mga Cristianong mga magulang na
pinakamahalaga patungkol sa ta-
ong mapapangasawa ng kanilang
anak?

6. Ano ang dapat gawin ng dalawang
ikakasal patungkol sa mga gugugu-
lin?
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Pag-uugali habang magkatipan
Sa panahon ng pagiging magkatipan kadalasan

ang dalawa ay lalong nagkakakilala Kanilang bina-
balak ang tahanan at ang kanilang pagsasama
Sila'y nagpapasunula na tipunin ang mga bagay na
kanilang kakailanganin sa kanilang tahanan.

Ang ibang magkasintahan ay lalong nagkaka-
lapit sa kanilang kaugnayan yamang sila ay malapit
nang ikasal, subali't ang mga Cristiano ay kinaka-
ilangang umiwas sa tukso Alalahanin ang mga pa-
mantayan ng Diyos. Ang panahon ng pagtitipanan
ay lundi pagsasamang mag-asawa. Ito'y hmdi kina-
kailangang pasukan ng gayon na lamang, sapagka't
maaaring Ito ay hindi matuloy sa pagpapakasal.

Huwag kang maiinip sa panahon ng Inyong pag·
titípanan Huwag kang gagawa ng anumang bagay
na lilikha ng pagpintas ng mga tao sa IYO,sa lyong
minamahal, o kaya'y sa Ebanghelyo. Alalahanin
mo si Jacob, na gumawa sa loob ng pitong taon
bilang kabayaran para sa kanyang kasintahang SI
Raquel.

Genesis 29 :20. At naglingkod SI Jacob dahilan
kay Raquel, na pitong taon; at sa kaniya'y

naging parang ilang araw, dahil sa pag-ibig na
taglay niya sa kaniya.

Ang Gagawin Mo

Paano pinatunayan ni Jacob ang pag-
ibig para kay Raquel?
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ANG KASAL
Mga kahilingan ng pamahalaan

Ang mga Cristiano ay dapat kumuha ng kina-
kailangang mga kasulatan upang ang kanilang pag-
aasawa ay maging ayon sa batas. Ito'y maaaring
mangailangan ng katibayan ng kapanganakan, kati-
bayan ng kalusugan, at pagkatapos ay ang hsensiya
para sa pagkakasal.

Ang ilang mga tao ay nagtatag ng mga tahanan,
bagama't hindi sila nakakasal. Upang maging kalu-
god-lugod sa Diyos at magkaroon ng isang wastong
patotoo, kailangang kanilang tagpuin ang mga ka-
hilingan ng pamamahalaan at maging ayon sa batas
ang kanilang pagsasama. Sa ganitong paraan ang
lalaki ay magbibigay sa kanyang asawa at mga
anak ng karangalan ng kanyang pangalan at ng pag-
tatanggol ng batas.

Ang Gagawin Mo

8 Ano ang mga kasulatan na kadala-
san ay kinakailangan ng magpapa-
kasal bago sila makasal ayon-sa
batas?

9. Magbigay ng dalawang dahilan
kung bakit ang isang Cnstiano ay
dapat makasal ayon sa batas.
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Kasal sa simbahan
Ang lahat ng mga kahilingan ng pamahalaan ay

kailangang matagpo bago magkaroon ng isang kasal
sa simbahan. Sa ibang mga bansa kailangan mu-
nang magkaroon ng kasal sa pamahalaan bago ika-
sal sa simbahan.

Sa isang kasal na Cristiano ang kasintahang ba-
bae at kasintahang lalaki ay nagbibigay ng Isang ha-
yagang pangako sa isa't isa sa harapan ng DIYOSat
sa harapan ng mga tao. Sila'y nangangako na Iibi-
gin, pararangalan, Iingatan, at pagtatapatan ang
isa't isa hanggang sa sila ay papaghiwalayin ng ka-
matayan. Ang isang pastor ang nagsasabi sa kanila
ng kanilang mga pananagutan, nakikinig sa kani-
lang pangakuan at inihahayag na sila ay mag-asa-
wa, at hiruhingi ang pagpapala ng Diyos sa kani-
lang tahanan

Ang pagkakaroon ng kasal sa simbahan ay pag-
kilala na ang pag-aasawa ay isang kalagayan na ang
Diyos ang nagtatag. Ito rin ay nagpapakita na ang
magkasintahan ay tumitingin sa Diyos para sa tu-
long at patnubay sa kanilang pagsisimula ng buhay
mag-asawa at sa kanilang pagtatayo ng tahanan

Ang ilang mga tao ay gumugugol ng malaki para
sa kasal. Ito'y maaaring para sa damit ng Ikakasal,
ng mga abay, mga palamuti, at sa handaan pagka-
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tapos para sa mga kaibigan at mga karnag-anak To-
too, nais mong ang iyong kasal ay maging maganda
al kaaya-aya, subali't lalong mabuti na Ito ay pana-
tihlung pangkaraniwan kaysa sa lkaw ay mabaon sa
utang

Ang Gagawin Mo

10 Ano muna ang kailangan bago
magkaroon ng Isang kasal sa sim-
bahan?

11. Ano ang ipinangangako ng mag-
kasintahan sa kasalang Cnstiano?

12. Ang isang kasal sa simbahan ay
nagpapakita na ang lalaki at babae
ay tumitingin sa Diyos para sa
Isang bagay. Ano yaon?
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PAGIGING HANDA PARA SA
PAG·AASAWA

Kailan dapat maghanda ang magkasintahan para
sa pag-aasawa? Ito ay nakasalalay sa mga pangya-
yari. Ang dalawa ay kinakailangang nasa sapat na
gulang para sa pananagutan ng pag-aasawa. Sila'y
kinakailangang mayroong sapat na gulang upang sa
pagsasamahan sila'y magkasundo sa halip na ang
pansariling kagustuhan lamang ang nananaig.

Ang pag-aasawa ay nindi tulad ng paglalaro ng
bata. Ang isang lalaki ay kinakailangang matutong
gumawa. Kailangang magkaroon siya ng hanap-
buhay o isang paraan upang kanyang mabuhay ang
kanyang asawa at ang kanyang sambahayan. Ang
babae naman ay kinakailangang makapagluto at
maingatan ang kanilang pananagutan sa kanilang
buhay mag-asawa at kailangang sila'y maging laan
na tanggapin ito.

Bago R.akasal, wasto para sa magkasintahan na
magkaroon ng isang dako para sa kanilang tahanan.
Ito ay maaaring isang maliit na inuupahang bahay,
o karaniwang isang dako na matitirhan, subali't ito
ay magiging kanilang tahanan at hindi sa kanilang
mga magulang. Karaniwan ay hindi mabuting kala-
gayan sa isang bagong kasal na pumisan sa magu-
lang.

Ang panahon ng pagtitipanan at kasal ay ma-
aaring maging isang napakasayang panahon para sa
nagiibigan na sumusunod sa binalak ng Diyos sa
lahat ng kanilang ginagawa. Ang pagsisimula ng
isang bagong tahanan na nakasalalay sa mga SImU-

lain ng Cristiano ay isa sa pinakarnabutmg paraan
upang matiyak ang isang matagumpay na buhay
mag-asawa at isang masayang tahanan
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Ang Gagawin Mo

13 Kung lkaw ay wala pang asawa,
basahin mong muh ang bahagi ng
"Pagiging Handa para sa Pag-aasa-
wa" at surun ang iyong sarili sa
bawa't bahagi nito. Hingin sa
Panginoon na tulungan ka na ga-
wan ng paraan ang iyong mga ka-
hmaan upang lkaw ay makagawa
ng mga pagbabago, matagpo ang
iyong mga pananagutan na may
kagalakan at maging Isang huwa-
rang kabiyak kung ikaw ay mag-
aasawa na.

14. Ipanalangin mo ang mga kabataan
sa iyong iglesya na sila ay pagpa-
lain ng Diyos sa kanilang pagiging
magkatipan, at sa kanilang kasal at
bigyan sila ng isang maligayang ta-
hanang magbibigay karangalan
kay Cristo.

15. Suriin mo ang iyong mga sagot sa
pamamagitan ng mga wastong sa-
got sa nakatala sa katapusan ng
araling ito.

16. Punan ang iyong tala ng mag-aral
para sa ika-4 na aralin.

MALlGA Y ANG BATI !
Iyo nang natapos ang unang apat na aralm ng

kursong ito. Ngayon, sundin ang tagubilin sa ka-
tapusan ng mga tanong para sa lka-4 na aralin sa
tala ng mag-aara!.

.
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Mga Sagot Para sa Ika-4 Na Aralin

1. Mga kaugahan na angkop at ayon
sa pamantayan ng Diyos.

2. Parangalan ang Diyos at bigyan
Siya ng kaluguran.

3. Nais ng mga Cristiano ang pag-
papala ng Diyos sa kanilang pag-
aasawa

4. Ang ilan ay nagpipisan kahit hindi
nakakasal, namumuhay ng masa-
mang buhay, o sila'y nababaon sa
utang.

S. Pagkatao ng Cristiano.
6. Huwag gugugol ng higit doon sa

makakayanan.
7. SIya'y naglingkod ng pitong taon

para kay RaqueI bilang kabayaran
para sa kanyang kasintahang babae.

8. Katibayan ng kapanganakan, kati-
bayan ng kalusugan, at Usensya ng
pagpa.llakasaL

9. BIgyang kaluguran ang Diyos at
magkaroon ng isang mabuting pa-
totoo.

10. Ang mga kahihngan ng pamahalaan
ay kinakailangang matagpo.

11. Ibigin, parangalan, ingatan, at pag-
tapatan, ang JS3't isa hanggang sa
papa.gluwa\ayin ng kamatayan.

12. Para sa tulong at patnubay sa kam-
lang pagsisinJu\a ng buhay mag-
asawa at sa kanilang pagtatayo ng
tahanan.

Bilang ng Wastong mga Sagot

Antas .
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PagJisimula Ng Iyong Tahanan

sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

Ano ang Tahanan?

Ang Kahalagahan ng Tahanan
Kahalagahan para sa bansa
Kahalagahan para sa lipunan
Kahalagahan para sa bata
Kahalagahan para sa mag-asawa

Ang Tahanang Cristiano
Ang kasalanan ang sumisira sa tahanan
Ano ang tahanang Cristiano?
Pagsambang Pantahanan

ANO ANG TAHANAN'?
Ano ang tahanan? Ang tahanan ay isang dako

na tinitirhan ng isang sambahayan. Ang isang ba-
hay na walang laman ay hindi tahanan sapagka't
walang nakatira doon. Ang isang tahanan ay nag-
papasirnula sa pamamagitan ng mag-asawa. Di mag-
tatagal karaniwan sila ay magkakaanak. Maaaring
mayroon ding mga kamag-anak doon tulad ng
isang matanda nang magulang sa tahanan.

Nang gawin ng Diyos ang unang kaayusan para
sa buhay pangsambahayan, binigyan niya si Adan
at si Eva ng isang dako upang kanilang maging ta-
hanan. Ito ay isang magandang halamanan na pala-
laguin at iingatan ni Adan. Nais pa rin ng Diyos na
ang bawa't sambahayan ay magkaroon ng isang
dako na matitirhan nila bilang isang sambahayan.

85
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At maasahan ng Diyos na iingatan nila ang kani-
lang tahanan. Gaano man kaaba ang ating taha-
nan, nais ng DIYos na ito'y gawin nating maging
kaayaaya upang ang sambahayan ay masiyahan sa
pagtira dito

Maraming iba 't ibang mga uri ng tahanan sa
sanlibutan. Ang uri ng mga kasangkapan na gma-
rrut sa paggawa ng tahanan, ay hindi siyang pina-
kamahalagang bagay dito Ang pinakamahalagang
bagay ay ang pagsasamahan ng mga tao na dito ay
nammrahan Ito ang gumagawa ng isang mabuti o
masamang tahanan Ang pag-Ibig sa bawa't kaanib
ng sambahayan ang tunay na pinakamahalagang
bagay sa tahanan

Ang pagiging magkakasama sa tahanan ay na-
pakamahalaga sa ikauunlad ng wastong pagsasama-
han ng mga kaanib dito Ang tahanan ay dapat ma-
gmg isang dako na higit sa kinakainan at tinutulu-
gan lamang Ang sambahayan ay dapat magtakda
ng panahon na sila'y makagagagawang magkakasa-
ma nang sila'y lalong rnagkalapit-lapit. Sa katuna-
yan, ang pagtitingman ng bawa't isa sa sambahayan
ay Isang napakalaking bahagi ng tahanan na mada-
las na ginagamit natin ang salitang tahanan sa pag-
tukoy sa sambahayan.

Ang Gagawin Mo

J . Ano ang, tahanan? .
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ANG KAHALAGAHAN NG TAHANAN

Kahalagahan para sa bansa
Ang mabuting tahanan ang siyang saligan ng

mabuting bansa Ang tahanan ang kauna-unahang
kapisanan ng lipunan dito sa sanglibutan. Ito ay
pinasimulan ng Diyos Iba't Iba pang kapisanan sa
lipunan ang natatagpuan sa mga paaralan, mga ig-
lesya, at pamahalaan ng mga lipi, mga nayon, mga
bayan, at mga bansa.

Isinulat m Anrue Cressman "Ang Isang tahan-
an ay nahahalintulad sa Isang maliit na pamahala-
an. Ang ama ang siyang pangulo, at ang ma ang
siyang pangalawang pangulo Nagtutulungan sila sa
pagpapatakbo ng tahanan. Gumagawa siya ng
mabubutmg batas upang ang mga bata ay manira-
han sa isang payapang dako Ang kanilang mga ba-
tas ang magtuturo sa kanilang mga anak na mamu-
hay na may kaayusan at maging masunurin. Ang
mga bata kapag natutong sumunod sa mga magu-
lang sa tahanan, sila nn ay magiging masunurin sa
kanilang mga guro sa paaralan, sa kanilang pastor,
at sa kanilang bansa "

Ang Gagawin Mo

2. Sa anong uri ng kapisanan maa-
aring ihalintulad ang tahanan?
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..r.alagahan para sa lipunan
Ang lipunan ay umaasa sa sambahayan para sa

kanyang ikabubuhay. Ang sambahayan ang pinag-
mulan ng mga kaanib na bumubuo sa lipunan at
bumubuhay dito sa sali't saling lahi. Ang mabu-
ting sambahayan ang magbibigay sa mga bata ng
pagsasanay na kinakailangan nila upang maging
mga bihasang kaanib ng lipunan.

Ang sanggol ay ipinanganganak sa tahanan. Ang
kanyang mga unang kaulayaw ay ang kaanib ng
sambahayan. Sa tahanan nahuhubog ang kanyang
pag-uugali at nasasanay ang kanyang mga gawi
Kung ano ang natutuhan sa tahanan ay siya niyang
ipamurnuhay sa kanyang kapaligiran at sa sanli-
butan.

Kaya, ang uri ng pagsasanay na ibinibigay sa ta-
hanan ang nagpapasiya kung anong uri ng mga tao
mayroon tayo sa ating bayan. Ang isang mabuting
tahanan ay tumutulong sa bata na mahubog ang
wastong pag-uugah, Isang pagkadamang pananagu-
tan, pag-ibig, katapatan, at paggalang sa karapatan
ng Iba
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Kahalagahan para sa bata
Ang tahanan ay lubhang mahalaga para sa bata.

Ito ay tumutulong upang hubugin ang kanyang
pag-uugalí at ang kanyang buong pagtingin sa bu-
hay. Anumang mga panganib, mga suliranin, at
mga kabiguan ang kanyang harapin sa mundo, da-
pat niyang malaman na siya'y ligtas sa kanyang ta-
hanan. Doon siya ay tatanggapin ng mabuti. Siya'y
nauunawaan at miibíg ng kanyang magulang at
Iingatan siya ng mga Ito Siya ay taga roon. Ang
isang maligayang tahanan, gaano man kaaba ito,
ay nagbibigay sa bata ng Isang pagkadama ng kapa-
natagan. Ito ay tumutulong sa kanya sa pag-unlad
at pagpapalago ng kanyang pagkatao.

Kailangan ng bawa't bata ang pag-Ibig, pag-aaru-
ga, kaligayahan, at pag-iingat ng isang mabuting
tahanang Cristiano. Ang kanyang kinakain ay ma-
halaga parasa kanyang kalusugang pangangatawan
at paglago. Ang pagibig ng kanyang mga magulang
at mga kapatid ay ganoon din kahalaga o higit na
mahalaga, para sa kanyang kalusugan at habang-
buhay na kaligayahan.

Maihahalintulad natin ang tahanan sa paaralan.
Ang mga magulang ang siyang guro. Ang mga anak
ang mga mag-aaral, Ang mga magulang ay nagtutu-
ro sa mga mag-aarala sa pamamagitan ng kanilang
mga salita at kanilang halimbawa. Kadalasan ay
mababasa natin sa Biblia ang mga sahtang tulad
nito.

1
1Hari 15:3. At SIya'y lumakad sa lahat ng mga

kasalanan ng kaniyang ama
1 Hari 15:26. At SIya'y gumawa ng masama sa
parungm ng Panamoon, at lumakad ng lakad ng
kanyang ama
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Ang tahanan ay dako na doon ang pagkatao
ay nahuhubog Ito'y isang kilalang ka totohanan
na anuman ang natutuhan ng bata bago siya
maging anun na taon at ang kanyang mga Ugali
na nahubog ng panahong yaon ay nananatili sa
kanya habang buhay Kaya, kung ang tahanan
ay hindi mabuti, hindi katakatakang ang mga
bata roon ay hindi rin mabuti Sila'y magiging
masuwayin, mandaraya, at mapaglabag sa batas
Kung ang tahanan ay pinangangasiwaan sa pag·
ibig, maaasahan natin na ang mga bata ay mag-
kakaroon ng takot sa DiyOS, matuwid, at mata-
pat Sila'y magigmg pagpapala sa daigdig

Ang Gagawin Mo

4. Ano ang kasing-halaga ng pag-'.,
kain para sa kapakanan ng bata?

5 Paano maihahalintulad ang tahan-
an sa paaralan?

6. Ano ang kinalaman ng tahanan sa
pag-uugali ng tao?

Kahalagahan para sa mag-asawa

Isa sa mga ipinagkaloob ng DiyOS para sa ka-
ltgayahan ng tao ay ang tahanan Ang mag-asawa
ay dapat na magkasama sa galak at lungkot,
gawain at paglalaro, mga suliranin at tagumpay.



Pagststmula Ng Iyong Tahanan 91

Ang tahanan ay paaralan sa magulang at gayon
din sa mga anak. Ang kanilang karanasan dito
ay nagtuturo sa kanila ng katiyagaan, pag-uuna-
waan at pagsasaalang-alang para sa Iba

Ang tahanan ay Isang kanlungan mula sa mga
hirap at suhrarun na hinaharap ng Isang tao sa
kanyang pang-araw-araw na gawain Ang pag-ibig,
kapayapaan at presensiya ng DIYos sa tahanang
Cnstiano ay nagpapasanwa at nagpapalakas sa
mag-asawa para sa kanilang mga katungkulan sa
labas ng tahanan

Isa sa pínakapangunahmg tungkuhn ng tahanan
ay maging dako na doon ISisilang at palalakihm
ang mga anak. Ang magkatulong na pananagutan
ng mag-asawa sa pagpapalaki ng anak ay naglalaptt
sa kanilang dalawa Ang mga anak sa tahanan ang
nagpapalubos sa kasiyahan ng pag-aasawa.

IMga awit 127:3. "Narito, ang mga anak ay
mana na mula sa Panginoon"

Hindi Ibig sabihin mto na ang mag-asawang
walang anak ay sinumpa ng Panginoon Ito'y
isang malungkot na katotohanan na ang Ibang
mag-asawa ay walang anak Hindi pinahihin-
tulutan ng DIYos ang asawang lalaki na palayasin
ng kanyang asawa sapagka't siya'y baog, o mag-
hanap siya ng ibang asawa dahil dito. Hindi pina-
hihintulutan ng DIYos na Iwanan ng babae ang
kanyang asawa na siya ang siyang SlmSlSIsa kawa-
lan ng anak Bagama 't isa sa mga layunin ng
mag-asawa ay magkaroon ng anak, kung may
kapinsalaan sa pangangatawan ang alinman sa mga
magulang at hindi sila magka-anak, hindi ito
daan upang pawalang bisa ang kanilang pagsasama
bilang mag-asawa
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Ang Biblia ay maraming halimbawa ng mag-
asawang walang anak. Sa lahat ng pagkakataon,
ang mga taong ito'y nanalangin at hinanap ang
Panginoon Si Abraham at si Sarah ay nanalangin
ng taimtim upang sila'y magkaanak, at dimníg
ng Diyos ang kanilang panalangin. Si Hannah ay
hummgi rin sa Diyos ng isang anak na lalaki, at
ibinigay sa kanya ng Diyos si Samuel, na naging
dakilang pinuno ng Israel. Ang marammg mga
mag-asawang walang anak ay nag-ampon ng mga
bata. Pinagpapala sila ng DiyOS habang sila'y
nagbibigay ng tahanan para sa mga batang nanga-
ngailangan At kapwa ang mga bata at ang mga
magulang na umampon sa kanila ay nasisiyahan
sa kanilang pagmamahalan

Mga Awit 113:5, 9. Sino ang gaya ng Pangi-
noon natmg Diyos? Kanyang pinapag-iingat ng
bahay ang baog na babae, at maging masayang
ma ng mga anak. Purihin nmyo ang Pangmoon.
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Ang Gagawin Mo

7. Ang tahanan mo ba'y isang mapa-
yapang kanlungan mula sa mga ka-
hgaligan ng sanglibutan? Idalangin
mong ito'y pagpalain ng Diyos ng
Kanyang kapayapaan.

8. Ano ang isa sa pinakapangunahing
tungkulin ng tahanan?

9. Pinapayagan ba ng Diyos na ang
mga mag-asawang walang anak ay
maghiwalay at mag-asawa ng iba?

Bumanggit ng dalawang bagay na
kanilang magagawa.
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ANG TAHANANG CRISTIANO

Ang kasalanan ay sumisira sa tahanan

Ang maraming mga tahanan ay malayo sa hini-
hiling ng DiyOS sa kanila. Sírura ng kasalanan ang
unang tahanan. Sinuway ni Adan at ni Eba ang
DiyOS, at ito ang nagdala ng lahat ng ligahg sa
kanilang tahanan. Sa halip na galak at pag-ibig
dumating ang pag-i.lnggitan, di-pagkakasundo, at
pagpapatayan sa kanilang sambahayan

Smísira pa rin ng kasalanan ang maraming
mga tahanan ngayon. Kaya nga isa sa mga unang
bagay na dapat gawin ng mag-asawa upang mag-
karoon ng maligayang tahanan ay tiyakin nilang
sila'y naligtas mula sa kasalanan. Kahit ang mataas
na pinag-aralan, kayamanan, o mataas na katung-
kulan ay hindi makapagpaligaya sa tahanan hang-
ga't naroroon ang kasalanan. Kailangan nila ang
isang sambahayang Cristiano

Ang GagllWin Mo

10. Ano ang sumira sa unang tahanan?

l I. Ano muna ang unang dapat gawin
ng isang mag-asawa upang sila 'y
magkaroon ng masayang tahanan?
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Ano ang tahanang Cristiano

Ito ay isang tahanan na doon Sl Cristo ang
kirnkilalang tagapanguna sa tahanan. Ang mag-
asawa ay dapat na maging Cnstiano, hmdi lamang
mga taong dumadalo sa sambahan pagka Linggo
at kinakahmutan na ang Diyos sa ibang araw. Si
Cristo ay dapat na nasa tahanan kung paanong
Siya ay nasa sambahan. Siya'y dapat parangalan
at sundin sa pang-araw-araw na buhay. Ang sinabi
ni Pablo at ni Silas sa nagsisisíng tagapamahala ng
bilangguan ay nagpapakitang ang kaligtasan ay
para sa buong sambahayan

IMga Gawa 16:31. Manampalataya ka sa Pa-
nginoong Jesus at ikaw ay maliligtas, ikaw at
ang lyong sambahayan.

IJosue 24: 15. Nguni't sa ganang akin at ng
aking sambahayan ay maglilingkod kami sa
Panginoon.

Ang Gagawin Mo

12. Ano ang tahanang Cristiano?

13. Anong mga talata sa Biblia ang ,
nagtuturong ang kaligtasan ay pa-
ra sa buong sambahayan?
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Pagsambang pantahanan

Bago nagkaroon ng anumang iglesya, Itinuro
ng Diyos na ang bawa't ama ay manguna sa pag-
samba sa Diyos bilang isang sambahayan. Ang
lalaki ang pinakasaserdote sa kanyang samba-
hayan.

Ngayon ay mayroon tayong mga iglesya at mga
pastor bilang tagapangunang espirituwal. Ang
sambahayan ay nararapat na magtungo sa sarn-
bahan at maglingkod sa Diyos ng sama-sama.
Subali't ang ama pa rin ang espirituwal na puno
sa sambahayan. Dapat siyang magtatag ng pag-
sambang pansambahayan na ang bawa't kaanib
ay may bahagi sa pagbasa ng kasulatan at sa
panalangin. Ito ang tinatawag na pagsambang
pansambahayan.

Ang mag-asawa ay dapat magpasirnula ng pag-
sambang pansambahayan sa unang araw ng kam-
lang kasal at Ipagpatuloy ito bilang isang banal na
kaugaltan habang sila'y nabubuhay. Dapat silang
mag-ukol ng panahon sa bawa't araw upang mag-
basa ng Salita ng DIYos at manalanging magkasa-
ma. Ito ay maaaring sa umaga bago-pumasok
sa gawain ang lalaki, o kaya'y sa gabi, pagkatapos
ng gawain sa maghapon, kung ang Ibang mga
gawain ay hindi na makaabala.

Isa pang bahagi ng pagsamba sa tahanan ay
ang pagpapasalamat sa DIYos para sa pagkain
bago kumain

II Timoteo 4:3. Nilalang ng DIYos ang mga
pagka mg Ito upang tanggap m na may pag·
papasalamat
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14. Anong pananagutan ang ibinigay
ng Diyos sa mga ama bago pa man
nagkaroon ng Iglesya?

15. Ano ang pagsambang 'pansarnba-
hayan?
...........................

16. Pasalamatan mo ang Diyos para sa
iyong tahanan. Hilingin mo sa
Kanya na Siya ang maging pinuno
ng inyong tahanan. Idalangin mo
na Siya ay maparangalan sa lahat
ng gawain sa inyong tahanan.

17. Idalangin mo ang tahanan ng
iyong mga kaibígan

18. Suriin mo ang lyong mga kasagu-
tan ayon sa mga sagot sa dulo ng
araling ItO.

19. Punan ang tala ng mag-aaral para
sa ika-S aralin.
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Mga Sagot sa Ika-5 Aralin

Kung mayroon kang 13 hanggang 14 na
wastong sagot, antasan mo ng napakahusay:
mula II hanggang 12, mahusay; mula 8
hanggang lO, kainaman. Kung kulang sa 8
ang lyong wastong sagot, basahm mong
muli ang aralin.

l. Isang dako na tinitirhan ng Isang sam-
bahayan.

2. Isang maliit na pamahalaan.
3. Ang uri ng pagsasanay na ibímbigay sa

tahanan.
4. Ang pag-sbig ng kanyang sambahayan.
5. Ang mga magulang ay guro at ang mga

bata ay mag-aaral,
6. Ang mga ugaling panghabang buhay ay

nahuhubog sa tahanan.
8. Ito ay dako na doon isísilang at palala-

kilun ang mga anak.
9. Hindi, manalangmg bigyan ng anak,

mag-ampon.
10. Kasalanan.
11. Tiyaking st1a ay ligtas mula sa kasalan-

an.

12. Sto ay isang taltanan na doon si Cristo
ang kinikilalang tagapanguna sa taha-
nan.

13. Josue 24:15 Mga Gawa 16.31
14. Pangunahan ang kanyang sambahayan

sa pagsamba.
IS. Ito'y pagbabasa ng Biblia at panana-

langing magkakasama ang buong ka-
am" ng sambahayan.

Bilang ng Wastong mga Sagot ..
Antas . .
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sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

Kinakailangang mga Pagbabago

Pananalapi

Kaugnayan sa mga Magulang

Cristiano at di-Cristianong Tahanan

Ang tahanang Cristiano
Ang tahanang dl-Cristiano

KINAKAILANGANG MGA
PAGBABAGO

Ang pagpapalago ng tahanan ay nangangai-
langan ng maraming pagbabago para sa mag-asawa.
Dapat nilang iangkop ang paraan ng kanilang
pamumuhay sa isa't isa at isipin ang pinakamabuti

. para sa kanilang tahanan. Ang isang angkop na
talata na dapat nilang tandaan sa pagpapaunlad
ng tahanan ay:

Filipos 2:3. Na huwag ninyong gawin ang
anoman sa pamamagitan ng pagkakampi-karnpi
o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa
kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawa't
isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang
sarili.
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Sinasabi sa Biblia, "Sinomang lalaking naka-
kasumpong ng asawa ay nakasumpong ng ma-
buting bagay at nagtatamo ng lingap ng Pangi-
noon" (Kawikaan 18:22). Subali't sinomang
dalawang taong nagmula sa magkaibang pinang-
galingan at magsasamang palagi'y masusumpu-
ngang marami ang mga suliraning lihtaw. Ang
iba ay nagtatanong, "Ito nga ba ay mabuting
bagay?"

Ang una sa unang mga pagbabago ay magsi-
mulang mag-isip ng dalawa at hindi yaong iisa
lang. Bago mag-asawa, ang tao ay nag-iisip pa-
tungkol sa kanyang sarili at ng kanyang mga
kinagigiliwan. Pagkatapos makasal ay hindi mabuti
na: "Ito ang gusto ko," subali't "Ano ang mabuti
para sa ating dalawa?" Maliban na kapwa nila
maunawaan na sila ay mabubuhay para sa isa't
isa, hindi magtatagal at magkakaroon ng mga
pag-aaway at lalong higit na ligalig. Dito naka-
hihigit ang mga Cristiano-lagi silang makalalapit
sa Diyos sa panalangin upang humingi sa Kanya
ng tulong.

Ang pagtatatag ng isang matagumpay na buhay
mag-asawa ay hindi nagaganap sa ilang sandaling
ginugugol sa seremonya ng kasal. Ito ay gawaing
panghabang buhay. Kung alam mo na may mga
pananagutan ka sa iyong kabiyak, ikaw ay handa
sa pagbabago. Hingin mo sa Diyos ang patnubay
araw-araw habang hinahanda mo ang mga ilang
bahagi na pang-araw-araw na pamumuhay.

Kung nais ng lalaki na magawa ang isang bagay
sa isang paraan at nais naman ng babae na gawin
ito sa ibang paraan, ang isa sa kanila ay dapat
magbigay ng daan at kung hindi'y magkakaroon
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ng gulo Ang kapwa mag-asawa ay dapat maging
laan na masanay sa Isa't Isa, hindi nagpupumilit
sa karulang sanhng paraan at hindi nn naman
umaasang lagi na ang Isa ay mapagbigay Dapat
rulang pag-usapan ang kanilang suhrarun at mag-
kasundo sa ikalulutas nito.

Maaanng maging mahirap na Isangtabi
ang lyong sariling mga balak at naisin, subali't
ang pag-Ibig ang tutulong sa IYO na gumawa ng
mga pagbabago Ito ay mahalagang bahagi ng
pag-aasawa at kailangan para sa Isang maligayang
tahanan

Ang Gagawin Mo

l. Ano ang angkop na talata sa Biblia
para sa mag-asawa na dapat nilang
tandaan habang pmauunlad rula
ang kanilang tahanan?

2. Ano ang pagkakaiba ng pagíísip
ng tao bago at pagkatapos siyang
makasal?

3 Sino ang dapat magbigay daan
kung may mga pagtatalo ang mag-
asawa?
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PANANALAPI

Isang bagay na madalas pagmulan ng pagkaka-
galit ay ang salapi Mabuti para sa mag-asawa na
pag-usapan ang lahat ng mga kinalaman sa salapi
Ang Isang batang asawang lalaki ay maaaring
kumita lamang ng malut na sahod Dapat siyang
tulungan ng kanyang asawa na magtipid hangga't
magagawa mya Hindi sapagka't siya'y may asawa
na ay luhingi siya ng mga di-kailangang bagay
mula sa kanyang asawang lalaki Hindi dapat mag-
reklamo ang babae kung hmdi siya napagkaka-
looban ng kanyang asawa ng bagong damit na
nais mya Kung dapat silang mamuhay na lalong
mababa kaysa kamlang kaibigan at kapit-bahay,
hindi siya dapat malungkot dahil dito. Kundi
Ito ay dapat na maging hamon sa kanya na gawing
masaya at kaakit akit ang Isang tahanan sa abot
ng kanyang makakayanan
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Sa kabilang dako, hindi dapat asahan ng lalaki
na patakbuhin ng babae ang tahanan nang walang
salapi, o kaya'y ang babae ang siyang kumita para
sa pamilya Maaaring tumulong ang babae sa mga
gugulin, subali't ang lalaki bilang puno ng tahanan,
ay dapat maglaan sa mga pangangailangan ng
tahanan.

1 Timoteo 5:6. Datapuwa't kung ang sinoman
ay di nagkakandili sa mga sariling kaniya, la-
long-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan,
ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong
masama kaysa hindi sumasampalataya.

Ang Gagawin Mo

4. Magbigay ng tatlong paraan kung
paanong ang babae ay makatutu-
long upang maiwasan ang pag-
aaway tungkol sa salapi.

5. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol
sa lalaking hindi marunong mag-
kandili sa kanyang sambahayan?
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KAUGNAYAN SA MGA MAGULANG

Isa pang suliranin na madalas dumarating ay
ang kaugnayan sa mga magulang. Ang pag-aasawa
ay hindi nangangahulugan na iwaksi ang paggalang
sa mga magulang. Ito ay nangangahulugan ng
pag-iwan sa malapit na kaugnayan ng mag-asawa
sa kanilang mga magulang bilang mga anak sa
kanilang mga tahanan. Ngayon sila ay nagpapa-
simula ng bagong tahanan na ang mahalagang
kaugnayan ay sa pagitan ng mag-asawa.

Marcos 10:7. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang
kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang
asawa.

Nakaligtaan ng mga magulang kung minsan na
ang kanilang mga anak na may asawa ay malalaki
na at dapat pabayaang magpatakbo ng kanilang
sariling buhay. Maaaring magbigay ng payo ang
mga magulang kung ang mga anak ay humihingi
nito, subali't hindi sila dapat makialam sa pag-
papatakbo ng tahanan ng kanilang anak. At kahit
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na sa pagtanggap ng payo, dapat tandaan ng mag-
asawa na dapat Ilagay sa unahan ang kanilang
kaugnayan sa Isa't Isa kaysa pananagutan sa
magulang.

Ang babae ay hmdi dapat umUWI sa kanyang
mga magulang tuwing may sigalot silang mag-
asawa. Mabuti para sa kanya na dalawin sila
paminsan-minsan, subali't dapat myang alala-
harun na ang kanyang tahanan ay hmdi kasama
ng kanyang mga magulang kundi kasama na ng
kanyang asawa. Hindi siya dapat lumayo sa kan-
yang asawa nang matagal Kailangan siya ng kan-
yang asawa at kailangan din niya ang kanyang
asawa Ang mahabang paghihiwalay ay nagpapahi-
na sa buhay mag-asawa at naglalagay ng tukso sa
pagitan nilang dalawa

Ang Gagawin Mo

6. Ano minsan ang nakakalimutan ng
mga magulang kung ang kanilang
mga anak ay magsípag-asawa?
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ANG TAHANANG CRISTIANO AT DI-
CRISTIANONG TAHANAN

Ang Tahanang Cristiano

Ang tahanang Cnstiano ay isang masayang
dako dahil sa presensiya at tulong ng DiyOS.
Ang tahanang Cristiano ay nakasalalay sa Sa-
lita ng DiyOS at sumusunod sa mga tagubilin
nito para sa wastong pamumuhay May kapa-
yapaan sa tahanang rto. Ang lahat ng mga kaanib
ay gumagawang magkakasama. Higit sa lahat si
Cristo ang ulo ng tahanan at pinupuno Niya
ito ng kaniyang pag-ibig. Kung wala ang pangu-
nguna ng Diyos ito ay hmdi Cristianong samba-
hayan, bagama't sila ay kaanib ng iglesya at
tinatawag nila ang kanilang sarili na mga Cristiano.

Ang tunay na tahanang Cnstiano ay hindi
aksidente Hindi ito lumalago ng ganoon na
lamang dahil sa ang mga tao ay Cristiano. Dapat
nilang pagsikapan ito Habang sinusunod nila
ang Salita ng Diyos sa pang-araw-araw na suli-
ranin ng buhay, nagkakaroon sila ng malalim
at kasiya-siyang pag-ibig na mula sa Diyos -
ang pag-ibig na lumilikha sa kanilang tahanan
na maging isang "maliit na langit sa ibabaw ng
lupa."
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l Corinto 13: 4 - 7. Ang pag-ibig ay mapag-
pahinuhod, at magandang-loob; ang pag-ibig
ay hindi nananaghili; ang pag-ibig ay hindi
nagmamapuri; hindi mapagpalalo. Hindi nag-
uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kan-
yang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalu-
mana ang masama. Hindi nagagalak sa kalí-
kuan, kundi nakikigalak sa katotohanan, lahat
ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat
ay inaasahan, lahat ay tinitiis.

Ang Gagawin Mo

7. Saan nakasalalay ang tahanang
Cristiano?

8. Ano ang pinakamahalagang kata.
ngian ng tahanang Cristiano?
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Ang tahanang di·Cristiano

Ang tahanang di-Cristiano'y kailanma'y hindi
magiging lubos na maligaya sapagka't ito'y kulang
ng pagpapala ng presensiya ng Diyos at nagdurusa
ng mga bunga ng kasalanan sa maraming paraan.

Sa ilang mga tahanan, makikita natin ang
mga lalaki o babae na nilulustay ang kanilang
salapi sa pagsusugal, mga opyo, sigarilyo, at
mababagsik na alak. Ang ibang mga lalaki ay
lubusan ng natalian ng alak na ang kanilang buong
kita ay nilulustay sa Isang magdamag na palipat-
lipat sa mga bahay-inuman. Wala nang natitira
upang ipakain sa kanilang asawa't mga anak.

Sa maraming tahanan ay maraming pagkaka.
galit na nagbubuhat sa paninibugho, pagkamuhi
at irnmoralidad. Ang asawang lalaki ay naghaha-
nap ng ibang asawa. Ang babae naman ay nagha-
hanap ng mangingibig.

Maraming masasamang aklat at maruming
usapan sa maraming tahanan. Ang mga bata
ay nasanay sa karahasan, at pamumuhay sa ka-
salanan mula sa nakikita nila sa television at sa
kanilang palibot.

Ang paniniwala sa kulam sa Ibang mga di-
Crístianong tahanan ay nagdaragdag lamang sa
kanilang buhay ng lumbay, takot, at ligalig.

Salamat sa DIyos, ang isang tahanang di-
Cristiano ay rnaaanng maging tahanang Cris-
tiano kung ang mga magulang ay magbabago
ng landas at susunod sa Panginoong Jesu-Cristo.
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Ang Gagawin Mo

9 Ano ang kalagayan ng Ibang mga
tahanang di-Cnstiano?

10. Paano mababago ng mga magulang
ang mga kalagayang ItO?

II. Balikan ang buong aralin at
sukatin mo ang lyong sarih at
ang iyong tahanan sa bawa't pa-
ngungusap na iyong nabasa. Ida-
langm mo na tulungan ka ng
DIYOS at ang lyong sambahayan
kung saan kayo mahina Kung
lkaw ay wala pang asawa, ngayon
ang panahon upang hubugm ang
mga ugali na tutulong sa IYO
upang magkaroon ka ng Isang ma-
sayang tahanan balang araw.

12 Surim ang iyong sagot sa talaan sa
dulo ng araling ItO.

13 Punan ang talaan ng mag-aaral sa
ika-ô na aralin.



Pagpapalago Ng Iyong Tahanan

Mga Sagot sa Ika-6 na Aralin

Kung mayroon kang 9-10 na was-
tong sagot, antasan ng napakahusay;
7-8 mahusay; 6, karnaman. Kung kulang
sa 6 ang lyong wastong sagot, basahing
muli ang aralin.

1. Felipos 2'3
2. Bago mag-asawa, ang tao ay nag-

usip patungkol sa kanyang sarili,
pagkatpos siya'y nag-íisp ng pang-
dalawang tao.

3. Pareho ang asawang lalaki at asa-
wang babae.

4. Sa pamamagitan ng pagtrtipid, hindi
pagreklamo, at gawing masaya at
kaakit-akrt ang isang tahanan sa
abot ng kanyag makakayanan,

5. Siya'y tumanggi sa pananarnpala-
taya at lalong masama kay sa hmdi
sumampalatya.

6 Nakakalimutan nilang ang kanilang
mga anak ay malalaki na at dapat
pabayaang magpatakbo ng kanilang
sariling buhay.

7 Sa salita ng DIYOS.
8. SI Cristo ang ulo ng tahanan at PI-

nupuno Niya Ito ng kaniyang pag-
Ibig.

9. Naglulustay ng salapi, pagkakagaht,
immoralidad, masasamang aklat,
marururmng usapan, paruruwala sa
kulam.

10. Sa pamamagrtan ng pagbabago ng
landas at pagsunod sa Panginoong
Jesu-Cristo

Brlang ng Wastong mga Sagot
Antas .
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"Tinatanggap mo ba ang babaing ito
na iyong maging asawa, na kasamang
mamuhay sa kautusan ng Diyos sa
banal na kalagayan ng pag-aasawa?
Siya ba y iyong mamahalin, aaliwtn,
igagalang, at siya ba'y iyong iingatan
sa karamdaman at sa kalusugan; at
sa pag-iwan ng lahat, ipagkakaloob
ang iyong sarili tanging para sa kanya,
habang nabubuhay?"
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sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo Ang Mga
Katungkulan Ng Asawang Lalaki:

Maging Pangulo ng Tahanan

Kahulugan ng "asawang lalaki"
Pananagutang bigay ng Diyos

Mahalin ang Kanyang Asawa
Magkasamang mamuhay ng masaya
Ibigin siya ng walang pag-iimbot
Igalang at parangalan siya
Ingatan at kalingain siya
Maging tapat sa kanya

Kalingain ang Kanyang Sambahayan

Ipagkaloob ang mga pangangailangang
materyal

Ipagkaloob ang mga pangangailangang
espirituwal

MAGING PANGULO NG TAHANAN

Kahulugan ng "asawang lalaki"

Ang salitang Ingles na "husband" ay galing
sa matandang salita na "house-band." Ang sa-
litang "band" ay nangangahulugan ng isang metal
o lubid na panali upang pagsamasamahin ang
mga bagay. Sa ibang salita, ang asawang lalaki
ang tumatali sa sambahayan upang Ito'y mag-
kasamasama, ang panginoon ng tahanan, ang
nagsasaayos at nangangasiwa nito
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Ngayon ay InIISIp natin ang salitang "husband"
bilang Isang kabiyak na lalaki. Subali't sa malaking
paraan, ang buong sambahayan ay nakasalalay sa
lalaki. SIya ang pangulo ng sambahayan.

Ang Gagawin Mo

L Saan nanggaling ang salitang "hus-
band?"



Mga Katungkulan Ng Asawang Lalaki

Pananagutang bigay ng Diyos

Magmula nang lalangin ng DIYos SI Eva na
maging katulong m Adan, ang lalaki bilang pa-
ngulo ng tahanan ay nanagot na sa DIYOS Dapat
niyang alagaan ang kanyang sambahayan at mana-
got sa DIYOS kung ano man ang mangyan sa
kanyang tahanan

IEfeso 5 :23. Sapagka't ang lalaki ay pangulo
ng kanyang asawa, gaya naman m Cnsto na
pangulo ng Iglesya

HIndi Ibig sabihin nito ay utusan mo ang
lyong asawa na tulad ng Isang alipin Subali't
dapat mong parundigan kung ano ang tama
Huwag mong tularan SI Adan Nang alukin siya
ni Eva na karun ang bungang ipinagbabawal ay
kinain niya ito. Siya ang tinanong ng DIYOS tung-
kol dito, sapagka't siya ang pangulo ng tahanan
Sinisi m Adan ang kanyang asawa, subali't ka-
puwa sila pinarusahan ng DIYOS. Bilang pangulo
ng tahanan, Ikaw ang tutulong sa lyong sam-
bahayan na panagumpayan ang tukso at hmdi
ang sumuko sa tukso at sisihm ang iba

Ang Gagawin Mo

2. Sino ang unang tinanong ng Diyos
nang magkasala si Eva at si Adan?
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Magkasamang mamuhay ng masaya

Sinasabi ng Biblia na siya na nakasumpong
ng asawang babae ay nakasumpong ng mabuting
bagay. Dapat niyang isipin ang kanyang asawa
na kaloob ng Diyos, ipagpasalamat siya sa Diyos,
at maging maligayang kasama mya. Kung may
asawa ka, maglumagi ka sa bahay upang tarnasa-
hm mo ang kanyang pag-ibig at pakikisama sa
halip na IUkol mo ang iyong panahon sa ibang
mga gawain.

Ec1esiastes 9:9. Ikaw ay mabuhay na masaya
na kalakip ng asawa na iyong íníibíg sa lahat
ng mga kaarawan ng buhay.

Mga Kawikaan 5:18. Magalak ka sa asawa ng
iyong kabataan.

Kung nais mong maging maligaya kasama ng
lyong asawa, huwag mong laging isa-isip ang kano
yang mga kamalian. Isipin mo ang kanyang mga
mabubuting katangian at ipaalam mo sa kanya
na pinahahalagahan mo ito. Sabihin mo kung
gaano siya kaganda. Ipaalam mo sa kanya kung
nasisiyahan ka sa mga luto niya Ang lyong mga
papuri ay tutulong sa kanya upang mapagtagurn-
payan niya ang kanyang mga kamalian Sa bawa't
araw ay ipaalam mo sa kanya na mahal mo siya.

Ang Gagawin Mo

Paano dapat isipin ng lalaki ang
kanyang asawa.
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IBIGIN ANG KANYANG ASAWA
Ibigin siya ng walang pag-iimbot

Maraming sinasabi ang Biblia tungkol sa pag-
ibig - ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang ating
pag-ibig sa Diyos, at ang ating pag-ibig sa kapwa
tao. Tinuturo sa atin na ang pag-ibig ng lalaki sa
kanyang asawa ay isang tanging pag-ibig, kakaiba
sa ibang pag-ibig. Siya ang tanging babae sa buong
daigdig na kakasamahin niya habang buhay. Dapat
niyang mahalin siya na para bagang siya'y bahagi
ng kanyang sarili.

Ang pínakamabuting halimbawa ng pag-ibig
na walang pag-iimbot ay ang pag-ibig ni Cnsto
para sa atin ang Kanyang iglesya. Ibinigay Niya
ang Kanyang buhay para sa atin. Sinasabi ng
Diyos na dapat ibigin ng lalaki ang kanyang
asawa, sa ganitong paraan.

Efeso 5 :25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang
inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na
umiibig sa iglesya, at ibinigay ang kanyang
sarili dahil sa kanya.

Sa ibang dako ang turing ng lalaki sa kanyang
asawa ay tulad ng isang ari-arian na kanyang
binili. Inaalagaan nila ang kanilang asawa dahil
sa halagang ibinayad nila dito. Subali't itinuturo
ng Biblia na dapat alagaan ng lalaki ang kanyang
asawa sapagka't mahal niya siya.

Efeso 5:28-29. Gayon din naman nararapat
ibigin ng mga lalaki ang kani-kaniyang sariling
asawa, na gaya ng kanilang sariling mga kata-
wan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa
ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagka't walang
sinoman na napopoot sa kanyang sanlmg
katawan; kundi kinakandili at minamahal,
gaya naman III Cristo sa iglesya.
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Kung iniibig ng lalaki ang kanyang asawa na
tulad ng kanyang sarili, anomang maka sasakit
sa kanyang asawa ay makasasakit din sa kanya.
Iniingatan niya siya mula sa panganib o pagdu-
rusa at isínasaisip ang kanyang kapakanan tulad
ng sa kanyang sarili.

Maaari mong Ipakita ang ganitong uri ng pag-
ibig sa Ibat' ibang paraan. Maging magalang ka,
mabait at mapagsaalang-alang sa halip na marahas
sa kanya. Ipagkaloob mo ang kanyang mga pa-
ngangailangan Isipm mo ang kanyang mga kina-
gigíhwan at di-kinagígiliwan. Pilitin mong - mapa-
sigla siya. Gumugugol ka ba ng salapi para sa
maliit na bagay upang bigyang kaluguran ang
iyong sarili? Kung gayo'y bayaan mong gayon
din ang gawin mo sa iyong asawa. Ipag-uwi mo
siya ng munting kaloob paminsan-minsan upang
ipaalam sa kanya na siya'y iyong iniibig at pina-
hahalagahan.

IColosas 3:19. Mga lalaki ibigin ninyo ang
inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging
mapait sa kanila.

Dapat palagiin ng mag-asawa ang walang pag-
iimbot na pag-ibig na ito kung nais nila n,g pag-
sasamahang tatagal sa mga pagsubok ng panahon
at lalago habang lumilipas ang mga taon.

Ang tunay na pag-ibig ng mag-asawa ang mag-
liligtas sa kanilang tahanan mula sa maraming
panganib. Ang lalaking umiibig sa kanyang asawa
ay hindi nagbabalak humiwalay sa kanya, at hindi
siya maghahanap ng ibang babae.
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Ang ganitong un ng pag-ibig ay maaaring hindi
masumpungan sa mga pag-aasawang inayos ng mga
-iagulang, subali't ito ay maaaring mapalago.
Maibibigay ng Diyos ang ganitong uri ng pag-ibig.

At kung ang mga suliranin ng pang-araw-araw
na buhay ay nagpapahina sa iyong pag-ibig, dalhin
mo ito sa Diyos sa panalangin. Ipagkatiwala mo
ng lubos sa Diyos ang iyong buhay. Hilingin mong
pag-ibayuhín ang inyong pag-iibígan sa isa't isa.
Ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay na pag-
ibig. Habang ibinibigay mo ang iyong sarili sa
Kanya, ay lalong higit na pag-ibig ang ibibigay
Niya sa iyo para sa iyong sambahayan, at lalong
líhgaya ang inyong tahanan.

Ang Gagawin Mo

4. Isaulo ang Efeso 5 :25 at Colosas
3:19.

5. Magbigay ng dalawang paraan na
maipakikita ng lalaki na iniibig
niya ang kanyang asawa tulad ng
pag-ibig niya sa kanyang sarili.

~ .
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Igalang at parangalan siya

Ang pag-Ibig ay nagbubunga ng paggalang at
pagpaparangal. Huwag mong pagtatawanan, pi-
pintasan o kagagalitan ang lyong asawa sa harap
ng Ibang tao. Pakitunguhan mo siya na katulad
ng paggalang na ginagawa mo noong hindi pa
kayo kasal.

I Pedro 3:7. Gayon din naman kayong mga
lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-
inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakun-
danganan ang babae, na gaya ng marupok
na Sisidlan . . . upang ang myong mga pana-
langin ay huwag mapigilan

Itinuro ng talatang ito na napipigil ng lalaki
ang kanyang sariling panalangin sa pamamagitan
ng maling pakikitungo sa kanyang asawa.

Ang lalaki ang pangulo ng tahanan, nguni't
masasabi nating ang babae ang puso Hindi ma-
bubuhay ang isa kung wala ang isa Kaya, kaila-
ngan ng mag-asawa ang isa't Isa. Ang kanilang
pagtutulungan na may pag-ibig ay ikamamatay
o ikabubuhay ng tahanan.

Ang Gagawin Mo

6. Ano ang ibinubunga ng pag-ibig?

7 Paano napipigilan ng lalaki ang
sarili niyang panalangin?
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Ingatan at kalingain siya

Sinasabi ng I Pedro 3 7 na ang mga babae
ay mahina kaysa lalaki. Inaasahan ng Diyos na
iingatan ng lalaki ang kanyang asawa May mga
pagkakataong nangangailangan siya ng tanging
pagkalinga at pagsasaalang-alang para sa kanyang
kaginhawahan at kalusugan. Dapat gawin ng
babae ang bahagi ng kanyang mga gawain sa
bahay, subali't hindi tinuturo ng Biblia na kan-
yang gagawing mag-isa ang lahat ng ito saman-
talang ang lalaki'y nag-aaksaya lang ng panahon.
Katungkulan ng lalaki na kalingain ang kanyang
asawa

Ang Gagawin Mo

8 Kung isinasaalang-alang mo na ang
babae ay mas mahina kaysa lalaki,
ano ang dapat gawm ng asawang
lalaki para sa kanya?

I
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Maging tapat sa kanya

Maliwanag na itinuturo ng Biblia na ang lalaki
ay dapat na manatili sa kanyang asawa at hindi
humanap ng Ibang babae.

Malakias 2:15. Kaya't ingatan ninyo ang inyong
kalooban, at huwag nang maghlo laban sa
asawa ng kanyang kabataan

Paano kung hindi makapagsilang ng sanggol
ang babae? May mabuting halimbawa tayo sa
buhay ni Elkanah at ni Ana Sa halip na SISihin
si Ana, pahirapan siya, o palayasin, sabi m Elkanah
sa kanya

ISamuel l :8. Ana, bakit ka umiiyak? .. hindi
ba ako mabuti sa iyo kaysa sampung anak?

Dahil sa katapatan ru Elkanah sa Diyos at
sa kanyang asawa, at dahil sa mga panalangin ni
Ana, binigyan sila ng anak na lalaki ng Diyos
na naging dakilang tao

Ang Gagawin Mo

9. Ano ang itinuro ng Biblia patungo
kol sa pagiging tapat sa asawang
babae?

10. Sinong lalaki ang naging mabuting
halimbawa ng isang mabuting asa-
wa bagaman ang kanyang asawang
babae ay hindi nanganak?
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KALlNGAIN ANG KANYANG
SAMBAHAYAN

Ipagkaloob ang mga pangangailangang materyal

Inaasahan ng Diyos na ang lalaki ay magtrabaho
at sumustento sa pangangailangan ng sambahayan
SIya ang nananagot sa karulang pagkain, tirahan,
pananamit, at pag-aaral Dapat dm niyang turuang
gumawa ang kanyang mga anak upang sila nn ay
kumita para sa kanilang sarili.

II Timoteo 5:8. Datapuwa't kung ang sinoman
ay hindi nagkakandilí sa kanyang sariling sam-
bahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya
at lalong masama sa hindi sumasampalataya.

Ang Gagawin Mo

11. Isaulo ang I Timoteo 5:8.
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Ipagkaloob ang mga pangangailangang
espirituwal

Ang mga asawang lalaki ay may pananag.itan
din sa pagpapalaki ng mga bata. Ang espintuwal
na paglago ng mga bata ay nakasalalay sa halim-
bawa at pagtuturo ng kanilang mga magulang.
Nalaman na natin na ang ama ang dapat manguna
sa panalangin at pag-aaral ng Biblia.

Deutoronomio 4:9. Mag-ingat ka lamang sa
lyong sanh, at ingatan mo ang lyong kaluluwa
ng buong sikap, baka lyong malimutan ang
mga bagay na nakita ng lyong mga mata, kundi
iyong ipakilala sa lyong mga anak at sa mga
anak ng iyong mga anak

Katungkulan ng ama na ituro sa kanyang sam-
bahayan ang tungkol sa DIYos. Binanggit ito m
Pablo sa sulat niya sa mga taga-Connto Doon ay
walang gaanong pinag-aralan ang mga babae di
tulad ng mga lalaki Kung minsan ay hindi rula
nauunawaan ang ipinangangaral at tatawagin nila
ang kanilang mga asawa upang tanungin ang
kahulugan nito Isinulat m Pablo na sila ay dapat
tumahinuk at huwag guluhin ang gawain, at ita-
nong rula sa kaní-kanílang mga asawa pagdating
sa bahay. (1 Corinto 14 35)
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Sa mga Kawikaan ay mababasa natin na ang
mangmang na anak ay kapanglawan ng kanyang
ama (Mga Kawikaan 19 13) subali't ang pantas
na anak ay nagpapasaya ng ama (Mga Kawikaan
15 20) Ang pagkakaiba ng mangmang at matali-
nong anak kadalasan ay ang pagkakaiba sa turo na
ibinigay ng kanilang mga ama.

Ang Gagawin Mo

12. Ano ang pananagutan ng ama sa
pagtu turo sa mga anak?

13. Isaulo ang balangkas ng pag-aaral
para sa araling ito.

14. Pagbahkan mo ang aralm at Ilapat
mo ito sa iyong- sarili. Ikaw ba ay
ganitong uri ng asawang lalaki? o
kaya'y ang asawa mo ba ay garuto
sa IYO? Idalangin mo ang iyong
tahanan na tulungan ng DIYOSang
asawang lalaki na gampanan ang
kanyang mga tungkulm.

15. Idalangin mo ang mga asawang la-
laki na nakikilala mo na nanganga-
ilangan ng dalangin para sa kani-
lang tahanan.

16. Suriin mo ang iyong IJ1ga sagot
ayon sa talaan sa dulo ng arahng
ItO.

17. Punan ang talaan. n.g rnag-aaral pa-
ra sa ika-? arahn,
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Kung mayroon kang 9-10 wastong sa-
got, isulat ang napakahusay; 7-8, mahusay;
6, kainaman. Kung kulang sa 6 ang iyong
wastong sagot ay basahin mong muli ang
aralin.

l. Mula sa matandang salitang Ingles na,
"House-band," na ibig sabihin ay pa-
nginoon ng tahanan o isa na humaha-
wak sa tahanan upang ito'y mag-kesa-
ma-sama.

2. Si Adan.
3. Bilang pagpapala mula sa Diyos.
S. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng kan-

yang kapakanan tulad ng sa kanyang
sarili; sa pamamagitan ng pagbibigay
ng kanyang mga kailangan tulad sa
kanyang sarili

6. Paggalang at pagpaparangal
7. Sa pamamagitan ng maling pakikitungo

sa asawang babae.
8. Ingatan at kalingain siya.
9. ang lalaki ay dapat I)a manatili sa kan-

yang asawa, at hindi humanap ng ibang
babae.

10. Elkanah
11. Dapat niyang turuan sila ng tungkol sa

Panginoon.

Bilang ng Wastong mga Sagot

Antas ........•.•........
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) MGA KATUNGKULAN
NG ASAWANG BABAE

"Tinatanggap mo ba ang lalaking ito
na lyong maging asawa, na kasamang
mamuhay ayon sa kautusan ng DIYos,
sa banal na kalagayan ng pag-aasawa?
Siya ba y iyong susundin, at pag-
ltltngkuran, mamahalin, Igagalang, at
siya y ungatan, sa saka at sa kalusu-
gan, at sa pag-Iwan ng lahat, Ipagka-
kaloob ang lyong sartlt tanging para
sa kanya habang nabubuhay?"
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sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo Ang Mga
Katungkulan Ng Asawang Babae

Mahalin ang kanyang asawa

Ibigin at igalang siya
Sundin siya
Maging tapat sa kanya

Gawing Maligaya Ang Tahanan

Maging mabuting tagapangalaga ng bahay
Maging mabuting tagapagluto
Masiyahan at maging maligaya

Maging Halimbawa Ka

Sa pananalita
Sa kilos ...

Ibigin at Palakihin sa turo ang mga Anak
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MAHALIN ANG KANYANG ASAWANG
LALAKI

Ibigin at igalang siya

Kung tanungin ang sinoman, "Ano ang pina-
ka-mahalagang katungkulan ng asawang babae?"
Ang maraming lalaki ay sasagot, "Na siya'y maging
masunurin sa kanyang asawa." Itinuturo ng Biblia
na ang babae ay sumunod sa kanyang asawa, suba-
li't magiging mahirap para sa kanya na sundin
ang kanyang asawa malibang nais niya At iyon ay
nakasalalay sa kung gaano niya SIya kamahal

Napag-aralan na natin na itmuturo ng Bibha
na ang pangunahing katungkulan ng lalaki sa
kanyang asawa ay mahal m siya tulad ng pag-ibig
niya sa kanyang sarili Gayundin, ang unang
katungkulan ng babae ay ibigm niya ang kanyang
asawa at mga anak.

Tito 2:4. Upang kami ang maturuan ang mga
babaing may kabataan na mag-siibig sa kani-
kamyang asawa at mga anak

Karamihan sa pinag-aralan mo sa nakaraang
aralin tungkol sa pag-ibig ng lalaki sa kanyang
asawa ay maaari ding maipatungkol sa pag-ibig
ng babae sa kanyang asawa.

Kung katungkulan ng lalaki na ibigin at pa-
rangalan ang babae bilang higit na mahina sa
kanya, kung gayo'y bahagi nn ng babae na ibigin
at igalang ang kanyang asawa bilang higit na
malakas, tagapagtanggol, at pangulo, ng sam-
bahayan. Talagang dapat mamuhay ang lalaki
sa isang kagalang-galang na paraan. Bagama't
marami siyang pagkakamali, dapat pa rin siyang
igalang ng kanyang asawa sapagka't siya'y kan-
yang asawa.
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IEfeso 5.33 At ang babae ay gumalang sa
kanyang asawa

Maipakiktta ng babae ang paggalang mya sa
kanyang pananalita at gawa Ang mga rnasasakit
na usapan ng mag-asawa ay walang lugar sa buhay
ng isang Cnstrano At lundi nila dapat pang uht-
uhttn ang kahinaan ng Isa't Isa Lalong hindi
dapat pa! a sa babae na pagtawanan ang kanyang
asawa Dapat niyang punhm Ito sa harap ng Iba
í.lt huwag Ipamalita ang kanyang pagkakamali
Hindi mya dapat iwasto ang kanyang asawa sa
11dJap ng Ibang tao

Ang Gagawin Mo
Ano ang pangunahrng katungku-
lan ng asawang babae?

2 Isaulo ang Tito 2 4
3 Paano maipakikita ng babae ang

kanyang paggâlang sa kanyang asa-
wa?
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Sundin siya

Kung mmamahal at igmagalang ng babae ang
kanyang asawa bilang pangulo ng sambahayan,
susundm niya siya.

Colosas 3:18. Mga babae, pasakop kayo sa
myo-inyong mga asawa, gaya ng nararapat
sa Pangmoon

Sa talaan ng mga katungkulan sa TIto 2 4-5
masusumpungan natin Ito " .. na nagsisísunod
sa kanilang asawang Ialaki "

l Corinto 11 :3. Ang pangulo ng bawa't lalaki
ay SI Cnsto at ang pangulo ng babae ang lalaki

l Pedro 3:1 Gayon din naman, kayong mga
asawang babae, pasakop kayo sa Inyong san-sa-
nhng asawa

Efeso 5 :22. Mga babae, pasakop kayo sa InYO-
inyong sanlmg asawa, na gaya ng sa Panginoon

Ang Gagawin Mo

4 Isaulo ang Colosas 3 18
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Ang babae, tulad ng lalaki, ay nangangakong
"iwawakst ang lahat" nang Sila'y pagbuklunn sa
pag-aasawa Dapat niyang tuparin ang pangakong
Ito at maging tapat siya sa kanyang asawa. Pinaru-
Iusahan din ng DIYOSang pangangalunya ng mga
babae tulad ng sa lalaki

Ang mag-asawa ay tatanggap sa Isa't isa sa "yu-
maman o magdahta, sa kabutihan o sa kasamaan,
sa sakit o kalusugan hanggang sa paghiwalayin ng
kamatayan." Dapat silang magsama kung mahirap
ang panahon, hindi susuko. Ang pagtitiyaga, pag
pagkamaunawain at pampalakas-loob ng babae ay
tumutulong sa maraming lalaki sa panahon ng pag-
subok na hindi na mababatang mag-isa.

Maraming Sinasabi ang mga Kawikaan 31' 10-
31 patungkol sa mabuting asawang babae. Ang
babae ay dapat maging malinis. Sa ibang salita,
siya ay dapat mamuhay ng isang malinis na buhay
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moral. Siya'y dapat maging matapat, nagsasabi ng
katotohanan, at mapagkakatiwalaan Siya'y dapat
magtapat sa kanyang asawa sa isipan at sa kilos.
Hindi niya dapat hanapin ang paglingap ng Ibang
lalaki Mabuti para sa lalaki ang nagtitiwala ng lu-
bos sa kanyang asawa at "malalaman niyang siya
ay gagawa ng mabuti at lundi masama sa lahat
ng araw ng kanyang buhay"

Mga Kawaikaan 31:10-12. Isang mabait na ba.
bae, sinong makakasumpong? Sapagka 't ang
kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa
mga rubi Ang puso ng kanyang asawa ay turru-
tiwala sa kanya Gumagawa siya ng mabuti sa
kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan
ng kanyang buhay.

Ang Gagawin Mo

5. Paano tinatanggap ng babae at la-
laki ang isa't isa sa pagsusumpaan
kung sila'y ikinakasal?
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GAWING MALlGAY A ANG TAHANAN

Maging mabuting tagapangalaga ng bahay
Katungkulan ng babae na pangalagaan ang taha-

nan at gawin itong masaya.
l Timoteo 5:14. Ibig ko ngang rnagsipag-asawa
ang mga batang babaing balo, magsípag-anak,
magsipamahala ng sambahayan.

Ang pangangalaga ng tahanan ay isang malaking
gawain para sa babae, nguni't kung ito'y ginaga-
wa niyang mabuti, laging matutuwa ang kanyang
asawa na umuwi Kung umuuwi ang lalaki at
masumpungan niyang marumi ang kanyang bahay
at walang nakahandang pagkain, matutukso siyang
magpunta sa higit na mabuting dako. May iba't
ibang hilig ang babae, subali't ang pangangalaga
ng tahanan ang dapat na maging kauna-unahan.
Walang ibang gawain ang dapat maging lalong ma-
halaga pa kaysa gawain sa tahanan.

Ang Gagawin Mo

6. Ano ang dapat maging panguna-
hing kagigiliwan ng babae?
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Maging mabuting tagapagluto
May kasabihan na "Ang daan patungo sa puso

ng lalaki ay sa pamamagitan ng kanyang tiyan.",
Pahahalagahan ng lalaki ang asawang naghahanda
ng mabuting pagkain. Ang babaing lubhang tamad
upang maghanda ng iba't ibang uri ng pagkain ay
magtataka kung bakit tila hindi masaya ang kan-
yang asawa. Mag-aral ka ng Iba't ibang paraan sa
pagluluto

Mga Kawikaan 31:14, 15. Magdadala siya ng
kanyang pagkain mula sa malayo. Siya'y buma-
bangon naman samantalang gabi pa, at nagbi-
bigay ng pagkain.sa kanyang sambahayan.

Ang kalusugan ng iyong sambahayan ay naka-
salalay din sa kung paano mo sila pinakakain. Ka-
ya, pag-aralan mong lahat ang dapat nilang kanin
at kung paano mong mapapakain ang lyong sam-
bahayan ng mahusay sa salaping nasa IYO.

Ang Gagawin Mo

7. Ano ang kahulugan ng kasabihan,
"Ang daan patungo sa puso ng
lalaki ay sa pamamagitan ng ti-
yan." .
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Masiyahan at maging maligaya
Totoo na rnaaanng maliit ang salapi para sa

pagkain. Hindi siya dapat gumasta ng higit sa ki-
nikita ng kanyang asawa. At hindi siya dapat duo
maing kung mahihígitan siya ng ibang babae.
Ang masiyahan at maging maligaya sa dakong
pinaglagyan Sa iyo ng Panginoon ay isang daki-
lang katangian.

Tandaan mo na ang unang babae ay nilalang
upang makatulong sa lalaki. Mahalaga ang gawain
ng isang katulong. Matutulungan mo ang iyong
asawa sa pamamagitan ng pagbati sa kanya ng ma-
saya. Kung siya'y laging makikinig sa mga daing at
dabog ay hindi siya magiging masaya

IMga Kawikaan 21:9. Lalong maigi ang tuma-
han sa sulok ng bubungan kaysa pala talong
(palaaway na) babae sa maluwag na bahay

Ang Gagewin Mo

8. Paano makakatulong ang babae?
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MAGING HALIMBAWA KA

Sa pananalita

Ang paraan ng pagsasalita ng babae ay ma-
aaring makapagdala ng galak sa kanyang asawa
at sa lahat ng makakikilala sa kanya. O kaya'y
maiíms ang lahat ng makannníg sa kanyang ti-
nig. Ang paladabog, paladaing, at malakas na tinig
ay nakayayamot sa tahanan at nagdadala ng ka-
lungkutan sa lahat. Ang mga batang lumaki na ga-
nito ang narinnig sa tahanan ay ganoon din ang
gagawin sa kanilang magiging tahanan.

Binabalaan ng Biblia ang mga babaing matsis-
mis at mapaghimasok; yaong nakikialam sa buhay
ng iba. Sa kabilang dako naman, ang mapagmahal
na salita masayang pakikitungo ng asawa at ina ay
may makapangyarihang bisa sa buong sambahayan.
At ang panalangin ng isang ina para sa kanyang
sambahayan ay hindi nawawalan ng kabuluhan.

IMga Kawikaan 31 :26. Binubuka niya ang kan-
yang bibg na may karunungan. At ang kautusan
ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila.

9.

Ang Gagawin Mo
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Sa kilos

Sa mga talata sa mga Kawikaan ay makikita
natin na ang mabuting asawang babae ay hindi ta-
mad Siya ang umaasikaso ng tahanan at nagha-
handa ng pagkain para sa lahat Siya'y nananahi
Bawa't babae ay dapat matutong manahi upang
manatth sa mabuting kalagayan ang mga kasuot-
an ng sambahayan Kung siya'y mahusay manahi,
makagagawa siya ng mga bagong kasuotan sa mas
higit na murang halaga

Mga Kawikaan 31 :13,21 ,22,27. Siya'y huma-
hanap ng balahibo ng tupa at lmo, gumagawang
kusa ang kanyang mga kamay. Hindi ruya iki-
natatakot ang kanyang sambahayan sa niebe,
sapagka't ang buo niyang sambahayan ay naka-
panamit ng mapulang mapula. Gumagawa siya
sa ganang kanya ng mga unang may burda Kan-
yang tinitmgnang mabuti ang mga lakad ng kan-
yang sambahayan at hindi kumakain ng tmapay
ng katamaran.

Ang babaing binasa natin sa mga Kawikaan ay
gumagawa sa bukid at may maititinda pa. Hindi Ito
ang pangunahing gawain niya, subali't anong laking
pagpapala para sa babae na maisaayos ruya ang
kanyang gawain sa tahanan upang makagawa din
siya ng Ibang gawain sa labas ng tahanan.

Siya ay mabait, matalino, at mapagbigay Tu-
mutulong siya sa mga dukha. Pinagkakalooban siya
ng DIYOS ng kalakasan at karangalan sapagka't
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siya'y may takot sa Pangmoon at sumusunod sa
Kanya Itong kagandahan ng asal ay higit na ma-
buti kaysa Isang magandang mukha at kaanyuan.

Mga Kawikaan 31 :20,24,25. Igmagawad ruya
ang kaniyang kamay sa dukha Gumagawa siya
ng mga kasuotang kayong hno at ipmagbibih
Kalakasan at kamahalan ay siyang kanyang
suot, at kanyang tinatawanan ang panahong da-
rating

Mga Kawikaan 31 :30. Ang lmgap ay mandara-
ya, at ang kagandahan ay walang kabuluhan
Nguni't ang babae na natatakot sa Panginoon,
ay siya'y pupurihm

Ang Gagawin Mo

10. Isaulo angmga Kawikaan 31.30.

11. Ano ang mga bagay na itinuturo
ng mga Kawikaan 31 tungkol sa
mabuting asawa?

-, . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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IBIGIN AT PALAKIHIN SA TURO ANG
MGA ANAK

Ang asawang babae ay may tanging pananagu-
tan na ibigin, turuan at palakihin ang mga anak,
sapagka't higit na maraming panahon na kapihng
niya ang mga Ito kaysa sa kanilang ama Sinabi ni
Pablo na ang pananampalataya ni Timoteo ay
bunga ng pagtuturo ng kanyang ma (2 Timoteo
I 5) Ang pag-Ibig ni Ana sa DIYOSang nagbunsod
sa kanya na Italaga niya ang kanyang anak na la-
laki sa gawain ng Panginoon. Ang ma ni MOIses ang
nagturo sa kanya nang siya'y malnt pang bata, ka-
ya't siya'y nakagawa ng wastong pagpapasiya na
paghngkuran ang DIYOS nang siya'y lumaki na.

Ang babaing makagaganap sa lahat ng ItO ay
pararangalan.

Mga Kawikaan 31: 28. Nagsisibangon ang kan-
yang mga anak, at tinatawag siyang mapalad.
Gayon din ang kanyang asawa, at pmupun siya
ruya.
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Ang Gagawin Mo

12. Isaulo ang mga Kawikaan 31;28.

13. Idalangin mo ang mga babae sa
iyong tahanan na gawin silang tu-
lad ng babaing imlalarawan sa Mga
Kawikaan 31.

14. Kung ikaw ay babae, suriin mo
ang iyong saríli ayon sa mga J?un-
tos na ibinibigay sa araling ito.
Hingin mo sa Diyos na tulungan
kang umunlad.

15. Suriin mo ang iyong mga sagot
ayon sa talaan sa dulo ng araling
ito.

16. Punan ang talaan ng mag-aaral
para sa íka-S aralin.

MALIGAYANG BATI

Natapos mo na ang ikatlong bahagi ng buong
aralin. Ngayon, sundm mo ang tagubilin sa hulihan
ng mga tanong para sa ika-B aralin sa tala ng mag-
aaral.
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Mga Sagot Sa Ika-8 Aralin

Kung mayroon kang 6-7 wastong sa-
got, antasan mo ng napakahusay; 5,
mahusay; 4, kainaman. Kung kulang sa
4 ang wastong kasagutan, basahing
mong muli ang aralin.

l. Ibigin ang kanyang asawang lalaki.

2. Sa kilos at pananalita.

3. Sa yumaman o magdalrta, sa kabu-
tihan o sa kasamaan, sa sakit o ka-
lusugan hanggang sa paghiwalayin
ng kamatayan.

6. Pangalagaan ang kanyang tahanan.

7. Pahahalagahan ng lalaki ang asa-
wang naghahanda ng mabuting
pagkain para sa kanya.

8. Sa pamamagitan ng pagiging rnasi-
yahin at malIgaya.

11. Siya ay malinis at masipag. Nag-
sasalita siya na may katalinuhan

at may takot sa Panginoon.

Bilang ng Wastong mga Sagot

Antas .



IKA.9 NA ARALIN

MGA KATUNGKULAN
NG MAGULANG

"Ang Diyos ay may layunin sa buhay ng batang
ito. Ang pagkasumpong ng layuning ito at ang pag.
lapat sa buhay nito ay nangangahulugan ng tagum-
pay. Ang pagtanggi o pagwalang-bahala nito ay
nangangahulugan ng kabiguan gaano man ang
iyong tayog sa sanlibutan. Ito y iyong prebelihiyo
at katungkulan na patnubayan ang iyong anak sa
paraang ang kalooban ng Diyos ang gawing da-
kilang adhikain ng kanyang buhay. sa pagkaatas na
ito ikaw ay tinawag na magtalaga ng iyong sarili
ngayon; sa kalagayang ito iyong ihandog ang iyong
anak sa Diyos." - mula sa "Minister 's Service
Book"
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Sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo Ang Sumu-
sunod Na Mga Katungkulan Ng Mga

Magulang:

Mahalin ang Kanilang Mga Anak

Ipagkaloob ang Pangangailangang Materyal

Isang tahanan
Pananamit at pagkain

Papag-aralin ang Kanilang Mga Anak

Pag-aaral
Pagtuturo sa tahanan
Pagwawasto

Ipagkaloob ang Kanilang Mga Pangangailangang
Espmtuwa!

Pagtatalaga ng mga anak
Pagtuturo ng salita ng Diyos
Pagdalo sa sambahan
Pagsamba at pananalangin ng sambahayan
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MAHALIN ANG KANILANG MGA ANAK

Ang mga anak ay ibuugay ng DIYos sa mga ma-
gulang bilang Isang banal na pagkakattwala na di
dapat tanggapin ng walang sagot Inaasahan NIyang
mamahalin ng mga magulang ang kanilang mga
anak at pangalagaan SIla sa pmakarnabuting paraan.

Ang pag-ibig ay nagpapasnnula sa damdarmn ng
mga magulang patungkol sa bata kahit bago pa ItO
ISIlang Dapat mahahn ng mga magulang ang mga
bata at tanggapin ItO bilang Isang pagpapalang
mula sa DIYOS maging Ito'y Isang babae o Isang la-
laki.

Mga Awit 127'3 Ang mga anak ay mana mula
sa Panginoon

Katlangan ng mga sanggol ang pag-ibig upang SIla'y
lumaking mahusay at malusog Kaya, ibigay mnyo
sa inyong sanggol ang mabuting pasimula ng buhay
sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa kanya at pag-
papadama na SIya'y 1n11bIgnmyo.

Kung innbíg nmyo ang iyong mga anak, tatang-
gapin ninyo na masaya ang pananagutan ng pagpa-
papalaki sa kanila. Ang mga magulang ay dapat
maglaan ng pagkain, pananamit, tirahan, pagtuturo
sa tahanan, edukasyon, at pangungunang espir-
tuwal para sa kanilang mga anak Ang myong pag-
ibig para sa kanila ay madalas na magpapasuko sa
inyong kaginhawan at mga nais upang matugunan
ang kanilang mga pangangatlangan Ito'y makatu-
tulong sa IYO na maging maunawain at matiyaga
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Ito ang nagtutulak sa iyo upang ipanalangin sila sa
Diyos Ito'y makatutulong sa iyo na maunawaan
ang pag-Ibig at pagtitiis ng DIYos para sa iyo. At
gagawin ka nitong maging isang mabuting tao, na
katulad NIya

Efeso 5:1,2. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos,
na gaya ng mga anak na rrunamahal, at magsila-
kad kayo sa pag-ibig

Dapat mag-ingat ang mga magulang at huwag
magpakita ng higit na pagmamahal para sa Isang
anak lamang Ito ay humahantong sa pag-imgitan
at suliranin sa mga anak Nabasa natin sa Biblia na
ipmagbilr SI Jose ng kanyang mga kapatid, sapag-
ka 't siya ay higit na mahal ni Jacob na kanilang
ama, kaysa Ibang mga anak nito Lalo kang mag-
ingat kung may bagong sanggol sa tahanan. Pag-
ukulan mo ng panahon ang matatandang mga anak
at Ipaalam mo sa kanila na sila ay irubig matulad
ng bagong sanggol

Ang Gagawin Mo

Ano ang pangunahing pananagutan
ng mga magulang sa kanilang mga
anak'>

3.

Isaulo ang mga AWIt 127 3 at Efeso
5'1,2
Anong pagkakamali ang nagawa 111

Jacob'>

II
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IPAGKALOOB ANG MGA PANGI\-
NGAILANGANG MATERYAL

Isang tahanan

Ang mabubutmg mga magulang ay nais mag-
laan ng mabuting tahanan para sa kanilang mga
anak. Ang tirahan ay rnaaanng rnalut lamang su-
bali't dapat Itong panatihhmg mahrus at kaaya-
aya.

Ang Ibang mga magulang ay may ugaling pati-
rahm ang mga anak sa mga lola o sa Ibang mga
karnag-anak, subalit ang paglalaan ng tahanan
para sa mga anak ay katungkulan ng mga magu-
lang Maaaring hindi maibigay ng mga karnag-
anak ang pagtuturong Crstiano sa kailangan ng
bata, o kaya'y ang pag-Ibig na tulad sa sanhng
magulang

Kung rmnsan ang mga bata'y kailangang tumira
sa dormitoryo , subali't hindi dapat mahiwalay sa
magulang ng napakatagal Kailangan ng mga bata
ang kanilang mga magulang at dapat SIlang ma-
nirahang magkakasama upang tamasahin ang pag-
ibig at pagkakalmga.

Ang Gagawin Mo

4. Bakit hmdi mabuting patirahm ang
mga anak sa ibang tao?

• ••••••••••••••••••• o ••

· " .
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Pananamit at pagkain
Ang mabubuting mga magulang ay dinaramtan

at pinakakain ng mabuti ang kanilang mga anak
Sila ay pananatihhmg mahrns, maayos at magin-
hawa ng kanilang ma

Ang pagpapakain ng wasto sa mga anak ay ma-
halagang gawain ng ma Kailangan nila ang gatas,
sanwany bungang-kahoy, mga gulay at mga pag-
kaing pampalaki tulad ng karne, sitao , Isda. at It-
log. labis na karnn o tinapay na walang sanwang
bungang kahoy at gulay ay masama sa kanilang
kalusugan

Ang Gagílwin Mo

5 Anong un ng pagkain angkailangan
ng mga bata?

6. Magbigay ng dalawang pagkain na
mga pampalaki
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PAPAG-ARALIN ANG KANILANG
MGA ANAK

Pag-aaral
Sa mga panahong ito ang mga batang walang

pmag-aralan ay mahirap makakuha ng trabaho pag
malalaki na Totoong malaki ang gugulin ng pag-
papa aral subali't Ito ay bahagi ng pananagutan ng
mga magulang Dapat SIlang magkaroon ng pagsa-
sanay para sa gawa mg kakailangarun nila upang ku-
mita ng salapi

Ang Gagawin Mo

7 Magbigay ng Isang dahilan kung
bakit kailangang pag-aralin ng mga
magulang ang kanilang mga anak.
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Pagtuturo sa tahanan
Ang mga paaralan at mga simbahan ay tumu-

tulong sa pagpapalaki sa mga anak, subali't wala
nang higit na mahalaga kaysa pagtuturong tina-
tanggap ng mga bata sa tahanan

Mga Kawikaan 22:6. Turuan mo ang bata sa
daan na dapat niyang lakaran, at pagka tuman-
da man siya ay hindi niya hihíwalayan

Ang pagtuturong ito ay dapat magpasimula sa
malnt na bata Ang batang may amm na taon ang
gulang ay nahubog na ang mga ugahng dadalhin
niyang habang buhay

Dapat turuan ng mga magulang ang mga anak
na ingatan ang kanilang katawan Tuturuan sila la-
ban sa mga bISYOna nakasisira sa kalusugan tulad
ng siganlyo, alak at Ibang mga gamot SIla 'y tinu-
turuang maging mahms at maayos mahgong ma-
dalas, hugasan ang kamay bage kumain, suklay m
ang buhok, sipilyuhin ang ngipin, at panatihhmg
mahrus ang damit Sa lahat ng ItO Sila'y nagtuturo
sa pamamagitan ng halimbawa at pagsasabi kung
ano ang gagawin

Ang Gagawin Mo

8. Kailan dapat magpasimula ang pag-
tuturo?

9 Isaulo ang mga Kawikaan 22.6.
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Pagwawasto
Dapat iwasto ng mga magulang ang kanilang

mga anak kung sila'y nagkakamali Ito ay mahala-
gang bahagi ng alinmang pagtuturo HIndI dapat
kaligtaan ang pagtuturo para sa pansamantalang
buhay dito at sa pangwalang hanggang buhay

Lahat ng bata ay sumusuway sa magulang at
kailangang marwasto Kung minsan ay kailangang
parusahan ang anak upang madama niya ang kabi-
gatan ng kanyang nagawa Habang ang mga bata'y
natututong sumunod at gumalang sa magulang, la-
long madali SIlang turuan na gumalang at sumunod
sa mga batas ng kanilang bansa at sa utos ng DIYos

Mga Kawikaan 22:15. Ang kamangmangan ay
nababalot sa puso ng bata, nguni't ilalayo sa
kanya ng pamalong pagsuway

Kung imwawasto mo ang bata ay gawin mo ItO
na may pag-Ibig Ipaalam mo sa kanya kung bakit
mo siya pinarurusahan Manalangin kang kasama
niya na tulungan siya ng Panginoon na maging
masunurin. Huwag mo sryang parurusahan kung
lkaw ay nagagalit At kahit anong parusa ang iga-
wad mo ay huwag mo siyang susugatan Pagkadapo
ng parusa, Ipaalam mo sa kanya na siya'y lyong InI-
ibig at pinatatawad Kailangang matiyak mya ItO

Efeso 64 At kayong mga ama, huwag run-
yong ipamungkalu sa galit ang inyong mga
anak kundi inyong tui uan sila ayon sa saway at
aral ng Panginoon
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Ang Ibang mga magulang ay gayon na lamang
ang pagmamahal sa kanilang mga anak upang la-
patan ng parusa Kaya pinababayaan nilang luma-
go sila ng walang turo sa pagsunod at paggalang sa
may kapamahalaan Ang trnatawag na "pag-Ibig"
at pagigmg maluwag ng mga magulang ay siyang
nagbubunsod sa mga bata na lumabag ng batas at
magrebelde sa DIYos Ang daang Ito'y patungo sa
paggawa ng masama, pagkabilanggo, at pagkatapos
na mamatay ang katawan ay parusang walang
hanggan dahil sa kanilang mga kasalanan Ang
tunay na pag-Ibig ay tutuwid sa Isang bata kapag
Ito'y kailangan niya sa tahanan

Mga Kawikaan 13:24. Siyang nag-uurong ng
kanyang pamalo ay napopoot sa kanyang anak,
nguni't siyang umubig ay nagpaparusa pa-
mmsan-rmnsan
Mga Kawikaan 29:15. Ang pamalo at saway
ay nagbibigay karunungan, ngum't ang batang
binabayaan ay hurmluya sa kanyang ma

Sinasabi ng Biblia ang dalawang mabuting la-
laki na hindi iwinasto ang kamI ang mga anak SI
Eli at SI DaVId ay kapwa nagdanas ng kaluluyan sa
kamlang sambahayan sapagka't lundi nila naturuan
ng wasto ang kanilang mga anak. Kaya, makikita
mo na hindi sapat ang maging mabait kang tao,
kailangang turuan mo nn ng kabutihan ang lyong
mga anak

Si Eh ay tapat na lalaki sa DIyos, subali't ang
kanyang mga anak na lalaki ay masasamang tao
at nagdala ng kahihiyan sa tahanan ng DIYOS
Sinabi ng Diyos kay Eli na nagkamali siya sa hindi
pagsupil sa kanyang mga anak

l Samuel 3:13. Sapagka't ang kanyang mga
anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili, at
hindi niya sinansala sila
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Ang anak m David SI Adoma ay tinangkang ku-
run ang kahanan mula sa kanyang ama Ang pag-
nanais niyang masunod ang kanyang sanhng pa-
mamaraan ang naghatid sa kanya sa kamatayan
Subali't SI DaVId ang dapat sisihin sapagka't siya'y
pinalaki na hmdr rtinuwtd

l Mga Hari l :6. At hindi siya kinasasamaan ng
loob ng kanyang ama kailanman na nagsabi,
Bakit ka gumawa ng ganyan?

Ang Gagawin Mo

10 Ano ang maaaring kailanganin
upang ipadama sa bata na siya'y
nagkamali? .

11. Magbigay ng dalawang mabuting
lalaki sa Biblica na ang mga anak
ay gumawa ng kasamaan dahil sa
hindi sila sinupil habang sila'y
Iumalaki . .. . .
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IPAGKALOOB ANG KANILANG MGA
PANGANGAI LANGANG ESPI RITUWAL

Ang mga Cnsitianong magulang ay may ka-
rapatang ihandog ang kanilang mga sanggol sa
DIYos Dinadala nila ang bata sa tahanan ng DIYOS.
Kirukilala nila na ibinigay sa kanila ng DIYOS ang
bata at Ipinapangako na tutulungan siya sa turo
ng Panginoon Ipinanalangin ng Pastor ang sanggol
na ibuubigay siyang muli sa DIYOS, hinihihng ang
kanyang pag-nngat , pagkalmga, at pagpapala sa
kanya habang buhay Ang mga magulang ay puma-
pasok sa Isang tanging kasunduan sa DIyos Sina-
sanay nila ang bata ayon sa Salita ng DIYOS TInU-
tulungan ng DIYOS ang mga magulang PInagpapala
nn Niya ang bata at mnngatan ItO

1 Samuel 1 :27, 28. Dahil sa batang ItO ako'y
nananalangin at ipmagkalcob sa akin ng Pangi-
noon ang aking hihng . kaya't aking iptnag-
kakaloob naman sa Panginoon, habang siya'y
nabubuhay ay Ipinagkakaloob ko siya sa Pangi-
noon
Lucas 2:22 Kanilang dinala siya sa Jerusalem,
upang Iharap siya sa Panginoon

Ang Gagawin Mo

12 Ano ang ginagawa ng Diyos para
sa batang mihahandog sa kanya?
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Pagtuturo sa Salita ng Diyos

Kung mahalagang Ihanda ang mga bata upang
magkaroon ng mabuting buhay sa sanlibutang Ito,
lalong mahalaga na Ihanda ang kanilang buhay para
sa darating na sanlibutan. Ang buhay sa Ibabaw ng
lupa ay maikli lamang, subali't ang buhay pagka-
raan ng kamatayan, mapasalangit o sa imptyerno,
ay walang hanggan

BIlang magulang nais mong sanayin ang lyong
anak upang siya'y magkaroon ng maligayang bu-
hay dito sa mundo. Dapat mong ituro sa kanya
ang daan patungo sa langrt Ituro mo nn ang Salita
ng DIYOS at kung paano mamumuhay para sa
DIYOS Kapag tinanggap niya SI Cnsto bilang taga-
paghgtas at matutuhang ibigin at sundin ang DIYOS,
srya ay /naghahanda na para sa Isang kahanga-ha-
ngang buhay na hindi na mag-wawakas.

Maaaring isipin ninyo na ang maliliit na mga ba-
ta sa inyong tahanan ay mga bata pa upang maka-
una wan Subali't mauunawaan din nila ang kasa-
maan at kasalanan, kaya dapat silang maturuan ng
Salita ng Diyos.

Isaias 38:19. Ang ama sa mga anak ay magpa-
patalastas ng lyong katotohanan

Deuteronomio 31 :13. At upang ang kanilang
mga anak, na hmdi nakakilala, ay makanníg at
mag-aral na matakot sa Panginoon
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Ang mga magulang ay nangunguna sa kanilang
mga anak sa parnarnagttan ng halimbawa lugit pa sa
smasabi mla Ipakita mo sa lyong mga anak ang pa-
raan ng pamumuhay para sa DIYos Kung nakikita
nilang ginagawa na ang rtmutui o ng Bibha, sila'y
malamang na lumaki upang Igalang at sundm SI

Cnsto
Mga Kawikaan 4-10, 11. Dinggin mo, oh anak
ko, at lyong tanggapin ang aking mga smasabi,
at ang mga taon ng lyong buhay ay magigmg
marami Aking It1l1UrOka sa daan ng karunung-
an, aking pinatnubayan ka sa landas ng katuwi-
ran

Ang Gagawin Mo

13 Bakit mahalaga na Ihanda ang
mga bata para sa buhay pagkatao
pos ng kamatayan?

14 Ano ang sinabi ng DIYos na dapat
Ituro ng mga magulang sa kanilang
mga anak?
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Pagdalo sa Sambahan
Dapat dalhm ng mga magulang ang kanilang

mga anak sa sambahan SI Jesus ay dinala ng kan-
yang mga magulang sa bahay ng DIYos nang siya'y
rnalut pa upang Italaga, at patuloy nilang ismasarna
Siya hanggang sa Siya'y lumaki

Kung IIwan mnyo ang inyong mga anak sa ba-
hay habang kayo'y nasa sambahan, sila ay makaka-
Isip gumawa ng kalokohan At hindi nn mabuting
papuntalun ang lyong mga anak sa sambahan ha-
bang kayo ay nasa bahay Makikita ng mga bata
ang kawalan ng malasakit ng mga magulang at sila
nn ay sumunod sa ganoong halimbawa Magandang
makita ang buong sambahayan sa sambahan

Josue 24:15. Sa ganang akin at ng aking samba-
hayan, kami ay maghhngkod sa Pangmoon

Ang Gagawin Mo

15 Ano ang dapat gawin ng magulang
para sa mga bata patungkol sa pag-
dalo sa sambahan?

Pagsamba at panalangin ng sambahayan
Sa pagsamba ng sambahayan pinapatnubayan

ng magulang ang mga bata sa DIYOS at Sila'y tinu-
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turuan na manalangin Ang mga magulang man ay
may pananagutan at karapatan na idalangin ang ka-
nilang mga anak habang sila'y nabubuhay

Maipagkakatiwala mo sa Diyos ang iyong mga
anak at umasa kang sila'y iingatan, kakanlungan,
at ililigtas NIya. Kung mmsan ay maaanng masira-
an ka ng loob at isipin mong ikaw ay mabigo Su-
bah't tutugunin ng Diyos ang lyong panalangin
Tutulungan ka Niyang maging isang magulang na
nais NIya, at tutulungan Niya ang iyong mga anak
na masumpungan at sundin ang daan ng DIYos

Ang Gagawin Mo

16 Idalangin mo ang mga magulang sa
lyong Iglesya na tulungan sila ng
DIYos

17 Innsrp mo bang makikinabang ang
Ilan sa lyong mga kaibigan kung
mapag-aralan rula ang araling ItO?
Ibahagi Ito sa kanila at hikayatm
silang mag-aral din 11110

I R Su run mo ang lyong mga sagot
ayon sa talaan sa dulo ng aralm

19 PUl1dl1 ang talaan ng mag-aaial pa-
Ia sa IkJ-9 na al alm
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Mga Sagot sa Ika-9 na Aralin

Kung mayroon kang 1'2-23, wastong
sagot, Isulat ang napakahusay; 10-11,
mahusay; 8-9, kainaman Kung kulang
sa g ang lyong wastong sagot ay basahin
mong muli ang arahn.

1. Ibigin ang kanilang mga anak
2 HIgIt na mahal mya si Jose kaysa

Ibang mga anak
'3 Ang mga taong Ito ay maaanng

tnndi mga Cnsnano at hindi maka-
pagtuturo ng mabuti sa mga bata

4 Kailangan nila ang Iba't Ibang
un ng pagkain tulad ng sariwang
bungang kahoy, gulay, karne, Isda,
gatas, at Itlog

5 (Alin man 2 sa mga sumusunod)
si tao, karne, Isda, itlog

6 Kung walang pmag-aralan ang mga
bata ay wala silang pag-asang maka-
kuha ng rnabutmg hanap-buhay
paglaki mla,

7 Mula sa murang pagkabata.
g Pagwawasto o kaparusahan
9 Si Eli at SI David

10 Pinagpapala NI} a ang bata at mi-
mga tan Niya Ito

1 l Lalong mahabang panahon ang Ipa-
mamalagi nila sa walang hanggan
kaysa nto

12 Ang Kanyang Salita
13 Ang mga magulang at mga anak ay

dapat magkasama.

Bilang ng Wastong mga Sagot

Antas
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sa Araling ito'y Pag-aaralan mo ang sumusunod
na mga Katungkulan ng mga Anak:

Igalang, Parangalan, at Sundin ang Kanilang mga
Magulang

Sapagka't iniuutos ito ng Diyos
Dahil 53 kung sino sila
Dahil sa pag-ibig

Tulungan ang Kanilang Mga Magulang
Tumulong sa tahanan
Alagaan ang matatanda nang magulang

Ibigin, Parangalan, at Sundin ang Diyos
Tanggapin si Jesus bilang Tagapagligtas
Sambahin ang Diyos
Unahin ang Diyos

IGALANG, PARANGALAN, AT SUNDIN
ANG KANILANG MGA MAGULANG

Sapagka't iniuutos ito ng Diyos
Isa sa mga sampung utos na isinulat ng kamay

ng Diyos ay para sa mga bata Ito lamang ang nag-
iisang utos na may kasamang pangako Nagpapaki-
tang Ito ay napakahalaga
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IExodo 20:12. Igalang mo ang lyong ama at lila.
upang ang lyong mga araw ay tumagal sa iba-
baw ng lupa na Ibinibigay sa IYOng Panginoon
mong DIYos

SI Jesus ang Anak ng Diyos ay muht ang utos
na ItO Itmuro nn ItO ni Apostol Pablo

Mateo 15:4. Igalang mo ang lyong ama at ang
lyong ma

Efeso 6:1·3. Mga anak, magsitahrna kayo sa in-

yong mga magulang sa Panginoon sapagka't
Ito'y matuwid Igalang mo ang iyong ama at ma
(na siyang utos na may pangako) Upang yuma-
on kang mabuti, at lkaw ay mamuhay na mala-
on sa lupa

Iginagalang ng mga anak ang kamlang mga ma-
gulang sa pamamagitan ng paggalang at pagsunod
sa kanila. Nakannig na ba kayo ng mga anak na
sumasagot sa magulang ng walang paggalang? O
nagsasabi ng mga bagay na masa sakit sa kanila? O
tumatangging gawin ang ipinagagawa sa kanila?

Nakakita na ba kayo ng mga batang nagbibingi-
bingihan sa magulang? o lumalaban kung sila'y
iwinawasto ng magulang? Sa tuwing gagawin nila
ito ay sinusuway nila ang tsa sa mga Sampung
Utos

Sa panahon ng Matandang Tipan, ang pagsuway
sa magulang ay isang malaking kasalanan. Kung
ang binata ay sumuway, siya ay maaaring hatulan
ng kamatayan. Sa garutong paraan pirupígil ng pa-
mahalaan ang espiritu ng pagsuway sa batas na
isang pangarub sa hpunan

Kung ang lahat ng mga anak ay gumalang, nag-
papahalaga, at sumunod sa kanilang mga magulang,
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kakaunti ang magiging knrmnal paglaki nila Ang
anak na nais pahgayahin ang kanyang mga magu-
lang at nais na ipagmalaki siya ay mag-ungat sa
kanyang ginagawa at magiging mabutmg mamama-
yan Subali't ang mga anak na walang galang sa ma-
gulang ay kadalasan wala nn galang sa karunurnan
Lagi silang nagdadala ng kalumbayan sa kamlang
mga magulang

Mga Kawikaan 10:1. Ang pantas na anak ay na-
kapagpapasaya sa ama, nguni't ang mangmang
na anak ay pasan ng kanyang ma

Hanggang sa durnatmg ka sa wastong gulang ng
katandaan, ang mga kautusan ng DIYos at ng iyong
bansa ang nagbibigay sa iyong magulang ng ka-
pangyarihan sa Ibabaw mo Nasasabi nila sa IYO
kung ano ang gagawin at umaasa silang yaon ay
lyong susundm. Kapag lkaw ay nasa wastong
gulang na, dapat mo pa nn silang parangalan, iga-
lang at hingan ng payo.

Sinasabi ng Biblta na ang pagsuway sa ma-
gulang ang Isa sa pinaka-pangunahing kasalanan
ng mga huling araw bago magbalik SI Jesus sa
lupa Tunay na makíkita nating ito'y lalong lumu-
lubha ngayon, at dapat bantayan ang atmg mga
tahanan laban dito

2 Timoteo 3: 1 - 2. Sa mga hulmg araw ay da-
rating ang panahong mapanganib Sapagka't ang
mga tao'y magiging maibigin sa karulang saríh,
maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagma-
laki, mapagtungayaw, masuwayin sa magulang,
mga walang turmg, mga walang kabanalan
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Ang Gagawin Mo

1. Alin sa Sampung Utos ang may
kasamang pangako?

2. Isaulo ang Efeso 6·1-3.

3. Sa panahon ng Matandang Tipan
anong parusa ang Iginagawad ng
kautusan sa isang anak na patuloy
na sumusuway sa magulang?

4. Anong un ng mamamayan ang
maaaring hantungan ng isang ba-
tang masunurin?

.....................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

-
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Dahil sa kung sino sila

Irulagay ng DIYos ang lyong buhay sa pag-
linga t ng lyong mga magulang Ang lyong ma
ay nagdusa ng katakot-takot na sakit at humarap
sa kamatayan upang iluwal ka sa mundong ItO
Maraming mga magulang ang nagparaya kahit sa
mga bagay na kanilang kailangan upang matu-
gunan lamang ang pangangailangan ng kanilang
mga anak

Ano ang utang mo sa lyong mga magulang?
Paano mo sila mababayaran sa kaloob ng buhay
na lyong tinatamasa ngayon? at sa kanilang gawain
upang pakamn, dam tan, at pag-aralin ka? TIyak
na nararapat mo silang pahalagahan at Igalang
Parangalan mo sila sapagka't sila ang lyong mga
magulang Sundin mo sila dahil sa kung smo sila

Inaasahan ng DIYos ang lyong mga magulang
na patnubayan ka at sanayin ka sa abot ng karu-
lang kakayahan Kaya, kung ikaw ay nakikipag-
tulungan sa kanila, Ikaw'y nakikrpagtulungan sa
plano ng DIYos pala sa IYOat sa kamla

Genesis 18: 17, 19. At sinabi ng Panginoon
sapagka't siya 'y aking kimlala, upang

siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa
kanyang sambahayan pagkamatay niya. na
maingatan mla ang daan ng Panginoon, na
gumawa ng kabanalan at kahatulan

Napagdaanan na ng lyong mga magulang ang
mga karanasang pinagdaraanan mo ngayon Kaya
nauunawaan mla ang lyong suhrarnn higit sa
InIISip mo Nais ka nilang tulungan sa ano mang
paraang kanilang kaya Pag-usapan runyo ang
mga bagay-bagay Hingin mo ang kamlang payo
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Minamata ng maraming kabataan ang kanilang
mga magulang Ang dahilan marahil ay sapagka't
ang kanilang mga magulang ay mahirap at ka-
kaunti ang pmag-aralan O kaya'y makaluma
sila sa paraan ng pagdararrut at pananalita Ma-
aanng sila'y napaka tanda na upang maunawaan
ang mga suhrarun sa ngayon. Subali't karapat-
dapat pa nn sila sa paggalang ng kanilang mga
anak. At kadalasan ay higit na nakatutulong ang
kanilang mga payo kaysa masusumpungan ng
kanilang mga anak sa mga aklat nila sa paaralan

Mga Kawjkaan 15:5. Hinahamak ng mangmang
ang saway ng kanilang ama, nguni't siyang nag-
papakundangan ng saway ay gumagawang may
kabaitan.

Ang Gagawin Mo

5 Magtala ka ng mabubuting bagay
na nagawa ng lyong mga magulang
para sa IYO.

Kung may pagkakataon ka ay pa-
salamatan mo sila sa mga bagay na
ItO.
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Dahil sa pag.ibig

Ang Ibang mga anak ay sumusunod sa kanilang
mga magulang dahil sa natatakot silang mapa·
rusahan. Ang isang higit na magandang dahilan
upang sila'y sundin ay sapagka't uuibig mo sila.
Kung miibig mo ang lyong mga magulang ay
nanaisin mong sila ay lumigaya Nalalaman mo na
ang ipmagagawa nila sa IYO ay para sa lyong
ikabubuti, hindi upang pahirapan ka. Matatandaan
mo na higit ang kanilang karanasan kaysa IYO,
at kadalasan ay alam ng magulang ang makabubuti
sa kanilang anak

Kung parang mahirap sumunod sa katungkulan
ng Cristiano, isa-isip mo SI Jesus Bagaman siya'y
banal na Anak ng Diyos, kanyang sinunod ang
kanyang panlupang magulang Tutulungan ka
NIya na ibigin at sundin ang iyong magulang,
kung lyong idalangin sa kanya.

Lukas 2:51. At lumusong Siyang kasama
nila at napasa Nazareth, at napasakop sa kam1a

Sa aklat na Ang Pagpaltgaya sa Tahanan, ismu-
lat ni R T Cross ang ganito

"May dalawang dahilan kung bakit dapat nating
ibigin ang DIyos una, dahil sa Kanyang hinahawa-
kang katungkulan sa sansmukob , pangalawa, da-
lulan sa Kanyang mapagmahal at kaíbig-ibig na
ugali ...

"May dalawang dahilan kung bakit dapat
nating Igalang ang mga nangunguna sa atin una,
dahil sa katungkulang hinahawakan nila; panga-
lawa, dahilan sa kanilang ugali kung mabuti ang
kanilang ugali
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"May dalawang dahilan kung bakit dapat nating
Igalang ang atmg mga magulang una, dahil sa ka-
tungkulang hinahawakan nila bilang tagapag-tngat,
tagapangasiwa, at tagapagbigay ng pangangaila-
ngan; at pangalawa, dahilan sa kanilang pag-ibig
sa atin, ano man ang mabuti sa kanila, at anomang
mabuti ang ginagawa nila para sa atin

"Kasama ng pag-ibig ang lahat ng pananagutan
na utang sa ating mga magulang. Hindi natin pa-
rarangalan ang ating mga magulang kung hindi
natin sila miibig o kaya'y Ibigin sila ng hindi natin
sila pinararangalan."

Ang Gagawin Mo

6. Basahmg muh ang talaan ng mga
katungkulan ng mga anak, na na-
una sa araling ItO. Pagkatapos ay
sumulat ng tatlong dahilan kung
bakit dapat Igalang, parangalan at
sundin ang mga magulang,

7. Anong halimbawa ang ipinakita fil

Jesus sa atin?
8. "HindI natin ... ., .. ang atmg

mga magulang kung hindi natin
sila .. o kaya'y ibigin sila ng hmdi
natin 'sila . . . . . . . . . . . . . . ...

•
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TULUNGAN ANG KANILANG MGA
MAGULANG

Tumulong sa tahanan

Ang mga anak ay may katungkulan na tumu-
long sa tahanan Samantalang katungkulan ng mga
magulang na magkahnga sa mga anak. ang mga
anak naman ay kailangang tumulong sa gawain sa
bahay Dapat nila Itong gawin sapagka't Ito'y
bahagi ng kanilang pagsasanay Ang batang luma-
laki ng walang katungkulan sa tahanan ay magi-
ging tamad at maluhirapan siyang maghanap-
buhay paglaki ruya

I •

Kung ang mga kabataan ay may hanapbuhay at
kumikita ng salapi, dapat nilang ikagalak na tumu-
long sa mga gastusin sa tahanan habang sila'y
nakatirang kasama ang kanilang mga magulang

Ang Gagawin Mo

9. Bakit dapat magtrabaho sa taha-
nan ang mga anak?
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Alagaan ang matatanda nang magulang

Kung tumanda na ang my ang mga magulang at
hindi na nila mapangalagaan ang kanilang sarili,
maipakikita mo sa kanila ang iyong pag-ibig at
pagpapahalaga sa lahat ng kanilang nagawa para
sa iyo sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanila.
Ipagkaloob sa kanila ang pinakamabuti mong
magagawa.

Alalahanm mo ang halunbawa ni Jesus nang
Siya'y mamamatay na sa Krus ay naalaala Niya
ang Kanyang ma at ipinagkatiwala Niya siya sa
kamay ng isa sa Kanyang mga alagad.

Mga Kawikaan 23: 22. Dinggm mo ang lyong
ama na naging anak ka, at huwag mong ha·
makin ang lyong ina kung SIya'y tumanda

Ang Gagawin Mo

10 Paano maipakikrta ng mga anak
ang kanilang pag-ibig at pagpapa-
halaga sa kanilang matatanda nang
mga magulang?

'0



Mga Katungkulan Ng Mga Anak 171

IBIGIN, PARANGALAN, AT SUNDIN
ANG DIYOS

Tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas

Dapat 'matutuhan ng mga bata na ibigm, para-
ngalan, at sundin ang DIYos mula pa sa murang
gulang Dapat rulang pagsisihan ang kamlang kasa-
lanan at tanggapin SI Jesus na kanilang Tagapag-
hgtas, huwag ng hintayin na sila'y tumanda

Eclesiastes 12: l . Alalahamn mo nn naman
ang may lalang sa IYO sa mga kaarawan ng
lyong kabataan, bago dumating ang mga ma-
samang araw

Marcos 10: 14. Pabayaan mnyong magsilapit
sa akin ang maliliit na bata

Kapag nakaunawa na ang bata na siya 'y nag-
kasala, dapat siyang maligtas Kung ang malalaki
ng mga bata ay nagpakita ng tiyak na pagsisisi,
dapat silang mabinyagan sa tubig Kung ang bata
na gumawa ng maagang pagpapasiya para kay
Cnsto, ay lalong mabuti, sapagka't habang tuma-
tanda ang tao lalong mahihtrapan siyang talikdan
ang nakaraan upang tanggapin SI Cnsto

Ang Gagawin Mo

11 Kailan ang mabuting panahon
para sa tao na tanggapin m Cristo
bilang kanyang Tagapagligtas? .
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Sambahin ang Diyos

Ang kahulugan ng salitang "pagsamba" ay ang
pagpapahayag ng pag-Ibig sa DIYos Ito ay ma-
aarmg sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya
sa panalangin, pagpapasalamat sa Kanya, at pag-
sabi sa Kanya na ínnbig mo Siya Ito ay maaaring
sa pagpupun sa Kanya sa pag-awit. Ito ay rna-
aaring sa pagtungo sa tahanan ng DIYos at paki-
kinig sa Kanyang Salita o kaya'y pagsasalita ng
DIYos sa iyo sa pagbasa mo ng Kanyang Salita

Ang pagsamba nn ay pagbibigay sa DIYos
sapagka't iniibig mo Siya at nais mong maki-
bahagi sa Kanyang gawain. Kung paanong ang
Iba ay nagbigay upang makilala mo ang DIYos
lkaw naman ay magbibigay ng handog upang
sabihin sa Iba ang tungkol sa Kanya.

Ipinakikita ng Biblia na nais ng DIYOSna ang
mga bata ay magkaroon ng bahagi sa pagsamba
sa Kanya Sila ay dapat makibahagi sa pagsam-
bang pantahanan Dapat silang sumama sa kani-
lang magulang sa bahay ng Panginoon

2 Mga Cronica 20: 13. At ang buong Juda
ay tumayo sa harap ng Panginoon, pati ang
kanilang mga bata, ang kanilang mga asawa,
at ang kanilang mga anak.
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Marami sa mga tanyag n~ lalaki sa Biblia ay na-
tutong sumamba at maghngkod sa Panginoon nang
sila'y mahlut pang mga bata Ang ilan sa mga Ito
ay sina MOIses,David, Samuel, at TImoteo

Ang mga bata ay sumama sa kanilang mga ma-
gulang upang makita at mapakinggan SI Jesus Sa
templo, ang mga bata ay sumisigaw ng papun kay
Jesus Nang magalit ang mga ptnuno ng relihiyon
tungkol dito, tinanong sila m Jesus

IMateo 21:16. "KaIlan man baga'y hindi ninyo
nabasa, mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga
sumususo ay lyong mlubos ang pagpupuri?"

Ang Gagawin Mo

12. Isulat ang apat na mga tanyag na
lalaki sa Bíbha na natutong umibig
at sumamba sa Diyos, nang sila'y
mga bata pa.

13. ÀIi~g'b~~'~g~~b~ ~gpi-
nakagusto mo? .
Nais mo bang umawit ng mga pa-
puri sa Diyos? .

14. Idalangin mo ang mga batang na-
kikilala mo na kailangang matu-
tong sumamba sa Diyos.
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Unahin ang Diyos

Ang mga batang laging inuuna ang Diyos ay
magtatamasa ng pagpapala ng Diyos sa kanilang
buhay.

Mateo 6:33. Datapwa't hanapin muna ninyo
ang kanyang kaharian, at ang kanyang katuwi-
ran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang
idaragdag sa inyo.

Kung minsan, ang mga Cristianong kabataan na
may mga magulang na hindi ligtas ay nahaharap sa
isang mahirap na suliranin. Sinasabi ng Diyos na
parangalan at sundm ang mga magulang Ano ang
dapat nilang gawin kung mali ang ipinagagawa sa
kanila ng kanilang mga magulang? Paano kung
sila'y pinapagnakaw? o pinasasamba sa mga írna-
hen? o makilahok sa mga kaugaltang makasalanan?
o pinapag-aasawa ng hindi Cristiano?

Ano kaya kung pilitin ng mga magulang na iwan
ng kantlang anak ang pananampalataya kay Jesus?
Dapat ba Siyang tumigil ng pananalangin at pagba-
basa ng Biblta? Dapat ba niyang sundin ang kano
yang mga magulang sa bagay na ito?

Si Apostol Pedro minsan ay namih kung su-
sundin mya ang Diyos o kaya'y ang mga pinuno
ng relihiyon ng kanyang iglesya. Ang kanyang mga
salita ang nagbibigay ng alintunturnn kung may-
roong salungatan ng mga kuro-kuro

Mga Gawa 5:22. Dapat muna kaming magsita-
lima sa Diyos bago sa mga tao.

Ang Diyos ay mas mataas kay sa atmg mga ma-
gulang o ng sino pa man Binigyan Niya ang ating
mga magulang ng pananagutan upang tayo'y pat-
nubayan Habang hindi malt ang kanilang itinuturo



Mga Katungkulan NI(Mga Anak

sa atin, inaasahan ng Diyos na sundin sila Subah't
kung mali ang kanilang ipmagagawa, dapat muna
nating sundin ang Diyos bago ang ating mga magu-
lang.

Ang ilang mga batang Cristiano ay pinalayas sa
tahanan dahil sa pagtanggap kay Jesus bilang kam-
lang Tagapagligtas. Ang iba naman ay pinatay ng
sarili nilang magulang, subali't tinanggap sila ng
Diyos sa kanyang walang hanggan tahanan.

Kung nilalabanan ng magulang ang iyong relihi-
yon, dapat ninyo silang pakitunguhan ng pag-ibig
at paggalang at idalangin sila. Ang iyong pakiki-
tungo ay maaaring makahikayat sa kanila. Lagi
mong unahin ang Diyos, anuman ang kabayaran
ay tutulungan ka Niya araw-araw.

Ang Gagawin Mo

15. Sino ang dapat ninyong sundin
kung inuutusan kayo ng inyong
mga magulang na hindi pa ligtas,
na gumawa ng isang bagay ng
hmdí ayon sa kalooban ng Diyos?

16. Idalangin mo ang mga anak na
Cnstiano na iyong alam na may
may mga magulang na hindi lig-
tas. Idalangin mo ang kanilang
mga magulang.

17. Surun mo ang iyong sagot ayon sa
talaan sa dulo ng araling ito.

18. Punan ang iyong tala ng mag-aaral
sa ika-Iû aralin.
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Mga Sagot sa Ika-10 Aralin

Kung mayroon kang 10-11 wastong sa-
got, aantasan mo ang iyong sarili ng
napakahusay; 8-9, mahusay; 6-7, ka-
maman. Kung kulang sa 6 ang wasto
mong sagot basahing muli ang aralin.

1 Igalang mo ang iyong ama at ina.
2 Siya ay maaanng hatulan ng ka-

matayan.
4. SIya ay magiging mabuting mama-

mayan
6. Sapagka't muutos Ito ng Diyos,

dahil sa kung sino sila, at dahilan
sa pag-Ibig.

7. Sinunod Niya ang Kanyang mga
magulang dito sa Lupa.

8. Pararangalan, imíbig, pinararanga-
lan.

9. Sapagkat ito'y bahagi ng kanilang
pagsasanay

10. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa
kanila.

11. Habang siya'y bata pa sapagka't
habang tumatanda ang tao ay la-
long mahirap tumanggap kay
Cnsto.

12. Moises, Daniel, Samuel,Timoteo.·
13. Ang Diyos.

Bilang ng Wastong mga Sagot

Antas. . . .. .. .,
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Ipagsanggalang ang lyong Tahanan ng may Pag-ibig

Sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

Nais Wasakin ni Satanas ang lyong Tahanan

IpaQsanggalang ang lyong Tahanan na may Pagta-
tapat

Asawang lalaki at babae
Mga magulang at mga anak
lkaw at ang Diyos

Ipagsanggalang ang lyong Tahanan na may Pagpa-
patawad
sa pang-araw-araw na mga suliranin
Sa panahon ng kagipitan
Sa mga suliranin at relihiyon

Ipagsanggalang ang lyong Tahanan na may Panala-
ngin

NAIS WASAKIN NI SATANAS ANG
IYONG TAHANAN

Sinikap ni Satanas na wasakin o iguho ang lahat
ng ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Binigyan ng
Diyos ang tao ng tahanan, kaya sinisikap na sirain
ito ng diablo. Itinatag ng Diyos ang pag-aasawa pa-
ra sa kabutihan ng tao, kaya sinisikap ni Satanas
na sirain ito. Huwag kang magtaka kung sinisikap
ng diablo na wasakin ang iyong tahanan



Ipagsanggalang Ang Iyong Tahanan

Gawain m Satanas na wasakin ang lyong taha-
nan, subali't huwag kang makikipagtulungan sa
kanya. Sa halip ay lagi kang magbantay at ipag-
tanggol mo ang iyong tahanan laban sa mga bagay
na makasisira dito.

Maaring ang iyong mga pader ay yari sa kahoy,
putik o simento upang pangalagaan ang iyong sam-
bahayan laban sa ínít , lamig, at panganib. Kaila-
ngan mo rin ang apat na malalakas na pader upang
maipagsanggalang mo ang iyong tahanan laban sa
pagsagupa ng diablo. Ito ay pag-ibig, katapatan,
pagpapatawad, at panalangin.

Ang Gapwin Mo

1. Sino ang nagsisikap na sumira ng
iyong tahanan? .

2. Ibigay ang apat na pader na maa-
art mong itayo upang maingatan
ang iyong tahanan. . .

1.79
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IPAGSANGGALANG ANG IYONG TAHA-
NAN NA MAY PAG-IBIG

Ang pag-Ibig ang nagsasanggalang sa lyong ta-
hanan laban sa lahat ng un ng pagsalakay ng diab-
lo. Ang pag-Ibig ang magpapanatili sa mag-asawa
na magtapatan sa Isa't Isa Ang pag-Ibig ang nagbi-
bigay ng pagtitiyaga, pag-unawa, at pagtutulung-
an, na kailangan sa isang masayang tahanan

Ang pag-ibig ang magbibigay ng pag-unawa ng
mga magulang sa kanilang mga anak, at ang mga
anak ay magiging masununn sa kanilang mga ma-
gulang Ginagawa ng pag-ibig na patawarin natmg
paulit-uht ang mga pagkakamali ng mga kaarub
ng sambahayan. Kaya palagun mo ang pag-Ibig at
madali mong malta tayo ang Isang pader na panang-
galang para sa lyong tahanan

Ang Gagawin Mo

3 Kung ikaw ay may asawa, hmgin
mo sa Panginoon na pag-ibayuhin
ang pag-ibig kagaya ng una mong
nadama para sa iyong kabiyak.

4. Basahin ang l Corinto 13, isagawa
mo ang bawa't talata sa lyong sari-
li at sa iyong tahanan. Idalangin
mo na itong uri ng pag-ibig ang
pumuno sa iyong buhay at tahan-
an.
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IPAGSANGGALANG ANG IYONG T AHA-
NAN NA MAY KATAPATAN

Asawang lalaki at babae

Inaasahan ng Diyos na ang mga mag-asawa ay
maging tapat sa mga katungkulan na atin nang na-
pag-aralan Dapat silang magtapat sa Isa't Isa sa
ISIp at sa gawa

Kung may mga suhramn sa tahanan, ang Ibang
mga lalaki ay bumabaling sa Ibang babae para sa
pag-unawa at pakikisama Sirusira nila ang kanilang
sumpaan at winawasak ang kamlang tahanan

Kung minsan naman ay ang babae ang naghaha-
nap ng paghanga ng Ibang lalaki at nagigmg taksil
SIya sa kanyang asawa

Ang pangangalunya ay Isang kakila-ktlabot na
kasalanan na sumisira sa maraming tahanan Upang
maiwasan Ito, panatilihm mo na mahrns ang lyong
ISipan Huwag mong' bayaang manauli ang lyong
ISIp sa kagandahan ng Isang tao Maging tapat ka
sa lyong asawa sa pag-nsip, at ang lyong mga kilos
ay susunod dito Ang makasalanang gawa ay gahng
sa makasalanang ISipan Ito ang dahilan kung bakit
sinabi m Jesus na

Mateo 5:28. Ang bawa't tumingin sa Isang ba-
bae na taglay ang masamang hangad ay nagka-
kasala na ng pangangalunya sa kanyang puso
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Ang Gagawin Mo

5. Pagbalik-aralan ang mga katungku-
lan ng asawang babae sa ika-S ara-
lin. Magbigay ng tatlo.

6. Pagbalik-aralan ang mga katung-
kulan ng asawang lalaki sa íka-?
aralm. Magbigay ng tatlo .

7. Basahin ang ] Corin to 7: ]-5.

8. Idalangin sa DIYos na gawin kang
mabuting asawa upang lubusang
lumigaya ang lyong kabiyak at hu-
wag nang maghahanp pa ng Iba.

9. Idalangm mo na panatilihm kayo
ng Diyos na tapat sa isa't isa sa
isip at gawa.
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Mga magu lang at mga anak
Kung tapat mong ibinibigay sa iyong mga anak

ang pag-ibig at pangangalaga na kanilang kailangan,
ito ang magsasanggalang sa lyong tahanan laban sa
kapaitan at ligalig. Huwag mo silang pababayaan.

Ang mga anak din ay dapat tumulong na ma-
itayo ang pader ng katapatan. Ang bawa't kaanib
ng sambahayan ay naglalagak ng pagtitiyaga, pag-
titiwala, paggawa, at pag-ibig sa tahanan. SIla'y
nagsasama-sama, nagbabahaginan ng kanilang mga
kinagigtliwan, nagtutulungan sa isa't isa, at nagta-
tayo ng maligayang tahanan.

Ang Gagawin Mo

10. Saglit na pagbalik-aralan ang mga
katungkulan ng mga magulang sa
mga anak na iyong pinag-aralan sa
ika-9 na arahn. Magbigay ng tatlo.

11. Idalangm mo na ang Panginoon
ay tumulong sa iyo at sa iyong
kabiyak na maging tapat sa inyong
mga anak sa lahat ng paraan.
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Ikaw at ang Diyos

Tandaang ikaw ay gumawa ng lyong sumpa sa
kasal sa harap ng DIYos Ikaw ang mananagot sa
Kanya kung ano ang un ng tahanan mayroon ka
Kung nais mo ng Kanyang pagpapala sa lyong ta-
hanan, sundin mo ang pamantayang Ibinigay
Niya sa Kanyang Salita.

Ang maraming mga tahanan ay may ganitong
salawikain sa kanilang dingdíng-~~~~~~~~,
:;.",. SI Cnsto ang ulo ng tahanang ItO M
~ Ang hindi nakikitang Panauhin ,~
:;.",. sa bawa t hapag-kainan M
ft Ang talurnik na Tagapakinig sa bawa't ,~

~ usapan ~

~~s~s~~~d

Gawin mong SI Cristo ang ulo ng lyong tahan-
an. Alalahanin mong siya'y naroroon, at bigyan
Siya ng kaluguran sa lahat ng lyong gagawin at
sasabihin. Ang lyong katapatan sa Kanya ang mag-
tatanggol sa iyong tahanan laban sa maraming pa-
nganib. Pagpapalain at IIngatan ng DIYos ang lyong
tahanan.

Deuteronomio 28:2. Ang lahat ng pagpapalang
ito ay darating sa iyo at aabot sa IYO,kung
iyong didínggm ang tinig ng Panginoon mong
Diyos.
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Ang Gagawin Mo

12. Isaulo mo ang salawikain
Si Cristo ang ulo ng tahanang Ito
Ang híndi nakikitang Panauhm sa
bawa't hapag-kainan. Ang tahimik
ng Tagapakirng sa bawa't usapan

13. Sa loob ng tatlong araw a~paultt-
ulit mong sabíhin ang salawikaíng
Ito sa lyong sarili, at kumilos ka
ng naayon dito.

14. Idalangin mong tulungan ng DIYOS
ang bawa't kaanib ng iyong sam-
bayahan na maging tapat sa Kan-
ya sa inyong buhay pantahanan.

15. Basahin ang Deuteronomio 28'1-
4.
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IPAGSANGGALANG ANG IYONG
TAHANAN NA MAY PAGPAPATAWAD

Sa pang-araw-araw na mga suliranin

Walang sinumang sakdal Tayo'y nagkakama-
li. Hindi natin pinahahalagahan at iginagalang ang
iba. Ang paninisi at pag-aaway ay sumisira sa pag-
ibig. Ang paninisi ng maraming asawang babae ang
nag-uudyok sa kanilang asawa na maghanap sa kan-
dungan ng ibang babae. Ang amang mapaghanap
ng kamaltan ay sumisira sa sarili niyang tahanan.

Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pag-
kakamali at tayo naman ay magpatawad sa kamali-
an ng iba upang lumigaya ang ating tahanan. Pag-
aralang masabi, "Ipagpaurnanhin mo. Ako'y nag-
kamali Patawann mo sana ako." Maging matiyaga
at maamo. Huwag mong patagalin ang iyong galit
hanggang sa susunod na araw. Patawann mo at
kalimutan ang rnasasakrt na salita.

Efeso 4:26. Kayo'y mangagaht at huwag ka-
yong mangagkasala, huwag lumubog ang araw
sa inyong galit

Ang Gagawin Mo

16. Ano ang dapat nating matutuhang
sabihin kung nakasakit tayo sa
Iba? .. . .

17 Isaulo ang Efeso 4:26.
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Paano kung nilalait at binubugbog ng asawang
lalaki ang kanyang asawang babae at nagbabantang
patayin siya. Paano kung ang Isa ay nagtataksil sa
kanyang kabiyak? Ang mga paglait at pang-aabuso
ay mahirap patawarin Ang pangangalunya ay Isang
kakilakilabot na pagkakasala. Subali't ang paghihi-
walay ay hindi siyang katugunan Tanging kapata-
waran lamang ang makapagliligtas sa tahanan

l Corinto 7:10,11. Datapuwa't sa mga may asa-
wa ay aking ipinag-uutos, nguni't hmdi ako,
kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag
humiwalay sa kanyang asawa; (Datapuwa't
kung siya'y humiwalay, ay mananatrhng walang
asawa; o kaya'y makipagkasundo sa kanyang
asawa) at huwag hiwalayan ng lalaki ang kan-
yang asawang babae

Ang nagkasala laban sa tahanan ay dapat humi-
ngi ng kapatawaran sa DIYOSat sa kanyang kabi-
yak. Nagpapatawad ang DIYOSkung may tunay
na pagsisisi. Ang taong ginawan ng pagkakamali ay
dapat ding magpatawad, huwag magpatuloy na
nagtatarum laban sa nagsising kabiyak, o kaya'y
hindi gagaling ang sugat

Ang Gagawin Mo

18. Sinasabi ng l Connto 7'10-11 na
ang babae na humiwalay sa kan-
yang asawa ay dapat gumawa ng
Isa sa dalawang bagay. Ano ang
mga yaon? .
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Sa mga suliranin sa relihiyon
Ano ang dapat gawin ng lalaki kung pinagta-

tawanan ng kanyang asawa ang kanyang pananam-
palataya sa DIYOS?o nagsasalita laban sa kanyang
Iglesya? At paano naman ang lalakmg hindi mana-
nampalataya na binubugbog ang kanyang asawa
kapag nagpupunta Ito sa iglesya?

Natutuhan na natin na ang Cnstiano ay hindi
dapat mag-asawa ng hindi mananampalataya. Ma-
rarnmg sapat na pakikibagay ang dapat na gawin
sa pag-aasawa nang hindi hmahatr sa relihiyon, o
pagbibigay sa DIyos ng unang dako sa tahanan
Subali't paano kung ang isang tao ay tumanggap
kay Cristo matapos siyang mag-asawa? Paano kung
tumanggi ang kanyang kabiyak na tanggapin si
Cristo? Ang ibig sabihin ba nito ay maari na siyang
humiwalay sa kanyang asawa at humanap ng ma-
papangasawa na isang mananampalataya?

Tinutugon ng Biblia ang katanungang ito. DIto
rin ay dapat ipagsanggalang ng Cristiano ang kan-
yang tahanan ng may pag-ibig, katapatan, at kata-
patawaran.
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l Lorinto 7 :13, 16. At ang babamg may asa-
wang hindi sumasampalataya, at kalooban
ruyahg makipamahay ay huwag niyang hiwala-
yan ang kanyang asawa. Sapagka't paanong ma-
lalaman mo, oh babae, kung mailihgtas mo ang
iyong asawa? o paanong malaman mo, oh lala-
ki, kung maililigtas mo ang lyong asawa?

l Pedro 3:1. Gayon din kayong mga asawang
babae, pasakop kayo sa inyong sari-sanlmg asa-
wa, upang, kung ang ilan ay hindi tumahma
sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa
pamamagitan ng ugah ng karu-kamyang asawang
babae

Marcos 11 :25. Mangagpatawad kayo, kung
mayroon kayong anumang laban sa karuno
man; upang ang inyong Ama naman na nasa la-
ngit ay patawarin kayo sa inyong mga kasala-
nan

Ang Gagawin Mo

19. Paano maililigtas ng Cristiano ang
kanyang tahanan sa pagkakawa-
tak-watak kung may pagkakaiba
sa relihiyon? .

20. Isaulo ang l Pedro 3.1; Marcos
11:25.
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IPAGSANGGALANG MO ANG IYONG
TAHANAN NA MAY PANALANGI N
Ang suliranin ng pagsasanggalang ng ating tao

hanan sa pamamagitan ng pag-ibig, katapatan, at
kapatawaran ay hindi natin magagawa sa ating
sarili lamang. Ang ating pag-ibig ay napakahma.
Hindi tayo gaanong malakas upang tayo'y maging
matapat sa isip at gawa sa ilalim ng bawa't pagka-
kataon. Ang mga pagtatampo ay patong-patong, at
Ito ang pumipigil sa atin upang magpatawad. Ano
ang dapat nating gawin? Paano mo mapangangala-
gaan ang iyong pag-aasawa?

Pasalamatan ang Diyos, na Siya ay nakahandang
tumulong sa iyo. Itinatag ng Diyos ang pag-aasawa
sa ikabubuti ng kanyang mga anak at nakahanda
Siyang Ito'y Ipagtanggol laban sa pananalakay ng
diablo. Kaya, lumapit ka lamang sa Kanya sa pa-
nalangm. Sabihin mo sa Kanya ang Iyong mga suli-
ranm

Idalangin mo araw-araw na pagpalain ng DIyos
ang iyong sambahayan at ito'y pagbuklurin ng
Kanyang Pag-Ibig Hmgin mo na dagdagan ng
DIYOSang lyong pag-iibigan sa Isa't Isa Siya ang
pinagmumulan ng tunay na pag-ibig ldalangm mo

na bawa't kaanib ng sambahayan ay maging tapat
sa DIyos at sa isa't isa. Idalangin mo na tulungan
ka ng Diyos na maging isang mabuting asawa,
yaong un ng asawa na nais Niya para sa iyo.
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Pasalamatan mo ang Diyos dahil sa iyong kabi-
yak at mga anak. Purihin mo SIya dahil sa kani-
lang mabubuting katangian. Pasalamatan mo Siya
sa lahat ng pagpapala sa inyong tahanan.

Tumutugon ang Diyos sa panalangin. Isasagawa
Niya sa pamamagitan mo ang pag-ibig, katapatan,
at kapatawaran na tutulong sa pagtugon sa iyong
dalangin. Gagawa rin Siya sa ibang mga kaanib ng
iyong sambahayan sa isang kahanga-hangang para-
an. Ang kanyang kapangyarihan at biyaya ay sapat
para sa anumang pagkakataon.

21. Idalangin ang bawa't kaanib ng
iyong sambahayan, )asalamatan
ang Diyos dahil sa kanila at sa mga
tanging bagay na nagustuhan mo
sa bawa't isa. Hingin mo sa Diyos
na pag-íbayuhín ang iyong pag-ibig
para sa kanila.

22. Idalangin mo ang iyong mga ka-
ibigan na may mga suliraning pan-
tahanan.

23. Suriin mo ang iyong mga, sagot
ayon sa talaan sa dulo ng araling
ito.

24. Punan ang iyong tala ng mag-aaral
para sa ika-II aralin.
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Mga Sagot Sa Ika-ll Aralin

Kung mayroon kang 7-8 wastong sa-
got, Isulat mo ang napakahusay; 6, ma-
husay; 5, kainaman. Kung kulang sa 5
ang wastong kasagutan, basahin muh
ang aralin.

1. Satanas.
2 Pag-ibig, pagtatapat, pagpapata-

wad, panalangin.
5. (Alinman sa 3 mga sumusunod:)

Mahalm ang kanyang asawa, ga-
wing Isang maligaya ang tahanan,
maging halimbawa, mahalin at tu-
ruan ang mga bata.

6. (Almman sa mga sumusunod:)
Maging Pangulo ng tahanan, maha-
lin ang kanyang asawa, mgatan
ang kanyang sambahayan, tumu-
long sa pagtuturo sa mga bata.

10. (Almman sa 3 mga sumusunod:)
Kilalanin ang kanilang mga ka-
tungkulan; maglaan ng pagkain,
tahanan, at pananarnrt; pag-aralin
ang mga bata; mahalin ang mga
bata; pangunahan ang kanilang
mga bata sa daan ng DIYOS.

16 Ipagpaumanhin mo. Ako'y nag-
kamali. Patawann mo sana ako.

18. Manatiling walang asawa o maki-
pagkasundo sa kanyang asawa.

19. Na may pag-ibig, pagtatapat, at
pagpapatawad.
Bilang ng Wastong mga Sagot

•••••••• o' •••••••••••••

Antas .
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sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

Ang lyong Pagpili

Isang Tahanan Kahanga-hanga
sa Tahanang Kasama si Jesus
Isang Walang Hanggang Tahanan
Mga Bagong Katawan
Isang Kahanga·hangang sambahayan

Sa lyong Pag-uwi

ANG IYONG PAGPILI

Ang isang tahanang maligaya sa mundong
ito ay mabuti, subali't huwag mong kaliligtaan
na hindi ito ang lyong kahuh-hulihang tahanan.
Ang bawa't tao sa buhay na ito ay dapat mamili
ng kanyang pangwalang hanggang tahanan.

Si Satanas na nagsisikap sumira ng iyong ta-
hanan dito sa lupa, ay nais kang isama sa im-
piyerno upang ikaw ay doon magdusa ng walang
hanggan

IMateo 25: 40. Magsilayo kayo sa akm, at pasa-
apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo
at sa kanyang mga anghel!

SI Jesus na nagpala sa iyong tahanan dito sa
lupa ay nagmamahal sa IYO at nais na ISama ka
sa langit, upang doon ay masiyahan ka sa ka-
hanga-hangang tahanan sa langit



Ang Iyong WalangHanggang Tahanan

Juan 14: 1-3. Smabi m Jesus Sa bahay ng
aking Ama ay maraming tahanan, ako'y paro-
roon upang Ipaghanda ko kayo ng dakong ka-
lalagyan, muling pannto ako, at kayo'y ta-
tanggapin ko sa aking sarili

Tulad ng pagpapasiya mo kung smo ang ma-
kakasama mo habang buhay dito sa mundo lkaw
nn ay dapat mamili sa dalawa - SI Satanas o si
Jesu-Cnsto Sino ang nais mong makasama sa
walang hanggan?

Ang Gagawin Mo

1. Basahin mo ang Mateo 25:41 at
Juan 14 1-3.

2. Saan ka nais ni Satanas magtungo
pagkamatay mo?

3. Saan ka nais ni Jesus na dalhin
pagkamatay mo?

4. Saan mo nais magtungo?

5. Sino ang nais mong makasama sa
walang hanggan - SI Jesus o si Sa-
tanas?

195



196 Ang Pag-aasawa at Ang Tahanan

ISANG TAHANANG KAHANGA-HANGA

sa tahanang kasama si Jesus

Ang Isang maligayang sambahayang Cristiano
na puno ng pag-ibig ay larawan ng inyong tahanan
sa langit Subali't ang pinakahanga-hangang pag-
iibigan ng mag-asawa ay isa lamang malaking
anino ng pag-iíbigan m Jesu-Cnsto at ng mga
nagsitanggap sa Kanya.

Tatanggapin ka Niya doon sa tahanang ini-
handa Niya para sa iyo. Ang mga pintuan ay
yari sa perlas, ang mga lansangan ay gmto, at
walang gabi roon sapagka't ang lunsod ay puno
ng ilaw at kaluwalhatian ng presensiya ng Diyos.

I
Apocalipsis 21: 3, 4. Narito ang tabernakulo
ng Diyos ay nasa mga tao . . At papahirin
Niya ang bawa't luha sa kanilang mga mata;
at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi
na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pana-
nambitan man, o ng hirap pa man.

Ang G.gewin Mo

6. Basahin mo ang Apocalipsis 21 at
22.

7. Pasalamatan mo si Jesus sa tahan-
ang inihanda Niya para sa iyo.
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Isang tahanan na walang hanggan

Dito sa lupa, ay maraming tao ang bigla na
lamang nawalan ng tahanan dahil sa sunog, lindol,
baha o digmaan Tayo'y hindi nag-aalala na ma-
walan ng tahanan sa langit Ito ay nabayaran na ng
lubos. Ibinigay ni Jesus ang Kanyang buhay upang
palayain tayo sa kapangyanhan ni Satanas at
upang tayo'y maisama NIya sa Kanyang tahanan
sa langit magpakailanman Bilang kasintahang
babae ni Cristo, hindi na tayo kailanman mapa-
paalis sa ating walang hanggang-tahanan. Walang
sunog na sisira doon Walang makapipinsala doon.
Hindi na Ito mangangailangan ng pagkukumpurn.
Walang mga magnanakaw na makakakuha ng
ating kayamanan.

I Pedro 1:4, 5. Sa isang manang di nasisira,
at walang dungis, at hmdi kumukupas na
inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapang-
yarihan ng DIYOS ay inungatan sa pamama-
gitan sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag
sa huling panahon

Mateo 6:20. Kung mangagtípon kayo ng

Ikayamanan sa langit, na doon'y hindi sumi-
ma kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at
doon'y hindi naghuhukay at hmdi nagsisipag-
nakaw ang mga magnanakaw

Ang Gagawin Mo

8. Ano ang ibinayad ni Jesus upang
tayo'y mabigyan ng tahanan sa la-
ngit? .
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Mga bagong katawan

Kahit sa pinakamaligayang tahanan dito sa
lupa ay may panahon din ng pagtitiis at kalum-
bayan, mga panahon na ang mga bata ay umiiyak
sa sakit at kirot; mga panahon na ang kamatayan
ay nagdadala ng kalungkutan at paghihiwalay.
Wala na ang mga bagay na ito sa ating walang
hanggang tahanan. Ang ating mga katawan ay
babaguhin upang maging tulad ng kahanga-hangang
katawan ni Jesus pagkatapos niyang mabuhay na
mag-uli.

Filipos 3:21. Na siyang magbabago ng katawan
ng ating pagkamababa upang magmg katulad
ng katawan ng Kanyang kaluwalhatian.

l Corinto 15: 42, 43. Gayon din naman ang
pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Itina-
tangi na may kasiraan, binubuhay na mag-uli
na walang kasiraan, binubuhay na mag-uli na
walang kasiraan; rtinatarum na may pagka.
siphayo; binubuhay na mag-uli na may kalu-
walhatian itmatarum na may kahinaan; binu-
buhay na mag-uli na may kapangyarihan.

l Juan 3:2. Ngayon ay mga anak tayo ng
DIYOS, at hindi pa nahahayag kung magiging
ano tayo Nalalaman natin na kung Siya'y
mahayag, tayo'y magiging katulad Niya, sa-
pagka't Siya'y ating makikitang gaya ng kan-
yang sanh

Ang Gagawin Mo

9. Isaulo ang Filipos 3:21 at l Juan
3'2.
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Isang kahanga-hangang sambahayan

NaIS mo bang maka bahagi ang iyong mga
mmamahal sa mga kaligayahan ng langit? Sulit
ang lahat ng iyong pagpapagal kung iyong ma-
luhikayat ang lyong mga kaibigan at mga kamag-
anak kay Cristo.

Magiging Iba ang buhay doon kaysa rito.
Ang buhay sambahayan ay magiging Iba, subali't
lahat ng mapupunta sa langrt ay makakaranas ng
higit na malalun na pag-ubigan at pagsasamahan
na kakaiba sa nararanasan drto sa lupa. Ang
bawa't tsa ay magkakaroon ng bahagi sa sakdal
na sambahayan ng DIYOS.

Bagama't magkakaroon tayo ng mga bagong
katawan, makikilala pa nn natin ang isa't isa.
Maalaala pa nn natin ang buhay sa lupa. Sa oras
ng kamatayan maraming mga Cnstiano ay naka-
kita ng langit, katulad ni Esteban na unang Cris-
tianong martir Ang iba naman ay nakarinig ng
awrtan ng mga anghel. Ang Iba naman ay nakita
ang kanilang mahal sa buhay, na nauna sa kanila,
na sumasalubong sa kanila sa tahanan sa langit.
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Lucas 16: 23, 25. Itimngín niya ang kanyang
mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham,
at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan.
Datapuwa't sinabi ni Abraham, Anak, alala-
hanin mo ..

Mga Gawa 7:55. Datapuwa't nagsilapit kayo
sa bundok ng Sion, at sa bayan ng Diyos na
buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga
di mabilang na hukbo ng mga anghel. Sa pang-
kalahatang pulong at iglesya ng mga panganay
na nangatala sa langit, at sa Diyos na hukom
ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap
ng pinasakdal. At kay Jesus na tagapamagitan
ng bagong tipan.

Ang Gagawin Mo

10. Basahin mong muli ang Hebreo
12:22-24.

11. Magkakakilala pa ba tayo sa la-
ngit? .

12. Idalangin mo ang iyong sambaha-
yan na kayo'y magkatagpo-tagpo
sa langit.
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SA IYONG PAG-UWI

Ang kasaysayan ni Rebecca at ni Isaac sa
BIblia ay isang magandang larawan ng isang Cris-
tianong pauwi na sa langit. Nagsugo si Abraham
ng isang ahpin upang ihanap ng mapapangasawa
si Isaac na kanyang anak. Nang mapili si Rebecca
ay tinanggap agad niya ang paanyaya. Iniwan
niya ang kanyang tahanan at bansa at naglakbay
ng maraming mga araw upang marating ang kan-
yang bagong tahanan. Sa buong paglalakbay ay
ibinigay ng alipin ang lahat ng kanyang kaila-
ngan, iningatan siya sa panganib, at inihatid siyang
maluwalhati sa tahanan ni Isaac.

Sa ganito ring paraan, sinugo ng Diyos ang
kanyang Espirítu Santo sa sanlibutan upang
itanong sa atin kung nais nating iwan ang ating
makasalanang buhay at manirahang kasama ni
Jesus sa langit Sa sandaling hingin mo sa DIYOS,
na patawarin ka sa iyong mga kasalanan at tang-
gapin mo si Cnsto bilang Tagapagligtas ikaw ay
nasa daan nang patungo sa langit. Nararapat mong
iwan ang lahat ng gawaing masama. Dapat mong
gawin ang ipinagagawa ng Diyos sa Biblia, tulad
ng pagsunod ni Rebecca sa alila ni Abraham
saan man siya magpunta.

Anong kahangahangang buhay ang pa sisimulan
kung tatanggapin mo si Jesus na iyong Tagapag-
ligtas! Habang pinangungunahan ka ng Espiritu
Santo, ang buhay ay lalong bubuti Ang iyong
pag-aasawa ay bubuti. Higit sa lahat, ikaw ay
magkakaroon ng kahangahanga at walang hang-
gang tahanan sa langit kung magwakas na ang
buhay na ItO.
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Panalangin

Diyos, nagpapasalamat ako sa iyong
pag-ibig sa akin. Salamat sa pagpili
mo sa akin upang manirahang kasama
mo at ng Iyong Anak na SI Jesus sa
langit. Salamat sa iyo sa pagpadala mo
sa Iyong Anak upang akum ang aking
kamatayan. Salamat sa IYO Jesus, sa
pag-ako ng aking kaparusahan sa aking
mga kasalanan. Patawarin mo po ako
sa lahat ng malmg bagay na aking
nagawa at gawin mo akong maging
isang taong nais mo Ibmibigay ko sa
Iy v .mg aking buhay Salamat sa pagsu-

go Mo sa Espiritu Santo upang ako'y
patnubayan at tulungan sa araw-araw
at ako'y dalhin sa langit.
Ngayon, Panginoon, pagpalain Mo po
ang aking tahanan at tulungan Mo
ang lahat ng kaanib ng aking samba-
hayan para sa Iyo. Ingatan mo kami
hanggang sa araw na kami'y dalhin
mo sa aming tahanan sa langit Sa
pangalan ni Jesus. Amen.
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Ang Gagawin Mo

13. Kung ito ang lyong dalangin, ba-
sahin mo ng malakas sa Diyos.
Pagkatapos ay makipag-usap ka sa
Kanya sa lyong sariling salita Pa-
salamatan mo Siya sa lahat ng na-
tutuhan mo sa kursong Ito at m-
ngm mo sa kanya na tulungan ka
na ito ay maisakatuparan mo.

14. Suriin mo ang iyong sagot sa du-
lo ng araling Ito

15. Punan ang iyong tala ng mag-aaral
para sa ika-l 2 aralin.

MALIGAYANG BATI!

Natapos mo na ang aralin sa kursong ito.
Ngayon ay sundin mo ang mga tagubilin sa hulihan
ng mga tanong para sa ika-l 2 aralin sa tala ng mga
mag-aaral,
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Panalangin para sa babai't lalaking ikakasal

o DIyos ng pag-ibig, Iyong itinatag ang pag-
aasawa para sa kabutihan at kaligayahan ng sang-
katauhan. Ito y iyong plano at tanging sa pama-
magitan mo lamang magagawa namin ito ng may
kagalakan. Iyong sinabi, "Hindi mabuti na ang
lalaki ay mag-isa; siyay nilalang ko ng isang
katulong niya." Ngayon ang aming kaligayahan
ay nagibayo sa dahilang ang kaligayahan ng isa
ay kaligayahan ng kasama. Ang aming mga pa-
sanin ngayon ay nahati nang ito y aming pag-
tulungan, hinati namin ang pasan.

Pagpalain itong lalaki. Pagpalain stya bilang
tagapaglaan ng pagkain at kasuotan at alalayan
siya sa lahat ng mga paghaharap at mga pag-
hihirap sa paghahanap ng tinapay. Mangyari
nawang ang kanyang lakas ay maging kalasag
ng kanyang asawang babae, ang kanyang pag-
katao ay maipagmamalaki at ikapupuri ng kano
yang asawang babae, at mangyayari nawang
siya y mabuhay na masumpungan ng asawang
babae sa kanya ang langit na siyang tunay na
hinahangad ng puso ng babae.

Pagpalain itong mapagmahal na asawang babae.
Pagkalooban siya ng pagkamaunawain upang
siya'y maging dakila, isang malalim na pagka-
unawa at Isang dakilang pananampalataya sa
Iyo. Pagkalooban siya ng panloob na kagandahan
ng kaluluwa na hindi kumukupas, nang isang
kabataang magpawalang hanggan na masusum-
pungan sa paghawak na mainam sa mga bagay
na hindi tumatanda.
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Turuan silang ang pag-aasawa ay hindi lamang
pamumuhay para sa isa 't isa; ito yang dalawang
pinag-isa at magkahawak kamay na naglilingkod
sa Iyo. Pagkalooban sila ng isang dakilang espirit-
wal na layunin sa buhay. Mangyari nawang kani-
lang hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kan-
yang katwiran, at ang iba pang mga bagay ay
pawang idadagdag sa kanila.

Mangyari nawang huwag nilang hanapin ang
kasakdalan ng isa 't isa na yaon ay tanging sa iyong
kalikasan lamang masusumpungan. Mangyari na-
wang bawahan nila ang kahinaan ng isa 't isa,
mabilis pumuri at palakihin ang kariktan at kala-
kasan ng isa 't isa, at masdan ang isa 't isa sa mga
mata ng kabaitan at katiyagaan ng mangingibig.

Ngayon gawin ang mga takdang gawaing ito
sa kanila sa kasulatan ng Iyong kalooban at ganoon
din pagpalain sila at palaguin ang kanilang pag-
katao sa kanilang paglakad na magkasama. Pagka-
looban sila ng sapat na luha upang mapanatili
silang malambot, sapat na hapdi upang mapana-
tiling mababa, at sapat na pagkabigo ng mana-
tiling nakahawak ng maigting ang kanilang mga
kamay sa Iyo, at sapat na tagumpay upang ma-
ging tiyak na sila y lalakad na kasama ang Diyos

Huwag nawang mangyaring pawalang kabu-
luhan nila ang pag-ibig ng Isa't isa, subali't laging
maranasan ang isang kahaga-hangang pangungu-
sap na, "Sa buong sanlibutan tanging ako lamang
ang iyong napili "
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Kapag tapos na ang buhay at palubog na ang
araw, mangyari nawang silay masumpungan na
kagaya ngayong magkahawak kamay, nagpapa-
salamat pa nn sa Diyos sa Isa't isa. Mangyari
nawang silay maglingkod sa iyo ng maligaya,
may katapatan, magkasama, hanggang sa ang
isa y itagubilin sa kamay ng Diyos.

Ito y aming hiling sa pangalan ng Panginoong
Jesu-Cristo, ang dakilang mangingibig ng aming
mga kaluluwa. Amen.

- Louis H. Evans, D.D., L.L.D.

Ito'y hango sa W-31l7-LP "Pag-ibig, Pag-aasawa,
at Diyos," sa kapahintulutan ng Word Records,
Inc.

Mga Sagot Sa Ika-12 Aralin

Kung mayroon kang 4 na wastong sa-
got, isulat mo ang napakahusay; 3,
mahusay; 2, kainaman. Kung ku-
lang sa 2 ang iyong wastong sagot ay
basahin mong muli ang aralin.

2. Sa impiyerno
3. Sa langit
8. Ang kanyang sariling buhay

11. Oo

Bilang ng Wastong mga Sagot
Antas .
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..J TALA NG MAG.AARAL

o INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE P O BOX 1084 MANILA

ARALIN 1 at 2

Petsa .... '"

Isulat ng malinaw:
Pangalan .

Tirahan , .

Kung ang aklat ay muling gagamitin ng ibang
mag-aaral at nagnanasang magkaroon ng Kati-
bayan ng Pagtatapos, mangyayari lamang humi-
ling ng dagdag na mga kopya ng Tala ng Mag-
aaral para sa bawa't mag-aaral,

Ang Katibayan ng Pagtatapos sa ANG PAG·
AASAWA AT ANG TAHANAN ay ipadadala sa
bawa't mag-aaral na matagumpay na nakatapos
ng Tala ng Mag-aaral.

Gulang Babae o Lalaki .

May Asawa .

Nakatakdang ikasal

Hanap-buhay . . . . . . . .

Relihiyon , . ..



Sa anong paraan inaasahan mong matutulungan
ka ng kursong ItO?

Aralin I - Ano Ang Pag-aasawa

1. Sino ang nagtakda ng pag-aasawa? ...

2. Sa iyong sariling salita sabihin kung ano ang
nais ng Diyos na maging katulad ng pag-aasawa.



3. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong
at smun ang iyong mga sagot sa bahagi ng
Mag-uusap Muna Tayo sa pamamagitan ng
unang aralin? . . . . . . . . . .

4. Mauulrt mo ba ng wasto sa memorya ang
Hebreo 13 4? .

Aralin 2 - Bago Ang Pag-aasawa

1. Kung ikaw ay magbibigay ng payo sa isang
binata, tungkol sa pagpigil ng kanyang Isipan,
ano ang iyong sasabihin sa kanya?

2. Ano ang masamang ibinubunga ng pagkakaroon
ng ugnayang mag-asawa bago makasal?



3. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong
at sinuri ang iyong mga sagot sa íka-2 aralin?

4. Mauu1it mo ba ng wasto sa memorya ang l
Timoteo 5: 22; l Corinto 6:18? .

Muling tingnan ng maginga t ang iyong
Tala ng Mag-aaral. Kung nyak mo na ang
lahat ng puwang at mga sagot, gupitin ang
mga pahinang ito at ipadala sa aming paara-
lan.

Kapag balak mong ibahagi sa iba ang
aklat-aralin, maaaring ayaw mong tanggalin
ang mga pahina ng Tala ng Mag-aaral sa
aklat-aralin, sa ganitong kadahilanan, ma-
aari kang gumawa ng mga kopya ng Tala ng
Mag-aaral sa hiwalay na mga papel at ipada-
la sa ICI upang malagyan ng antas.

Tiyakin na tama ang inilagay na selyo sa
sobre. Tandaan huwag ng ipadala ang aklat-
aralin, ang tala ng rnag-aaral ang tanging
siyang ipadala sa:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PIDUPPINE NATIONAL OFFICE
P O Box 1084, Manila
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TAHANAN"

TALA NG MAG-AARAL

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE P O BOX 1084 MANILA

ARALIN 3 at 4

Petsa ng Ipadala .

Isulat ng malinaw:

Pangalan

Tirahan ....

Aralin 3 - Pagpili Ng Makakasama

1. Ano ang mga katangian ng iyong naiisip
na mahalaga sa pagpili ng magígmg asa a?



2. Smagot mo na ba ang lahat ng mga tanong
at sinuri ang iyong mga sagot sa ika-3 aralin?

3. Mauulit mo ba ng wasto sa memorya ang 2
Corinto 6' l4;Amos 3'3? .

Aralin 4 - Pagtitipanan At Kasal

l. Bakit nais ng Cristiano na idaos ang kasal 'sa
simbahan? . . . . . . . . . . .

2. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong at
sinuri ang iyong mga sagot sa ika-4 na aralin?

Muling tingnan ang iyong tala ng mag-aaral
sa aralin 3 at 4 upang maging tiyak na ang lahat
ng puwang may wastong sagot. Tiyakin na tama
ang selyo na iyong inilagay sa sobre Gupitin ang
mga pahinang ito at ipadala sa

.' ~. INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P.O. Box 1084, Manila
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TALA NG MAG-AARAL

~. F ~ ',: T 10NAL CORRESPONDENCE INSTiTUTE:

Ph'lIPPI~,E ',;'TIONAL OFFICE PO BOX lOSJ MANILA

Aralin 5 at 6

Petsa ng ipadala

Isulat ng malinaw:

Pangalan .

Tirahan, .

Aralin 5 - Pagsisimula Ng lyong Tahanan

1. Ano ang kahulugan ng tahanan sa iyo?

2. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong
at sinuri ang iyong mga sagot sa ika-S aralin?



Aralin 6 - Pagpapalago Ng lyong Tahanan

l. Ano ang kabutihang dulot ng isang tahanang
Cristiano kaysa tahanang hindi Cristiano?

2. Ikaw ba'y mayroong pananalanging kasama
ang buong sambahayan?
o binabalak pa lang ito?

3. Smagot mo na ba ang lahat ng tanong at sinun
ang mga sagot sa ika-6 na aralin?

Tingnan mong muli ang iyong tala ng mag-
aaral sa araling 5 at 6 upang matiyak na may
wastong sagot ang lahat ng puwang. Gupitin Ito
at ipadala sa'

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE

P O Box 1084, Manila



"ANG PAG-AASAWA AT AN6
TAHANAN"

TALA NG MA6-AARAL
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

P>-;'LIPPINE NATIONAL OFFICE P O BOX l08~ MANIL

Aralin 7 at8

Petsa ng ipadala .

Isulat ng malinaw:

Pangalan .

Tirahan " .

Aralin 7 - Mga Katungkulan Ng Asawang Lalaki

1. Ayon sa kalagayang lyong tinitirahan, ano
ang sa palagay mo'y napakahalagang katung-
kulan ng asawang lalaki? .

2. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong
at sinuri ang iyong mga sagot sa ika-? aralin?

3. Maisasaulo mo ba ang mga sumusunod na
talata: Efeso 5:25; Colosas 3:19; 1 Timoteo
5: 8? . .



Aralin 8 - Mga Katungkulan Ng Asawang Babae

l . Sa liwanag ng kalagayang iyong tinitirhan,
ano sa palagay mo ang pinakamahalagang
katungkulan ng isang asawa? .

2. Sinagot mo na ba ang 1ahat ng mga tanong
at sinuri ang mga sagot sa ika-B aralin?

3. Maisasaulo mo ba ng wasto ang sumusunod
na mga talata: Tito 3:4; Colosas 3:18; Mga
Kawikaan 31: 26; Mga Kawikaan 31 :30;
Mga Kawikaan 31: 28? .

Tingnan mong muli ang iyong tala ng mag-
aaral sa araling 7 at 8 upang matiyak na may
wastong sagot ang lahat ng puwang. Gupitin ito
at ipadala sa:

INTERNATIONAl CORlESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFlCB
P. O. Box 1084. lIaJdla
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TALA NG MAG-AARAL

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE::
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE P O BOX 108J MANILA

Aralin 9 at 10

Petsa .

Isulat ng malinaw:

Pangalan .

Tirahan. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Aralin 9 - Mga Katungkulan Ng Mga Magulang

l. Ano sa palagay mo ang napakahalagang
katungkulan ng mga magulang sa kanilang
mga anak? .

2. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong
at sinuri ang iyong mga sagot sa ika-9 na
aralin? .

3. Maisasaulo mo ba ng wasto ang sumusunod
ng mga talata? Awit 127:3; Efeso 5:1, 2;
Mga Kawikaan 22:6? .



Aralin 10 - Mga Katungkulan Ng Mga Anak

1. Ano sa palagay mo ang napakahalagang
mga katungkulan ng mga anak sa mga ma-
gulang? .

2. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong
at sinuri ang iyong mga sagot sa ika-lO aralin?

3. Maisasaulo mo ba ng wasto ang Efeso 6:l-3?

Tingnan mong muli ang iyong tala ng mag-
aaral sa Ika-l O aralin upang matiyak na may
wastong sagot ang lahat ng puwang.

INTERNAnONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PBILlPPlJIfJ: NATIONAL OFFICE
P. O. Box 10M. M."n.
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TALA NG MAG-AARAL
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PHILIPPINE NATIONAL OFFICE P O BOX 1084 MANILA

Aralin 11 at 12

Petsa ng ipadala oo,

Pangalan

Tirahan " .

Aralin II - Ingatan Ang lyong Tahanan

1. Paano ka na tulungan ng mga aralin?

2. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong
at sinuri ang iyong mga sagot sa aralin II?



3. Maisasaulo mo na ba ng wasto ang mga
talatang sumusunod: Efeso 4:26; Markos
11 : 25; l Pedro 3' I? o...............

Aralin 12 - Ang lyong Walang Hanggang Tahanan

l. Tinanggap mo na ba ang Panginoong Jesu-
Cristo bilang sarili mong tagapagligtas? .....

Kailan .............•......... ..

Sa maikling salita sabihin ito. . .



2. Kung hindi ka pa tiyak na ikaw ay patungong
langit, tatanggapin mo ba siya ngayon bilang
sarili mong tagapagligtas? .
Kung gayon, manalangin ka gaya ng nasaad
sa huling pahina ng ika-12 aralin at lagdaan
ang sumusunod na pangungusap. Tinatanggap
ko si Jesu-Cristo bilang sarili kong tagapag-
ligtas at nagtitiwala ako sa kanya na patnu-
bayan sa ouhay at dalhin sa kanyang tahanan
sa langit.

3. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong at
sinuri ang iyong sagot sa ika-l 2 aralin?

4. Mauulit mo ba ng wasto ang sumusunod na
mga talata? Filipos 3: 21; 1 Juan 3: 2?

Lagda: , ., .

MALlGA YANG BATI!

Natapos mo na ang kursong ito. Naniruwara
kami na ito'y makakatulong sa iyo ng malaki.
Kagaya ng ibang kurso na inihahandog ng ICI
sa iyo. Kung di ka pa nagpapatala sa susunod na
kurso, aming iminumungkahi sa iyo na gawin
ito ngayon.



Muling tingnan ang iyong tala ng mag-aaral
sa ika-II at 12 aralin, at tiyakin na may sagot ang
lahat ng puwang. Kung hindi mo pa naipapadala
ang mga pagsusulit sa araling una at 2, 3 at 4, 5
at 6, 7 at 8, 9 at 10, kailangang ito'y ipadala mo
na. Tiyakin na may tamang selyo ang iyong sobre.
Huwag ng ibalik ang aklat-aralin. Sa pagtanggap
namin ng iyong pagsusulit sa mga araling I at 2,
3 at 4, 5 at 6, 7 at 8, 9 at la, 11 at 12; ito'y
aming lalagyan ng antas, ipapanalangin ang iyong
mga kahilingan at ipadadala sa inyo ang katibayan
ng pagtatapos. Ipadala ang iyong Tala ng Mag-
aaral sa:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P.O. Box 1084, Manila
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