


12 Ang Pag-aasawa at Ang Tahanan

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
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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.
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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/


