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28 Ang Pag-aasawa at Ang Tahanan

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? . . . . . . . . . . . ..
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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


