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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.
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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.
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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.

93



94 Ang Pag-aasawa at Ang Tahanan

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?



Pagsisimula Ng Iyong Tahanan 95

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 . .


