
"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 ........•.•........


