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\ IKA-s ARALIN

) 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



Mga Katungkulan Ng Asawang Babae

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 .


